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แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง  การคูณ  จัดทําขึ้นทั้งหมด 13 เลม
เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4

แบบฝกทักษะ  เลมที่ 7 การคูณจํานวนที่มสีองหลักกับจํานวนที่มีสามหลัก
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนนวตักรรมสําหรับสถานศึกษา  ครผููสอน  และนักเรียน
เปนกิจกรรมเพื่อสงเสรมิทักษะทางดานการคณู  พรอมตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคําตอบ  ตลอดจนการใชความรู  ทักษะ  และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณ  ตาง ๆ  ใหเหตุผลประกอบ
การตัดสินใจและสรุปผลไดอยางถูกตองเหมาะสม  ทั้งนีย้ังสงเสริมนักเรียนที่มี
ความรูความสามารถใหเกิดการเรียนรูที่มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  พรอมทั้งมุงเนน
ใหนักเรียนเกิดคุณธรรมและจรยิธรรมควบคู ไปดวย

การจัดทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง  การคูณ  ไดจัดทําขึ้นโดย
การประมวลความรูจากแหลงความรูตาง ๆ  ทีห่ลากหลาย  แลวนาํมาพัฒนาใหอยู
ในรูปแบบที่เปนระบบ เพื่อใหผูสอนไดใชเปนแนวทางในการเพิม่พูนประสบการณ
และทักษะการเรยีนรูแกนักเรียน ใหสอดคลองตามตัวช้ีวัดของหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินอีกดวย

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะเลมนี้  จะเปนประโยชนตอ
การจัดการเรียน การสอนและทําใหนักเรียน  เยาวชนของไทยเปนพลเมืองที่มี
ความสามารถทางดาน การคิดวิเคราะหตามกระบวนการทางคณิตศาสตร
และมเีจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตรยิ่งขึ้น
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