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สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ

จำนวน ผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการ
นำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กำหนดให้ 

 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ต้องการวัดและ

นำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 
  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ

จำนวน ผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการ
นำไปใช้ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและ
จำนวนคละ จากสถานการณ์ต่างๆ 

เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

เศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น. 

 
2. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ

ปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือ
สถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละ
ปริมาณเป็นจำนวนนับ 

3. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่
กำหนดให้ 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และ

มาตราส่วน 

 
4. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 

จำนวน 
5. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 

จำนวน 
6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดย

ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จำนวนนับและ 0 
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบ

เฉพาะ และการแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. 

และ ค.ร.น. 

 
7. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร

ระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 
8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

เศษส่วนและจำนวนคละ 2 – 3 
ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและจำนวน

คละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ

เศษส่วนและจำนวนคละ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวน
คละ 

 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

9. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและ
ผลหาร เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

10. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
3 ขั้นตอน 

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ 
การหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ

ทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 
 

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน 

12. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อย
ละ 2 – 3 ขั้นตอน 

อัตราส่วนและร้อยละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ

มาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ

นำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. แสดงวิธีคิดและหาคำตองของปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป 

แบบรูป 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 
 
 
 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่

กำหนดให้ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 - - 
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ

นำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร

ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม 

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป

สามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป

หลายเหลี่ยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

รอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป 

2. สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือกำหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
- ส่วนต่างๆ ของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

3. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดต่างๆ 

4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบ
จากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 

พีระมิด 

 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 - - 

 
  



7 
 

 

 
 

รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      เวลา 200 ช่ัวโมง/ปี 
 
 ศึกษาตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ การเรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหาร
ทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม อัตราส่วน 
อัตราส่วนที่เท่ากัน มาตราส่วน โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน โจทย์ปัญหาร้อยละ ชนิดและ
สมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม ความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูป
และพื ้นที ่ของวงกลม โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับความยาวรอบรูปและพื ้นที ่ของวงกลม ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย และพีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด ปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป และการนำเสนอข้อมูล  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10,       

ป.6/12 
 ค 1.2 ป.6/1 
 ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

คำอธิบายรายวิชา 
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 ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ค 3.1 ป.6/1 
รวม 21 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 

บทที่/เรื่อง เวลา (ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 1 
บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
บทที่ 2 เศษส่วน 
บทที่ 3 ทศนิยม 
บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน 
บทที่ 5 แบบรูป 

 
14 
26 
17 
20 
4 

รวมภาคเรียนที่ 1 81 
 
 

  

โครงสร้างเวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา  
(ชม.) 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ค 1.1 
ป.6/4 
ป.6/5 
ป.6/6 

ห.ร.ม. คือ ตัวหารร่วมของจำนวนนับใด ๆ สอง
จำนวนหรือมากกว่านั้นที่มีค่ามากที่สุด ค.ร.น. คือ 
ตัวคูณร่วมของจำนวนนับใด ๆ สองจำนวนหรือ
มากกว่านั้นที่มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งสามารถหา ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. ได้โดยการหาตัวประกอบของจำนวน
นับนั้นหรือหาจำนวนนับใด ๆ ที่มีจำนวนนับนั้น
เป็นตัวประกอบ หรือเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ใน
รูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะหรือใช้การหารสั้น 
ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

14 

 
  

โครงสร้างรายวิชา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

1 ตัวประกอบ 1 
2 การหาตัวประกอบ 1 
3 จำนวนเฉพาะ 1 
4 ตัวประกอบเฉพาะ 1 
5 การแยกตัวประกอบ 1 
6 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 1 
7 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 1 
8 การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 1 
9 การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร 1 
10 ตัวคูณร่วม (ค.ร.น.) 1 
11 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 1 
12 การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร 1 
13 โจทย์ปัญหา 1 
14 โจทย์ปัญหา 1 

รวม 14 
 

  

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู ้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง ตัวประกอบ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่นำมาหารจำนวนนับนั้นลงตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายของตัวประกอบได้ (K) 
2. หาตัวประกอบของจำนวน เมื่อกำหนดจำนวนนับให้ได้  (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับตัวประกอบไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้  (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       ตัวประกอบ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
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  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ  
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องการหาผลหารของจำนวนนับที่หารลงตัว เช่น 
12 ÷ 4 = 3, 15 ÷ 3 = 5 ซึ่งถ้าจะกล่าวว่า การหารลงตัว หมายถึง การหารที่ไม่มีเศษหรือมีเศษเป็น 
0 ก็ไม่ผิด และแนะนำนักเรียนต่อว่า การที่ 4 หาร 12 ลงตัวนั้น เราจะเรียก 4 ว่าเป็นตัวประกอบของ 
12 หรือ 12 มี 4 เป็นตัวประกอบ 
  ขั้นสอน 

1. ครูติดแถบกระดาษบนกระดานดำให้นักเรียนดู 
 

 1   หาร  18  ลงตัว    → 1  เป็นตัวประกอบของ  18 

 2   หาร  18  ลงตัว    → 2  เป็นตัวประกอบของ  18 

 3   หาร  18  ลงตัว    → 3  เป็นตัวประกอบของ  18 

 6   หาร  18  ลงตัว    → 6  เป็นตัวประกอบของ  18 

 9   หาร  18  ลงตัว    → 9  เป็นตัวประกอบของ  18 

 18 หาร  18  ลงตัว    → 18 เป็นตัวประกอบของ  18 

 
2. จากแถบกระดาษจะเห็นว่า นอกจาก 3 ที่หาร 18 ลงตัวแล้ว ยังมีจำนวนที่หาร 18 

ได้ลงตัวอีก 5 จำนวนรวมเป็น 6 จำนวน ก็คือ 1, 2, 3, 6, 9 และ 18 นั้นหมายความว่า 18 มีตัว
ประกอบอยู่ 6 ตัว คือ 1, 2, 3, 6, 9 และ 18 

3. ครูยกตัวอย่าง จำนวนนับอื่นอีก 2 – 3 จำนวน ให้นักเรียนช่วยกันหาตัวประกอบจน
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 

4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 ตัวประกอบ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 1 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  ตัวประกอบของจำนวนนับ
ใดๆ เป็นการหาจำนวนที่นำมาหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว 
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ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบกระดาษ 
2. ใบงานที่ 1 ตัวประกอบ 

   
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

1  
ใบงานที่ 1 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

(      ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่      /               /    
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
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  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 1 ตัวประกอบ 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. 5 เป็นตัวประกอบของ 10 หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ตอบ   เพราะ        

2. 13 เป็นตัวประกอบของ 31 หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ตอบ   เพราะ        

3. 14 เป็นตัวประกอบของ 28 หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ตอบ   เพราะ        

4. 9 เป็นตัวประกอบของ 62 หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ตอบ   เพราะ        

5. 17 เป็นตัวประกอบของ 77 หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ตอบ   เพราะ        

6. จำนวนใดที่มี 6 เป็นตัวประกอบ  28,  34,  24,  36,  42,  72 
 ตอบ           

7. จำนวนใดที่มี 4 เป็นตัวประกอบ 4,  9,  16,  28,  34,  42 
 ตอบ           

8. จำนวนใดที่มี 8 เป็นตัวประกอบ  8,  19,  22,  24,  28,  56 
 ตอบ           

9. จำนวนใดที่มี 5 เป็นตัวประกอบ 5,  11,  15,  20,  30,  47 
 ตอบ           

10. จำนวนใดที่มี 2 เป็นตัวประกอบ 2,  6,  10,  13,  17,  24, 55 
 ตอบ           
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง การหาตัวประกอบ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่นำมาหารจำนวนนับนั้นลงตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายการหาตัวประกอบได้ (K) 
2. หาตัวประกอบทุกตัวของจำนวนนับที่กำหนดให้ได้  (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับการหาตัวประกอบไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้  (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       การหาตัวประกอบ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 2 เรื่อง การหาตัวประกอบ  
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความหมายของตัวประกอบจากเพลง  
2. ครูให้นักเรียนคิดจำนวนที่ชอบ 2-3 หลัก แล้วสุ่มนักเรียนออกมาเขียนจำนวนที่

ตนเองคิดไว้บนกระดาน  
3. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว โดยครูเขียนจำนวน

ต่อไปนี้บนกระดาน ให้นักเรียนสังเกต 
12  →   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    12     

  ขั้นสอน 
1. ครูเขียนจำนวนนับ คือ  8 บนกระดาน และถามนักเรียนว่า มีจำนวนนับใดบ้างที่

เป็นตัวประกอบของ 8 พร้อมทั้งเขียนอธิบายตัวอย่างบนกระดานให้นักเรียนดู 
 

8 ÷ 1 = 8                 1  หาร  8  ได้ลงตัว  ดังนั้น   1  เป็นตัวประกอบของ  8 

8 ÷ 2 = 4                2  หาร  8  ได้ลงตัว  ดังนั้น   2  เป็นตัวประกอบของ  8 

8 ÷ 3 ได้ 2 เศษ 2         3  หาร  8  ไม่ลงตัว  ดังนั้น   3  ไม่เป็นตัวประกอบของ  8 

8 ÷ 4  ได้ 1 เศษ 2        4  หาร  8   ได้ลงตัว  ดังนั้น   4  เป็นตัวประกอบของ  8 

8 ÷ 5  ได้ 1 เศษ 3        5  หาร  8   ไม่ลงตัว  ดังนั้น   5  ไม่เป็นตัวประกอบของ  8 

8 ÷ 6  ได้ 1 เศษ 2        6  หาร 8   ไม่ลงตัว  ดังนั้น   6  ไม่เป็นตัวประกอบของ  8 

8 ÷ 7  ได้ 1 เศษ 1  7  หาร 8   ไม่ลงตัว  ดังนั้น   7  ไม่เป็นตัวประกอบของ  8 

8 ÷ 8 = 1   8  หาร  8  ได้ลงตัว  ดังนั้น   8  เป็นตัวประกอบของ  8 
จำนวนนับที่นำไปหาร  8  ได้ลงตัว  คือ  1, 2, 4  และ  8 
ดังนั้น  จำนวนนับ  8  มีตัวประกอบ  คือ  1, 2, 4 และ 8 

 
2. จากแถบกระดาษจะเห็นว่า 1, 2, 4, 8 เป็นจำนวนที่หาร 18 ลงตัว นั้นหมายความ

ว่า 8 มีตัวประกอบอยู่ 4 ตัว คือ 1, 2, 4 และ 8 
3. ครูยกตัวอย่าง จำนวนนับอื่นอีก 2 – 3 จำนวน ให้นักเรียนช่วยกันหาการหาตัว

ประกอบจนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 การหาตัวประกอบ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 2 
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ขั้นสรุป 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  ตัวประกอบของจำนวนใดๆ 

คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 2 การหาตัวประกอบ 
   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

2  
ใบงานที่ 2 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 2  การหาตัวประกอบ 

 
คำชี้แจง จงหาตัวประกอบทุกตัวของจำนวนต่อไปนี้ 
 

จำนวน ตัวประกอบ 

30  

20  

36  

55  

21  

25  

65  

77  

84  

120  

148  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง จำนวนเฉพาะ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       จำนวนนับที่มีตัวประกอบต่างกันเพียงสองตัว คือ 1 กับจำนวนนับนั้น เรียกว่า “จำนวน
เฉพาะ” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายของจำนวนเฉพาะได้ (K) 
2. สามารถบอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะได้ (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเฉพาะไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       จำนวนเฉพาะ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 3 เรื่อง จำนวนเฉพาะ  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนการหาตัวประกอบของจำนวนนับ โดยกำหนดจำนวนนับมา 1 หรือ 2 
จำนวน ได้แก่ 10 หรือ 15 แล้วให้นักเรียนนำจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 10 ไปหาร 10 และนำจำนวน
นับตั้งแต่ 1 ถึง 15 ไปหาร 15 ทีละจำนวนแล้วตอบคำถามพร้อมกัน 
    มีจำนวนนับใดบ้างที่หาร 10 ได้ลงตัว (1, 2, 5, 10) และมีจำนวนนับใดบ้างที่หาร 
15 ได้ลงตัว (1, 3, 5, 15) 
  ขั้นสอน 

1. ครูเขียนจำนวนนับ เช่น 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 25, 30, 31, 47, 49 และ 
51 ให้นักเรียนช่วยกันหาว่าแต่ละจำนวนมีตัวประกอบกี่ตัว อะไรบ้าง แล้วให้ตัวแทนนักเรียนไปเขยีน
บนกระดาน ดังนี้ 

 ตัวประกอบของ 2 มี 2 ตัว ได้แก่ 1 และ 2 
 ตัวประกอบของ 3 มี 2 ตัว ได้แก่ 1 และ 3 
 ตัวประกอบของ 4 มี 3 ตัว ได้แก่ 1, 2 และ 4 
 ตัวประกอบของ 8 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 2, 4 และ 8 
 ตัวประกอบของ 9 มี 3 ตัว ได้แก่ 1, 3 และ 9 
 ตัวประกอบของ 10 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 2, 5 และ 10 
 ตัวประกอบของ 11 มี 2 ตัว ได้แก่ 1 และ 11 
 ตัวประกอบของ 17 มี 2 ตัว ได้แก่ 1 และ 17 
 ตัวประกอบของ 19 มี 2 ตัว ได้แก่ 1 และ 19 
 ตัวประกอบของ 21 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 3, 7 และ 21 
 ตัวประกอบของ 25 มี 3 ตัว ได้แก่ 1, 5 และ 25 
 ตัวประกอบของ 30 มี 8 ตัว ได้แก่ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 และ 30 
 ตัวประกอบของ 47 มี 2 ตัว ได้แก่ 1 และ 47 
 ตัวประกอบของ 49 มี 3 ตัว ได้แก่ 1, 7 และ 49 
 ตัวประกอบของ 51 มี 4 ตัว ได้แก่ 1, 3, 17 และ 51 

    จากตัวอย่างครูให้นักเรียนพิจารณาว่ามีจำนวนนับใดบ้างที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว 
(2, 3, 11, 11, 17, 19, 31 และ 47)  
    ครูแนะนำว่า จำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงสองตัว เรียกว่า จำนวนเฉพาะ 
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2. ครูแจกตารางเลข 1 – 100 ให้นักเรียนหาว่าจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 100 มีจำนวน
นับใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะจะได้ว่า 1 ถึง 100 มีจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ 25 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 
7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 83, 89 และ 97 

3. ครูถามนักเรียนว่า 1 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ เพราะเหตุใด (1 ไม่เป็นจำนวน
เฉพาะ เพราะจำนวนเฉพาะต้องมีตัวประกอบสองตัว แต่ 1 มีตัวประกอบหนึ่งตัวเท่านั้น) 

4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที ่ 3 จำนวนเฉพาะ เมื ่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 3 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมี
ตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 กับจำนวนนับนั้น เรียกว่า จำนวนเฉพาะ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 3 จำนวนเฉพาะ   
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

3  
ใบงานที่ 3 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

(      ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 – 10 ได้แก่จำนวนใดบ้าง 

 

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 11 – 20 ได้แก่จำนวนใดบ้าง 
 

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 21 – 35 ได้แก่จำนวนใดบ้าง 

 

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 36 – 50 ได้แก่จำนวนใดบ้าง 

 

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 51 – 100 ได้แก่จำนวนใดบ้าง 

 

ใบงานที่ 3  จำนวนเฉพาะ 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
  
1. 

 
 ตอบ             
 
2. 
 
 ตอบ             
 
3. 
 
 ตอบ             
 
4. 
 
 ตอบ             
 
5. 
 
 ตอบ             
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง ตัวประกอบเฉพาะ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       จำนวนนับที่มีตัวประกอบต่างกันเพียงสองตัว คือ 1 กับจำนวนนับนั้น เรียกว่า “จำนวน
เฉพาะ” 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายของตัวประกอบเฉพาะได้ (K) 
2. สามารถบอกได้ว่าจำนวนใดเป็นตัวประกอบเฉพาะได้ (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับตัวประกอบเฉพาะไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       ตัวประกอบเฉพาะ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 4 เรื่อง ตัวประกอบเฉพาะ  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ โดยครูกำหนดจำนวนนับ เช่น 13, 19, 21, 29, 
81 ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าจำนวนนับแต่ละจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ เพราะเหตุใด ซึ่ง
จะได้ 

- 13 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบสองตัว ได้แก่ 1 และ 13 
- 19 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบสองตัว ได้แก่ 1 และ 19 
- 21 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบมากกว่าสองตัว ได้แก่ 1, 3, 7 

และ 21 
- 29 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบสองตัว ได้แก่ 1 และ 29 
- 81 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบมากกว่าสองตัว ได้แก่ 1, 3, 9, 27 

และ 81 
  ขั้นสอน 

1. ครูกำหนดจำนวนนับ เช่น 24 แล้วให้นักเรียนหาตัวประกอบทั้งหมดของ 24 (1, 2, 
3, 4, 6, 8, 12, 24) แล้วถามนักเรียนว่า 

- ตัวประกอบของ 24 มีก่ีตัว (8 ตัว) 
- มีจำนวนนับใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะ (2 และ 3) 

    ครูแนะนำนักเรียนว่า 2 และ 3 เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของ 24 จึงเรียก 
2 และ 3 ว่า ตัวประกอบเฉพาะของ 24 

2. กำหนดจำนวนนับ เช่น 30 แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 
- มีวิธีหาตัวประกอบเฉพาะของ 30 ได้อย่างไร (หาตัวประกอบทั้งหมด 30 ก่อน

แล้วพิจารณาว่าตัวประกอบใดบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะ) 
- ตัวประกอบของ 30 มีอะไรบ้าง (1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30) 
- ตัวประกอบเฉพาะของ 30 คือจำนวนใด (2, 3 และ 5) 

3. ครูกำหนดจำนวนอีก 2 – 3 จำนวน ให้นักเรียนหาตัวประกอบเฉพาะ เช่น 43, 51, 
63 ซึ่งจะได้ว่า 

- ตัวประกอบเฉพาะของ 43 ได้แก่ 43 
- ตัวประกอบเฉพาะของ 51 ได้แก่ 3, 17 
- ตัวประกอบเฉพาะของ 63 ได้แก่ 3, 7 
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4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 4 ตัวประกอบเฉพาะ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 4 
 
 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  ตัวประกอบของจำนวนใดๆ 
คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว และตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ เรียกว่า ตัวประกอบ
เฉพาะ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 4 ตัวประกอบเฉพาะ 
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

4  
ใบงานที่ 4 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 4  ตัวประกอบเฉพาะ 

 
คำชี้แจง จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง  

 
1. ตัวประกอบของ 35 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 35 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
2. ตัวประกอบของ 6 ม ี       ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 6 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
3. ตัวประกอบของ 56 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 56 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
4. ตัวประกอบของ 91 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 91 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
5. ตัวประกอบของ 50 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 50 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
6. ตัวประกอบของ 15 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 15 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
7. ตัวประกอบของ 39 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 39 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
8. ตัวประกอบของ 100 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 100 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
9. ตัวประกอบของ 49 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 49 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
10. ตัวประกอบของ 65 มี        ตัว ได้แก่   

ตัวประกอบของ 65 ที่เป็นจำนวนเฉพาะ มี        ตัว ได้แก่   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง การแยกตัวประกอบ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
.......................................................................................................... ...................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       การเขียนแสดงจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ เรียกว่า การแยกตัวประกอบ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการแยกตัวประกอบได้ (K) 
2. แยกตัวประกอบของจำนวนนับ เมื่อกำหนดจำนวนนับให้ได้ (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       การแยกตัวประกอบ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 5 เรื่อง การแยกตัวประกอบ  
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูกำหนดจำนวนนับที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ เช่น 20 ให้นักเรียนเขียนในรูปการคูณ
ของตัวประกอบสองตัว เช่น 
 
 
 
 

2. ครูกำหนดจำนวนนับอีก 3 – 4 จำนวน เช่น 10, 28, 30, 48 แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
หาตัวประกอบทุกตัวของจำนวนนับเห่านี้ แล้วเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบสองตัว
ทำนองเดียวกับ 20 
  ขั้นสอน 

1. ครูกำหนดจำนวนนับที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ เช่น 18 ให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดง
จำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบสองตัวที่ไม่ใช่ 1 จะได้ ดังนี้ 
 
 
 
    ให้นักเรียนพิจารณาและตอบคำถามต่อไปนี้ 

- ตัวประกอบแต่ละตัวนั้นเป็นตัวประกอบเฉพาะของ 18 หรือไม่ (2 เป็นตัว
ประกอบเฉพาะ 9 ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะ) 

- เขียน 9 ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไร (9 = 3 × 3) 
- เขียน 18 ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไร (18 = 2 × 3 × 3) 

2. ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีการเขียน 18 ในรูปการคูณของตัวประกอบสองตัวที่
ไม่ใช่ 1 แบบอื่นเพิ่มเติม เช่น 18 = 3 × 6 และ 6 = 3 × 2 ดังนั้น 18 = 3 × 3 × 2 ซึ่งจะได้คำตอบ
เหมือนกัน 

3. ครูเขียนจำนวนนับอีก 2 ถึง 3 จำนวน เช่น 15, 16, 20 ให้นักเรียนช่วยกันเขียน
แสดงจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ จะได้ 
     15 = 3 × 5 
     16 = 2 × 2 × 2 × 2 
     20 = 2 × 2 × 5 

20 = 2 × 10 20 = 4 × 5 20 = 1 × 20 

18 = 2 × 9 
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    ครูแนะนำว่า การเขียนแสดงจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ เรียกว่า 
การแยกตัวประกอบ 

4. ครูให้นักเรียนช่วยกันแยกตัวประกอบของ 10, 12, 18, 24, 96 โดยครูแนะนำว่า
อาจเขียแสดงจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบสองตัวก่อนแล้วดูว่าตัวประกอบใดที่ไม่ใช่ตัว
ประกอบเฉพาะ ให้แยกตัวประกอบของจำนวนนับนั้นต่อไป จนได้ตัวประกอบทุกตัวเป็นตัวประกอบ
เฉพาะ เช่น 
  
    96 = 12 × 8 
      = 3 × 4 × 2 × 4 
      = 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 
   ดังนั้น 96 = 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 
 
 

5. ครูแนะนำวิธีหาตัวประกอบเฉพาะอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้การตั้งหาร ซึ่งวิธีนี ้ครูควร
แนะนำว่าให้เริ่มด้วยการนำตัวประกอบเฉพาะมาหาร 96 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ผลหารสุดท้ายเป็น
จำนวนเฉพาะจากนั้นเขียน 96 ในรูปการคูณของตัวหารทุกตัวกับผลหารครั้งสุดท้าย เช่น การแยกตัว
ประกอบของ 96 หาตัวประกอบเฉพาะโดยการตั้งหารได้ ดังนี้ 
      2 ) 96  
      2 ) 48  
      2 ) 24 
      2 ) 12 
      2 )   6 
             3 
    ดังนั้น  96  =  3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 

6. ครูแนะนำการคูณจำนวนนับที่เท่ากันหลายๆ จำนวน สามารถเขียนในรูปเลขยก
กำลังได้ เช่น 

  8 = 2 × 2 × 2  =  23 
  36 = 2 × 2 × 3 × 3  =  22 × 32 
  96  = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3  =  25 × 3 
7. ครูกำหนดจำนวนนับที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะอีก 2 – 3 จำนวน เช่น 24, 32, 75 ให้

นักเรียนช่วยกันแยกตัวประกอบ 
8. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 5 การแยกตัวประกอบ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 5 

แนวคิด 
96 

12  ×  8 

4 × 3 × 2 × 4 

2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 2 
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  ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การเขียนจำนวนนับในรูปการ

คูณของตัวประกอบเฉพาะ เรียกว่า การแยกตัวประกอบ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 5 การแยกตัวประกอบ 
   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

5  
ใบงานที่ 5 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 5  การแยกตัวประกอบ 

 
คำชี้แจง จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปการคูณของตัวประกอบสองตัว ที่ไม่มีตัวใดเป็น 1 
ให้ครบทุกจำนวน   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. 18  =   
  =   
  =   
  =   

2. 24  =   
  =   
  =   
  =   

3. 56  =   
  =   
  =   
  =   
 

4. 28  =   
  =   
  =   
  =   
 

5. 32  =   
  =   
  =   
  =   
 

6. 36  =   
  =   
  =   
  =   
 

7. 42  =   
  =   
  =   
  =   

8. 45  =   
  =   
  =   
  =   



38 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

9. 48  =   
  =   
  =   
  =   

10. 50  =   
  =   
  =   
  =   

11. 30  =   
  =   
  =   
  =   

12. 105 =   
  =   
  =   
  =   

13. 99  =   
  =   
  =   
  =   
 

14. 54  =   
  =   
  =   
  =   
 

15. 63  =   
  =   
  =   
  =   
 

16. 64  =   
  =   
  =   
  =   
 

17. 72  =   
  =   
  =   
  =   

18. 75  =   
  =   
  =   
  =   

19. 81  =   
  =   
  =   
  =   

20. 96  =   
  =   
  =   
  =   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       จำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่า ตัวหารร่วม หรือตัว
ประกอบร่วมของจำนวนนับเหล่านั้น  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการหา ห.ร.ม. โดยวิธีต่างๆ ได้ (K) 
2. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป โดยวิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 6 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความหมายของคำว่า ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัว
ประกอบ รวมทั้งวิธีแยกตัวประกอบ แล้วจากนั้นครูเขียนจำนวนนับ เช่น 16 และ 24 ให้นักเรียน
ช่วยกันหาตัวประกอบของแต่ละจำนวน แล้วเขียนบนกระดาน ดังนี้ 

 ตัวประกอบของ 16 คือ 1, 2, 4, 8, 16 
 ตัวประกอบเฉพาะของ 16 คือ 2 
 ตัวประกอบของ 24 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
 ตัวประกอบเฉพาะของ 24 คือ 2, 3 
 ให้นักเรียนสังเกตว่า จำนวนนับที่เป็นจำนวนคู่ทุกจำนวนมี 2 เป็นตัวประกอบ 
2. ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีจำนวนใดบ้างที ่เป็นตัวประกอบของ 16 และเป็นตัว

ประกอบของ 24 ด้วย (1, 2, 4, 8) ซึ่งจะได้ตัวประกอบของ 16 และ 24 ได้แก่ 1, 2, 4, 8 
 แยกตัวประกอบของ 16 ได้แก่ 16 = 2 × 2 × 2 × 2 หรือ 22 
 แยกตัวประกอบของ 24 ได้แก่ 24 = 2 × 2 × 2 × 3 หรือ 23 × 3 

  ขั้นสอน 
1. ครูกำหนดจำนวนนับ เช่น 12 และ 20 ให้นักเรียนช่วยกันหาตัวประกอบ ซึ่งจะได้ว่า 

    ตัวประกอบของ 12 ได้แก่  1,  2,  3,  4,  6  และ  12 
    ตัวประกอบของ 20 ได้แก่  1,  2,  4,  5,  10  และ  20 
    ให้นักเรียนพิจารณาว่า มีจำนวนนับใดที่เป็นตัวประกอบของ 12 และ 20 (1, 2, 4) 

 ครูแนะนำว่า เรียก 1, 2 และ 4 ว่าตวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ 12 และ 20 
    ครูถามนักเรียนต่อไปว่า ตัวประกอบร่วม หรือตัวหารร่วม 1, 2 และ 4 นั้น จำนวน
ใดมากท่ีสุด (4) 

2. ครูกำหนดจำนวนนับสามจำนวน เช่น 6, 12 และ 28 ให้นักเรียนช่วยกันหาตัว
ประกอบซึ่งจะได้ว่า  
    ตัวประกอบของ 6    ได้แก่  1,  2,  3  และ  6 
    ตัวประกอบของ 12  ได้แก่ 1,  2,  3,  4  6  และ  12 
    ตัวประกอบของ 30  ได้แก่  1,  2,  3,  5,  6,  10,  15  และ  30 
    ครูถามว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วม ของ 6, 12 และ 30 คือ จำนวนใด (1, 2, 
3, 6) 
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    ครูถามนักเรียนต่อไปว่า ตัวประกอบร่วม หรือตัวหารร่วม 1, 2 , 3 และ 6 นั้น 
จำนวนใดมากที่สุด (6) 

3. ครูแนะนำว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมที่มากที่สุด เรียกว่า ตัวหารร่วมมากใช้
อักษรย่อว่า ห.ร.ม. ดังนั้น 

- ห.ร.ม. ของ 12 และ 20 คือ 4 แสดงว่า 4 เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12 
และ 20 ได้ลงตัว 

- ห.ร.ม. ของ 6, 12 และ 30 คือ 6 แสดงว่า 6 เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 6, 
12 และ 30 ได้ลงตัว 

4. ครูยกตัวอย่างจำนวนนับเพิ่มเติมให้นักเรียนหาตัวหารร่วมและตัวหารร่วมมาก เช่น 
- 25, 30 (ตัวหารร่วม คือ 1, 5 และตัวหารร่วมมาก คือ 5) 
- 16, 18, 24 (ตัวหารร่วม คือ 1, 2 และตัวหารร่วมมาก คือ 2) 

5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 6 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 6 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  
- จำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่า ตัวหารรว่ม 

หรือตัวประกอบร่วมของจำนวนนับเหล่านั้น 
- ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป หมายถึง จำนวนนับที่มากที่สุดที่

หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัว 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 6 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)   
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

6  
ใบงานที่ 6 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 6 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 

 
คำชี้แจง จงหาตัวหารร่วมของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้  
 
1. 12, 20 และ 32 
 จำนวนที่หาร 12 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 20 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 32 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 12, 20 และ 32  คือ     
 
2. 20, 30, และ 40   
 จำนวนที่หาร 20 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 30 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 40 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 20, 30 และ 40  คือ     
 
3. 15, 25 และ 50 
 จำนวนที่หาร 15 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 25 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 50 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 15, 25 และ 50  คือ     
 
4. 16, 24 และ 36 
 จำนวนที่หาร 16 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 24 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 16, 24 และ 36  คือ     
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5.   28, 36 และ 48 
 จำนวนที่หาร 28 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 48 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 28, 36 และ 48  คือ     
6. 84, 90 และ 120 
 จำนวนที่หาร 84 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 90 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 120 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 84, 90 และ 120  คือ     
7. 84 และ 126 
 จำนวนที่หาร 84 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 126 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 84 และ 126  คือ     
8. 45 และ 105 
 จำนวนที่หาร 45 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 105 ลงตัว คือ    
 ตัวหารร่วมของ 45 และ 105  คือ     
9. 40 และ 72 
 จำนวนที่หาร 40 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 72 ลงตัว คือ    
 ตัวหารร่วมของ 40 และ 72  คือ     
10. 48 และ 56 
 จำนวนที่หาร 48 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 56 ลงตัว คือ    
 ตัวหารร่วมของ 48 และ 56  คือ     
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       จำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่า ตัวหารร่วม หรือตัว
ประกอบร่วมของจำนวนนับเหล่านั้น  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการหา ห.ร.ม. โดยวิธีต่างๆ ได้ (K) 
2. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป โดยวิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 7 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนการหาตัวหารร่วม โดยครูกำหนดจำนวนนับ เช่น 21 และ 35 ให้นักเรียน
ช่วยกันหาตัวประกอบ ซึ่งจะได้ว่า 

 ตัวประกอบของ 21 คือ 1, 3, 7 และ 21 
 ตัวประกอบของ 35 คือ 1, 5, 7 และ 35 
 ตัวหารร่วมของ 21 และ 35 คือ 1 และ 7 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการหาตัวหารร่วมของจำนวนนับ ทำได้โดยหาตัว

ประกอบทั้งหมดของแต่ละจำนวน แล้วพิจารณาว่าจำนวนนับใดที่เป็นตัวประกอบของทุกจำนวน 
จำนวนนับเหล่านั้นเป็นตัวหารร่วมของจำนวนนั้น 
  ขั้นสอน 

1. ครูกำหนดจำนวนนับ เช่น 14 และ 28 ให้นักเรียนช่วยกันหาตัวประกอบทั้งหมด ซึ่ง
จะได้ว่า 
    ตัวประกอบของ 14 ได้แก่ 1, 2, 7 และ 14 
    ตัวประกอบของ 28 ได้แก่ 1, 2, 4, 7, 14 และ 28 
    ตัวหารร่วมของ 14 และ 28 คือ 1, 2, 7 และ 14 
    ครูถามนักเรียนว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ 14 และ 28 ได้แก่  1, 2, 7 
และ 14 นั้น ตัวหารร่วมที่มากท่ีสุดคือจำนวนใด (14)  

2. ครูแนะนำว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุด เรียกตัว ตัวหารร่วมมาก ใช้อักษรย่อว่า ห.ร.ม. 
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14 และ 28 คือ 14 แสดงว่า 14 เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง 14 และ 28 
ได้ลงตัว 

3. ครูกำหนดจำนวนนับสามจำนวน เช่น 8, 10 และ 14 ให้นักเรียนช่วยกันหา ห.ร.ม. 
จะได้ดังนี้ 
    ตัวประกอบของ 8 ได้แก่ 1, 2, 4 และ 8 
    ตัวประกอบของ 10 ได้แก่ 1, 2, 5 และ 10 
    ตัวประกอบของ 14 ได้แก่  1, 2, 7 และ 14 
    ตัวหารร่วมมากของ 8, 10 และ 14 คือ 2 
    หรือ ห.ร.ม. ของ 8, 10 และ 14 คือ 2 
    ให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่า ห.ร.ม. ของ 8, 10 และ 14 คือ 2 แสดงว่า 2 เป็นจำนวน
นับที่มากที่สุดที่หารทั้ง 8, 10 และ 14 ได้ลงตัว 
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    ครูแนะนำว่า การหา ห.ร.ม. ดังกล่าว เป็นการหา ห.ร.ม. โดยการหาตัวประกอบร่วม
หรือตัวหารร่วม 

4. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น 9, 15, 21 และ 27 ให้นักเรียนช่วยกันหา ห.ร.ม. จะได้
ดังนี้ 
    ตัวประกอบของ 9 ได้แก่ 1, 3 และ 9 
    ตัวประกอบของ 15 ได้แก่ 1, 3, 5 และ 15 
    ตัวประกอบของ 21 ได้แก่  1, 3, 7 และ 21 
    ตัวประกอบของ 27 ได้แก่  1, 3, 9 และ 27 
    ตัวหารร่วมมากของ 9, 15, 21 และ 27 คือ 1 และ 3 
    ดังนั้น ตัวหารร่วมมากของ 9, 15, 21 และ 27 คือ 3 
    หรือ ห.ร.ม. ของ 9, 15, 21 และ 27 คือ 3 

5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 7 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 7 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  
- จำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่า ตัวหารรว่ม 

หรือตัวประกอบร่วมของจำนวนนับเหล่านั้น 
- ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป หมายถึง จำนวนนับที่มากที่สุดที่

หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัว 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 7 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

7  
ใบงานที่ 7 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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24 =    หรือ   

54 =    หรือ   
 

63 =    หรือ   
 

56 =    หรือ   
 

84 =    หรือ   
 

72 =    หรือ   
 

81 =    หรือ   
 

96 =    หรือ   
 

108 =    หรือ   
 

132 =    หรือ   
 

99 =  3 × 3 × 11  หรือ       32 × 11  

ใบงานที่ 7  การแยกตัวประกอบ 

 
คำชี้แจง จงแยกตัวประกอบต่อไปนี้ในรูปการคูณให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 

 

ตัวอย่าง 

  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
สาระสำคัญ   
       ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัว
ประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวนนับเหล่านั้น ในกรณีที่จำนวนนับเหล่านั้นไม่มีตัวประกอบร่วม
หรือตัวหารร่วมนอกจาก 1 จะได้ว่า ห.ร.ม. ของจำนวนนับเหล่านั้น คือ 1  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการหา ห.ร.ม. โดยวิธีต่างๆ ได้ (K) 
2. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป โดยวิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับการหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 8 เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเกี ่ยวกับความหมายของการแยกตัวประกอบว่า หมายถึง การเขียน
จำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ 

2. ครูกำหนดจำนวนนับ คือ 18 และ 27 ให้นักเรียนช่วยกันแยกตัวประกอบและเขยีน
บนกระดาน ซึ่งจะได้ดังนี้ 
     18 = 2 × 3 × 3 
     27 = 3 × 3 × 3 
  ขั้นสอน 

1. ครูให้นักเรียนสังเกต การแยกตัวประกอบจากแผนภูมิรูปกิ่งไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    จากแผนภูมิ เราจะได้การแยกตัวประกอบของ 24 และ 36 ดังนี้ 
     การแยกตัวประกอบของ 24 = 3 × 2 × 2 × 2 
     การแยกตัวประกอบของ 36 = 3 × 2 × 3 × 2 
     ตัวประกอบร่วมของ 24 และ 36 คือ 2, 2, 3 
     ห.ร.ม. ของ 24 และ 36 คือ 2 × 2 × 3 = 12 
    ครูแนะนำเพ่ิมเติมว่า ห.ร.ม. ของ 24 และ 36 คือ 12 แสดงว่า 12 เป็นจำนวนนับที่
มากที่สุดที่หารทั้ง 12 และ 20 ได้ลงตัว 

2. ครูกำหนดจำนวนนับสามจำนวน คือ 24, 72 และ 96 ให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดง
วิธีทำบนกระดาน ซึ่งจะทำได้ดังนี้ 
     24 = 2 × 2 × 2 × 3 
     72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 

 24     36 

 6        ×        4              6      ×         6 

     3   ×   2   ×   2   ×    2             3   ×   2   ×   3   ×  2 
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     96 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 
    ห.ร.ม. ของ 24, 72 และ 96 คือ 2 × 2 × 2 × 3 = 24 
    ครูแนะนำเพิ่มเติมว่า ห.ร.ม. ของ 24, 72 และ 96 คือ 24 หมายถึง 24 เป็นจำนวน
นับที่มากที่สุดที่หารทั้ง 24, 72 และ 96 ได้ลงตัว 

3. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2 – 3 ตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการหาร ห.ร.ม. โดย
การแยกตัวประกอบมากขึ้น 

4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 8 การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ เมื่อเสร็จแล้วให้
นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 8 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่
สองจำนวนขึ้นไป หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวน
นับเหล่านั้น ในกรณีที่จำนวนนับเหล่านั้นไม่มีตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วม นอกจาก 1 จะได้ว่า 
ห.ร.ม. ของจำนวนนับเหล่านั้นคือ 1 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แผนภูมิก่ิงไม ้
2. ใบงานที่ 8 การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

8  
ใบงานที่ 8 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
 
 



53 
 

 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
 
 
 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 8  การหาร ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 

 
คำชี้แจง  จงหา ห.ร.ม. ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยวิธีการแยกตัวประกอบ                    
 
1. 24 และ 208 
 จำนวนที่หาร 24 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 208 ลงตัว คือ      
 ตัวหา รร่วมของ 24 และ 28 คือ     
 ห.ร.ม. ของ 24 และ 208 คือ     
 
2. 57 และ 81 
 จำนวนที่หาร 57 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 81 ลงตัว คือ      
 ตัวหารร่วมของ 57 และ 81 คือ     
 ห.ร.ม. ของ 57 และ 81 คือ    
 
3. 36 และ 63 
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 63 ลงตัว คือ      
 ตัวหารร่วมของ 36 และ 63 คือ     
 ห.ร.ม. ของ 36 และ 63 คือ    
 
4. 27, 36 และ 48 
 จำนวนที่หาร 27 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 48 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 27, 36 และ 48  คือ     
 ห.ร.ม. ของ 27, 36 และ 48       คือ    
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5.   30, 40 และ 50 
 จำนวนที่หาร 30 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 40 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 50 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 30, 40 และ 50  คือ     
 ห.ร.ม. ของ 30, 40 และ 50       คือ    
 
6. 36, 81 และ 69 
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 81 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 69 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 36, 81 และ 69  คือ     
 ห.ร.ม. ของ 36, 81 และ 69       คือ    
 
7. 88, 121 และ 132 
 จำนวนที่หาร 88 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 121 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 132 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 88, 121 และ 132  คือ     
 ห.ร.ม. ของ 88, 121 และ 132       คือ    
 
8. 15, 90 และ 130 
 จำนวนที่หาร 15 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 90 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 130 ลงตัว คือ     
 ตัวหารร่วมของ 15, 90 และ 130  คือ     
 ห.ร.ม. ของ 15, 90 และ 130       คือ    
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/4   : หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
สาระสำคัญ   
       การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร ทำได้โดยนำจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมมาหารจนไม่มี
จำนวนเฉพาะใดนอกจาก 1 ที่เป็นตัวหารร่วม ดังนั้นการหารสิ้นสุด แล้วนำตัวหารร่วมทุกจำนวนมา
คูณกัน ผลคูณ คือ ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการหา ห.ร.ม. โดยวิธีต่างๆ ได้ (K) 
2. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป โดยวิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับการหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 9 เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะโดยให้นักเรียนบอกความหมายของจำนวนเฉพาะ
ว่าจำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 กับจำนวนนับนั้น จากนั้นครูทบทวน
การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 1 – 2 ตัวอย่าง และแนะนำว่าการหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัว
ประกอบแล้วอาจหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหารได้ 
  ขั้นสอน 

1. ครูแนะนำการหา ห.ร.ม. โดยวิธีตั้งหาร ดังนี้ 
 

 
 
    สามารถหาคำตอบได้ดังนี้ 

1) หาจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมของ 12 และ 20 เช่น นำ 2 ไปหาร 12 และ 
20 ได้ผลเป็น 6 และ 10 ตามลำดับ 
 
      2 ) 12   20 
            6   10 
 

2) หาจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมของ 6 และ 10 ได้ 2 นำ 2 ไปหาร 6 และ 10 
ได้ผลหารเป็น 3 และ 5 ตามลำดับ 
 
      2 ) 12   20 
      2 )   6   10 
             3    5 
 

3) หาจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมของ 3 และ 5 จะเห็นว่า ไม่มีจำนวนเฉพาะที่
เป็นตัวหารร่วมของ 3 และ 5 

4) หาผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมทุกตัว จะได้ว่า 2 × 2 = 4 ดังนั้น 
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. ของ 12 และ 20 คือ 4 

จงหา ห.ร.ม. ของ 12 และ 20 
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2. ครูแนะนำเพิ่มเติมว่า “การหารสิ้นสุดเมื่อไม่มีตัวหารใดหารทุกจำนวนได้ลงตัว
นอกจาก 1” 

3. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2 – 3 ตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการหาร ห.ร.ม. โดย
การตั้งหารมากขึ้น 

4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 9 การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรยีน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 9 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร 
ทำได้โดยนำจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมมาหาร จนไม่มีจำนวนเฉพาะใดนอกจาก 1 ที่เป็นตัวหาร
ร่วม ดังนั้น การหารสิ้นสุดแล้วนำตัวหารร่วมทุกจำนวนมาคูณกัน ผลคูณ คือ ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 9 การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร  
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

9  
ใบงานที่ 9 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

(      ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 9 การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร 

 
คำชี้แจง จงหา ห.ร.ม. ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยวิธีตั้งหาร 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

1.  42, 63 และ 84 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

2.  51, 102 และ 153 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

3.  80, 128 และ 184 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

4.  72, 96 และ 108 
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วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

5.  48, 72 และ 96 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

6.  57, 72 และ 120 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

7.  170, 200 และ 240 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

8.  120, 150 และ 345 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

9.  27, 45 และ 63 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

10.  84, 168 และ 180 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง ตัวคูณร่วม (ค.ร.น.)  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/5   : หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       ตัวคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเป็นจำนวนนับที่หารด้วยจำนวนเหล่านั้นลง
ตัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการหา ค.ร.น. โดยวิธีต่างๆ ได้ (K) 
2. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป โดยวิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       ตัวคูณร่วม (ค.ร.น.) 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 10 เรื่อง ตัวคูณร่วม (ค.ร.น.)  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความหมายของตัวประกอบว่า “ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ 
จำนวนนับที่นำไปหาจำนวนนับนั้นได้ลงตัว เช่น 3 เป็นตัวประกอบของ 3, 6, 9, 12, 15 ... เพราะ 3 
หาร 3, 6, 9, 12, 15 ... ได้ลงตัว” 
  ขั้นสอน 

1. ครูกำหนดจำนวนนับ 2 จำนวน ให้นักเรียนบอกจำนวนนับที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็น
ตัวประกอบ เช่น 3 และ 4 
    จำนวนนับที่มี 3 เป็นตัวประกอบ คือ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ... 
    จำนวนนับที่มี 4 เป็นตัวประกอบ คือ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ... 
    ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีจำนวนใดบ้างที่มีทั้ง 3 และ 4 เป็นตัวประกอบ (ซึ่งจะได้ว่า 
จำนวนที่มีท้ัง 3 และ 4 เป็นตัวประกอบ คือ 12, 24, ...) 
    ครูแนะนำว่า จำนวนที่มีทั้ง 3 และ 4 เป็นตัวประกอบ เรียกว่า ตัวคูณร่วมของ 3 
และ 4 

2. ครูกำหนดจำนวนนับสามจำนวน เช่น 2, 5 และ 10 ให้นักเรียนช่วยกันหาจำนวนนับ
ที่ 2, 5 และ 10 หารลงตัวหรือเป็นตัวคูณของ 2, 5 และ 10 ซึ่งจะได้ว่า 
    ตัวคูณของ 2 ได้แก่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ... 
    ตัวคูณของ 5 ได้แก่ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ... 
    ตัวคูณของ 10 ได้แก่ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ... 
    ครูถามนักเรียนว่าตัวคูณร่วมของ 2, 5 และ 10 มีก่ีจำนวน (หลายจำนวน) จำนวนใด
น้อยที่สุด (10) 
    ครูแนะนำว่า ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุด เรียกว่า ตัวคูณร่วมน้อย ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น. 
    ดังนั้น ตัวคูณร่วมน้อยของ 2, 5 และ 10 คือ 10 
    หรือ   ค.ร.น. ของ 2, 5 และ 10 คือ 10 
    ครูแนะนำว่า ค.ร.น. ของ 2, 5 และ 10 คือ 10 หมายความว่า 10 เป็นจำนวนนับที่
น้อยที่สุดที่หารด้วย 2, 5 และ 10 ลงตัว 

3. ครูยกตัวอย่างจำนวนนับเพิ่มเติม 2 – 3 ตัวอย่าง ให้นักเรียนหาตัวคูณร่วม เช่น 
- 3, 4   (ค.ร.น. ของ 3 และ 4 คือ 12) 
- 6, 8, 12  (ค.ร.น. ของ 6, 8, 12 คือ 24) 
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4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 10 ตัวคูณร่วม (ค.ร.น.) เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 10 
 
 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  
- ตัวคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป เป็นจำนวนนับที่หารด้วย

จำนวนเหล่านั้นลงตัว 
- ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุด เรียกว่า ตัวคูณร่วมน้อย ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น. 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 10 ตัวคูณร่วม (ค.ร.น.) 
   
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

10  
ใบงานที่ 10 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

(      ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่      /               /    



65 
 

 

บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 10 ตัวคูณร่วม (ค.ร.น.) 

 

คำชี้แจง จงหาตัวคูณร่วมของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ (24 คะแนน) 
1. 3, 4 
 จำนวนนับที่มี 3 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 4 เป็นตัวประกอบ คือ    
 ตัวคูณร่วมของ 3 และ 4 คือ     
 ตอบ         
 
2. 5, 10 
 จำนวนนับที่มี 5 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 10 เป็นตัวประกอบ คือ    
 ตัวคูณร่วมของ 5 และ 10 คือ     
 ตอบ         
 
3. 3, 4 และ 6 
 จำนวนนับที่มี 3 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 4 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 6 เป็นตัวประกอบ คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 3, 4 และ 6 คือ     
 ตอบ         
 
4. 2, 3 และ 12 
 จำนวนนับที่มี 2 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 3 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 12 เป็นตัวประกอบ คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 2, 3 และ 12 คือ     
 ตอบ         
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5.   5, 8 และ 10 
 จำนวนนับที่มี 5 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 8 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 10 เป็นตัวประกอบ คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 5, 8 และ 10 คือ     
 ตอบ         
 
6. 2, 5 และ 10 
 จำนวนนับที่มี 2 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 5 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 10 เป็นตัวประกอบ คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 2, 5 และ 10 คือ     
 ตอบ         
 
7. 4, 6 และ 9 
 จำนวนนับที่มี 4 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 6 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 9 เป็นตัวประกอบ คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 4, 6 และ 9 คือ     
 ตอบ         
 
8. 6, 10, และ 15 
 จำนวนนับที่มี 6 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 10 เป็นตัวประกอบ คือ     
 จำนวนนับที่มี 15 เป็นตัวประกอบ คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 6, 10 และ 15 คือ     
 ตอบ         
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/5   : หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       ค.ร.น. หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนนับที่กำหนดให้
อย่างน้อยสองจำนวน และตัวประกอบเฉพาะที่เหลือทุกจำนวน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการหา ค.ร.น. โดยวิธีต่างๆ ได้ (K) 
2. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป โดยวิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 11 เรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบโดยครูกำหนดจำนวนนับ เช่น 12, 18 
และ 20 แล้วให้นักเรียนช่วยกันแยกตัวประกอบ ซึ่งจะได้ดังนี้ 
     12  = 2 × 2 × 3 หรือ  12  =  22 × 3 
     18  = 2 × 3 × 3 หรือ  12  =  2 × 32 
     20  = 2 × 2 × 5 หรือ  20  =  22 × 5  
  ขั้นสอน 

1. ครูให้นักเรียนสังเกต การแยกตัวประกอบจากแผนภูมิรูปกิ่งไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    จากแผนภูมิ เราจะได้การแยกตัวประกอบของ 24 และ 36 ดังนี้ 
     การแยกตัวประกอบของ 24 = 2 × 2 × 3 × 2 
     การแยกตัวประกอบของ 36 = 2 × 2 × 3 × 3 
     ผลคูณร่วมของตัวประกอบของ 24 และ 36 ได้แก่ 2 × 2 × 3 × 2 × 3 = 72 
     ค.ร.น. ของ 24 และ 36 คือ 72 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันหา ค.ร.น. ของ 25 และ 50 ตามตัวอย่างแรก 
3. ครูกำหนดจำนวนนับสามจำนวน คือ 4, 9 และ 12 ให้นักเรียนช่วยกันหา ค.ร.น. 

ดังนี้ 
     4 = 2  ×  2  
     9 = 3  ×  3 
     12 = 2  ×  2  ×  3 
    ตัวคูณร่วมน้อยของ 4, 9 และ 12 คือ 2 × 2 × 3 × 3 = 36 

 24     36 

 4        ×        6              6      ×         6 

     2   ×   2   ×   2   ×    3             2   ×   3   ×   2   ×  3 
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    ดังนั้น ค.ร.น. ของ 4, 9 และ 12 คือ 36 
    ห.ร.ม. ของ 24, 72 และ 96 คือ 2 × 2 × 2 × 3 = 24 

4. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติม 2 – 3 ตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการหาร ค.ร.น. โดย
การแยกตัวประกอบมากขึ้น เช่น 

- จงหา ค.ร.น. ของ 15 และ 30 (ค.ร.น. ของ 15 และ 30 คือ 30) 
- จงหา ค.ร.น. ของ 28, 35 และ 42 (ค.ร.น. ของ 28, 35 และ 42 คือ 420) 

5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 11 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ เมื่อเสร็จแล้ว
ให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 11 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัว
ประกอบ หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนนับที่กำหนดให้อย่าง
น้อยสองจำนวน และตัวประกอบเฉพาะที่เหลือทุกจำนวน 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 11 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 
   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

11  
ใบงานที่ 11 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 11 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 

 
คำชี้แจง จงหา ค.ร.น. ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยวิธีการแยกตัวประกอบ                    
 
1. 24 และ 208 
 จำนวนที่หาร 24 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 208 ลงตัว คือ      
 ตัวคูณร่วมของ 24 และ 28 คือ     
 ค.ร.น. ของ 24 และ 208 คือ     
 
2. 57 และ 81 
 จำนวนที่หาร 57 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 81 ลงตัว คือ      
 ตัวคูณร่วมของ 57 และ 81 คือ     
 ค.ร.น. ของ 57 และ 81 คือ    
 
3. 36 และ 63 
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 63 ลงตัว คือ      
 ตัวคูณร่วมของ 36 และ 63 คือ     
 ค.ร.น. ของ 36 และ 63 คือ    
 
4. 27, 36 และ 48 
 จำนวนที่หาร 27 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 48 ลงตัว คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 27, 36 และ 48  คือ     
 ค.ร.น. ของ 27, 36 และ 48 คือ    
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5.   30, 40 และ 50 
 จำนวนที่หาร 30 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 40 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 50 ลงตัว คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 30, 40 และ 50  คือ     
 ค.ร.น. ของ 30, 40 และ 50 คือ    
 
6. 36, 81 และ 69 
 จำนวนที่หาร 36 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 81 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 69 ลงตัว คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 36, 81 และ 69  คือ     
 ค.ร.น. ของ 36, 81 และ 69 คือ    
 
7. 88, 121 และ 132 
 จำนวนที่หาร 88 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 121 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 132 ลงตัว คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 88, 121 และ 132  คือ     
 ค.ร.น. ของ 88, 121 และ 132 คือ    
 
8. 15, 90 และ 130 
 จำนวนที่หาร 15 ลงตัว  คือ     
 จำนวนที่หาร 90 ลงตัว คือ    
 จำนวนที่หาร 130 ลงตัว คือ     
 ตัวคูณร่วมของ 15, 90 และ 130  คือ     
 ค.ร.น. ของ 15, 90 และ 130 คือ    
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  14 ชั่วโมง 
เรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/5   : หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน 
 
สาระสำคัญ   
       ค.ร.น. หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนนับที่กำหนดให้
อย่างน้อยสองจำนวน และตัวประกอบเฉพาะที่เหลือทุกจำนวน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการหา ค.ร.น. โดยวิธีต่างๆ ได้ (K) 
2. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป โดยวิธีต่างๆ ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 12 เรื่อง การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนบอกตัวอย่างของจำนวนเฉพาะ และบอกเหตุผลว่าเป็นจำนวนเฉพาะได้
อย่างไร ครูยกตัวอย่างจำนวนนับให้นักเรียนช่วยกันหา ค.ร.น. โดยวิธีหาตัวคูณร่วม และหา ค.ร.น. 
โดยวิธีแยกตัวประกอบ 
  ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายวิธีหา ค.ร.น. แบบตั้งหาร ดังนี้ 
 

 
   

     2 ) 8   12   24 
     2 ) 4     6   12 
     2 ) 2     3    6 
          1     3    3 

    ผลคูณร่วมน้อยที่สุดของ 8, 12 และ 24 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1 = 72 
    ค.ร.น. ของ 8, 12 และ 24 คือ 72 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันหา ค.ร.น. ของ 12, 16 และ 32 ตามตัวอย่างแรก 
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 12 การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน

ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 12 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  
- ตัวคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป หมายถึง จำนวนนับที่น้อย

ที่สุดที่หารด้วยจำนวนเหล่านั้นได้ลงตัว 
- ค.ร.นง หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมของจำนวนนับ

ที่กำหนดให้อย่างน้อยสองจำนวนและตัวประกอบเฉพาะที่เหลือทุกจำนวน 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 12 การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร 
   
 

จงหา ค.ร.น. ของ 8  12  24 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

12  
ใบงานที่ 12 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 12 การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร 

 
คำชี้แจง จงหา ค.ร.น. ของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยวิธีตั้งหาร 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

1.  9, 15 และ 21 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

2.  36, 54 และ 90 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

3.  50, 75 และ 100 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

4.  15, 25 และ 30 
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วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

5.  24, 36 และ 60 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

6.  36, 63 และ 96 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

7.  10, 30 และ 45 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

8.  28, 40 และ 56 

 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

9.  44, 66 และ 132 
 
วิธีทำ 
  
  
  
  
  
ตอบ   

10.  49, 70 และ 105 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  18 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหา  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/6   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี ่ยวกับ ห.ร.ม. และ 

ค.ร.น. 
สาระสำคัญ   
       การแก้โจทย์ปัญหาบางโจทย์ที่เกี่ยวกับจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป สามารถนำ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้ (K) 
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหา 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหา  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยครูติดแถบตัวเลขบน
กระดานแล้วแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนกลุ่มออกมาเขียนแสดงวิธีการหา                   
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ดังตัวอย่าง 
 
 
 

การหา ห.ร.ม. 
  2 ) 12   18 
  3 )   6    9 
     2   3 

การหา ค.ร.น. 
  2 ) 12   18 
  3 )   6    9 
     2   3 

 
    ห.ร.ม. ของ 12, 18 คือ 2 × 3 = 6 
    ค.ร.น. ของ 12, 18 คือ 2 × 3 × 2 × 3 = 36 
   2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอธิบายว่า ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ที่หาได้ มีความสัมพันธ์กับจำนวน
นับอย่างไร 

• ห.ร.ม. เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหารจำนวนนับทั้งหมดได้ลงตัว 

• ค.ร.น. เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีจำนวนนับที่กำหนดให้ทั ้งหมดเป็นตัว
ประกอบ 
  ขั้นสอน 

1. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน  ให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกัน  และใช้คำถาม
กระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

 
 
   

- โจทย์กำหนดอะไรมาให้ (จำนวน 25 และ 50) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ 25 และ 50 ไปหารได้ลงตัว) 
- ห.ร.ม. ของ 25 และ 50 คืออะไร (25) 

จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุด เมื่อนำ 25 และ 50 ไปหารได้ลงตัว 

12, 18 
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- เป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการหรือไม่ (ไม่ เพราะไม่ใช่จำนวนที่ 25 และ 50 ไปหาร
ได้ลงตัว) 

- ค.ร.น. ของ 25 และ 50 คืออะไร (50) 
- เป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการหรือไม่ (เป็น เพราะเป็นจำนวนที่ 25 และ 50 ไป

หารได้ลงตัว) 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า โจทย์ปัญหาข้อนี้ต้องใช้ ค.ร.น. ในการหาคำตอบ 

ครูติดแถบโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการจำแนกและหาคำตอบจาก
โจทย์ปัญหาและให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ว่าจะต้องใช้ ห.ร.ม. หรือ ค.ร.น. โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 
กลุ่ม ให้ช่วยกันคิดหาคำตอบและแสดงวิธีทำในกระดาษเปล่าและส่งผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้า
ชั้นเรียน ดังตัวอย่าง 

 
 
   

- โจทย์กำหนดอะไรมาให้ (จำนวน 35 และ 49) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (จำนวนนับที่มากที่สุดที่ไปหาร 35 และ 49 ได้ลงตัว) 
- เป็นการหา ห.ร.ม. หรือ ค.ร.น. (ห.ร.ม.) 
- ทราบได้อย่างไร (สังเกตคำว่า มากที่สุด) 
- ได้ ห.ร.ม. ของ 35 และ 49 คืออะไร (7) 
- ดังนั้น จำนวนนับนั้น คือ จำนวนใด (7) 

 
 
 
   

- โจทย์กำหนดอะไรมาให้ (จำนวน 14 และ 42) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (จำนวนดินสอที่น้อยที่สุดที่จะนำมาแบ่งให้นักเรียน

จำนวน 14 คน หรือ 42 คน คนละเท่า ๆ กัน ได้หมดพอดี) 
- เป็นการหา ห.ร.ม. หรือ ค.ร.น. (ค.ร.น.) 
- ทราบได้อย่างไร ( สังเกตคำว่า น้อยที่สุด ) 
- ได้ ค.ร.น. ของ 14 และ 42 คืออะไร (42) 
- ดังนั้น ต้องมีดินสออย่างน้อยก่ีแท่ง (42 แท่ง) 

3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที ่ 13 โจทย์ปัญหา เมื ่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 13 
  ขั้นสรุป 

จงหาจำนวนนับที่มากที่สุด  ที่ไปหาร 35 และ 49 ได้ลงตัว 

ต้องมีดินสออย่างน้อยกี่แท่งจึงจะนำมาแบ่งให้นักเรียนจำนวน 14 คน 
หรือ 42 คน คนละเท่าๆ กันได้หมดพอดี 
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1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. จะต้องพิจารณาว่าโจทย์ต้องการทราบอะไร  ถ้าเป็นสิ่งที่น้อยที่สุดจะใช้ ค.ร.น. และถ้า
เป็นสิ่งที่มากท่ีสุดจะใช้ ห.ร.ม. 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบตัวเลข 
2. แถบโจทย์ปัญหา 
3. กระดาษเปล่า 
4. ใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหา 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

13  
ใบงานที่ 13 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหา 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนหาคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

2. มีลวดอยู่ 3 เส้น ยาว 35 เมตร 49 เมตร และ 56 เมตร นำลวดมาแบ่งเป็น
เส้นยาวเท่าๆ กัน และไม่เหลือเศษเลย ให้แต่ละเส้นยาวที่สุด จะได้ลวดยาว
เส้นละกี่เมตร และได้ลวดกี่เส้น 

3. ระฆัง 3 ใบ ตีทุก 12 นาที 15 นาที และ 20 นาที ระฆัง 3 ใบเร่ิมตีพร้อมกัน
ครั้งแรกเวลา 07.00 น. ระฆัง 3 ใบจะตีพร้อมกันเป็นคร้ังที่ 2 เวลาเท่าใด 

4. แม่ค้าต้องการจัดมะม่วง 4 ผล ส้ม 8 ผล แอปเปิ้ล 12 ผล โดยให้แต่ละถาด
มีผลไม้แต่ละชนิดมากที่สุดและไม่ปนกัน จะได้ผลไม้ถาดละกี่ผลและแบ่งได้กี่
ถาด 

5. ถ้าต้องการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน หรือ 8 คน หรือ 10 
คน จะต้องมีนักเรียนอย่างน้อยที่สุดกี่คน จึงจะแบ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มได้หมด
พอดี 

1. ก้อง เก่ง และแก้ว วิ่งรอบสนามรูปวงกลมโดยออกวิ่งพร้อมกัน ถ้าแต่ละคน
ใช้เวลาวิ่งหนึ่งรอบนาน 10, 15 และ 25 นาทีตามลำดับ อีกนานเท่าไรทั้งสาม
คนจะวิ่งมาถึงจุดเร่ิมต้นพร้อมกันอีกคร้ังหนึ่ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลาเรียน  18 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหา  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และการนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/6   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี ่ยวกับ ห.ร.ม. และ 

ค.ร.น. 
สาระสำคัญ   
       การแก้โจทย์ปัญหาบางโจทย์ที่เกี่ยวกับจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป สามารถนำ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้ (K) 
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหา 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 14 เรื่อง โจทย์ปัญหา  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อเลือกใช้ ห.ร.ม. หรือ 
ค.ร.น. ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยครูติดแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน ดังนี้ 

 
 
 
 
    (หา ค.ร.น. เพราะ มีคำว่าอย่างน้อยท่ีสุด และจะต้องมีเงินอย่างน้อย 40 บาท) 
  ขั้นสอน 

1. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำ ดังนี้ 
 

 
   
 
 
    จากนั้นครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

- โจทย์กำหนดอะไรมาให้ (ลูกหินสีแดง 12 ลูก ลูกหินสีขาว 21 ลูก) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ต้องการแบ่งลูกหินสีเดียวกันออกเป็นกอง กองละ

เท่าๆ กัน ให้ได้จำนวนลูกหินในแต่ละกองมากที่สุด จะได้กองละก่ีลูก และได้ทั้งหมดก่ีกอง) 
- เป็นการหา ห.ร.ม. หรือ ค.ร.น.  (ห.ร.ม.) ทราบได้อย่างไร (เป็นโจทย์ปัญหาที่

ต้องการแบ่งสิ่งของตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปออกเป็นส่วนย่อยเท่าๆ กัน โดยให้มีจำนวนหรือขนาดมากที่สุด
และไม่เหลือเศษ) 

- แสดงวิธีทำอย่างไร (ใช้หลักการเช่นเดียวกับการแก้โจทย์ปัญหาอ่ืนๆ) 
2. ครูให้ผู้แทนนักเรียน 2 คนออกมาช่วยกันแสดงวิธีทำโดยมีครูคอยเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดังตัวอย่าง 
     วิธีทำ  วิเคราะห์โจทย์ในการแบ่งลูกหิน 12 ลูก และ 21 ลูก จะต้องหาตัวประกอบร่วมของ 
12 และ 21 

   
 

ลูกหินสีแดง 12 ลูก ลูกหินสีขาว 21 ลูก ต้องการแบ่งลูกหินสีเดียวกันออกเป็นกอง 
กองละเท่าๆ กัน ให้ได้จำนวนลูกหินในแต่ละกองมากท่ีสุด จะได้กองละกี่ลูก และ
ได้ทั้งหมดกี่กอง 

 

จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดกี่บาทจึงจะนำมาแบ่งให้เด็ก 5 คน หรือ 8 คน คนละ
เท่าๆ กันได้หมดพอดี 
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ดังนั้น วิธีแก้โจทย์ปัญหานี้จะต้องหา ห.ร.ม. ของ 12 และ 21 ดังนี้ 
     3 ) 12   21 
            4    7 
  ห.ร.ม. ของ 12 และ 21 คือ 3 
  ดังนั้น ต้องแบ่งลูกหินกองละ 3 ลูก 
  และแบ่งได้ (12 + 21) ÷ 3 = 11 กอง 

   ตอบ  ได้กองละ ๓  ลูก ทั้งหมด ๑๑  กอง 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า โจทย์ปัญหาที่กล่าวถึงสิ่งที่มากที่สุดจะใช้ ห.ร.ม. 

ส่วนโจทย์ปัญหาที่กล่าวถึงสิ่งที่น้อยที่สุดจะใช้ ค.ร.น. ในการแก้โจทย์ปัญหา 
4. ให้นักเรียนฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยครูติดแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน แล้วแบ่งกลุ่ม

นักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน  ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะใช้วิธีใดแก้โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำลงใน
กระดาษเปล่าที่ครูแจกให้  เมื่อทำเสร็จแล้วส่งผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน เช่น 

- จะต้องมีเงินอย่างน้อยเท่าใด  เมื่อแบ่งให้ลูกไม่ว่าจะเป็นครั้งละ 100 บาท หรือ 
150 บาท หรือ 300 บาท แล้วเงินหมดพอดี (หา ค.ร.น. จะต้องมีเงินอย่างน้อย 300 บาท) 

- เชือก 2 เส้น ยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตร และ 1 เมตร 80 เซนติเมตร ถ้า
ต้องการตัดออกเป็นท่อนๆ ให้แต่ละท่อนยาวที่สุด และยาวเท่ากันทุกท่อน โดยไม่เหลือเศษ จะต้องตัด
ให้แต่ละท่อนยาวเท่าไร (หา ห.ร.ม. จะต้องตัดให้แต่ละท่อนยาว 60 เซนติเมตร) 

5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที ่ 14 โจทย์ปัญหา เมื ่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 14 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. จะต้องพิจารณาว่าโจทย์ต้องการทราบอะไร ถ้าเป็นสิ่งที่น้อยท่ีสุดจะใช้ ค.ร.น. และถ้าเป็น
สิ่งที่มากที่สุดจะใช้ ห.ร.ม. 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. กระดาษเปล่า 
3. ใบงานที่ 14 โจทย์ปัญหา 

   
 
 
 
 



89 
 

 

การวัดผลและประเมินผล 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 
14  

ใบงานที่ 14 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

(      ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหา 

 
คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

2. เชือก 4 เส้น ยาว 35, 49 และ 56 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นเส้นสั้นๆ ให้ยาว
ที่สุด จะได้เชือกยาวเส้นละกี่เซนติเมตร และจะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้น 

3. เก่ง แก้ว และกล้า วิ่งรอบสนามรูปวงกลมโดยออกวิ่งพร้อมกัน ถ้าแต่ละคน
ใช้เวลาวิ่งหนึ่งรอบ นาน 10, 15 และ 25 นาที ตามลำดับ อีกนานเท่าไรทั้ง
สามคนจะวิ่งมาถึงจุดเร่ิมต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 

4. ถ้าต้องการซื้อแตงโม ราคาผลละ 25 บาท หรือซื้อส้มโอราคาผลละ 40 
บาท จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไร จึงจะซื้อผลไม้แต่ละชนิดได้หมดเงิน
พอดี 

5. นาฬิกาปลุก 3 เรือน แต่ละเรือนจะปลุกทุกๆ 2 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง 
ตามลำดับ ถ้านาฬิกาทั้ง 3 เรือน ปลุกพร้อมกันครั้งแรก เมื่อเวลา 06.00 น. 
นาฬิกาทั้ง 3 เรือน จะปลุกพร้อมกันครั้งที่สองเมื่อเวลาใด 

1. ขนมปัง 3 ชนิด ชนิดละ 16 แผ่น 24 แผ่น และ 40 แผ่น ต้องการแบ่งใส่ถุง
โดยไม่ปนกัน ถุงละเท่าๆ กัน จะได้ถุงละกี่แผ่นและได้กี่ถุง 


