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คํานํา 

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  ตัวประกอบของจํานวนนับ         
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  จัดทําขึน้เพ่ือเปนนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหผูเรียนเขาใจ
ความหมายของตัวประกอบของจํานวนนับ  พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร  และไดฝกทักษะการแกปญหา   
อยางตอเนื่อง  โดยการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
พรอมท้ังทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน  ดังนั้น  แบบฝกทักษะท่ีดีจึงมีความเหมาะสมกับวัย  มีความ
หลากหลาย  แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง  ตัวประกอบของจํานวนนับ  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   
ท่ีจัดทําขึน้มีท้ังหมด  5  เลม  เลมนีเ้ปนเลมท่ี  1  ตัวประกอบ  จํานวนเฉพาะ  และตัวประกอบเฉพาะ   

การจัดทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  ไดจัดทําขึ้นโดยการประมวลความรูจากหนังสือตาง ๆ   
ท่ีหลากหลาย  แลวนํามาพัฒนาใหอยูในรูปแบบท่ีเปนระบบ  เพ่ือใหครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการ
เพ่ิมพูนประสบการณและทักษะการเรียนรูแกผูเรียน  ใหสอดคลองตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินอีกดวย 

ในการจัดทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน  เพ่ือนครูและ
ผูเช่ียวชาญท่ีไดใหความอนุเคราะหตรวจแบบฝกทักษะคณิตศาสตร   โดยไดใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะ  ซ่ึงผูจดัทําไดนํามาปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะคณิตศาสตรเลมนีจ้นสําเร็จสมบูรณ 
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  ตัว
ประกอบของจํานวนนับ  เลมท่ี  1  ตัวประกอบ  จํานวนเฉพาะ  และตัวประกอบเฉพาะ  จะเปนประโยชน
ชวยใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคณิตศาสตรใหสูงขึ้น 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะคณติศาสตร ค 
มาตรฐานการเรยีนรูและตวัช้ีวัด ง 
เกณฑการใหคะแนน จ 
แบบทดสอบกอนเรียน 1 
จุดประสงคการเรียนรู 2 
สาระการเรียนรู 2 
สาระสําคัญ 3 
ใบความรูท่ี  1  ตัวประกอบ  จํานวนเฉพาะ  และตัวประกอบเฉพาะ 4 
บัตรตัวอยางท่ี  1.1  ตวัประกอบและการหาตัวประกอบ 5 
แบบฝกทักษะท่ี  1.1  ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ 6 
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เฉลยแบบฝกทักษะท่ี  1.2  จํานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ 21 
เฉลยแบบฝกทักษะท่ี  1.3  การแยกตัวประกอบ 22 
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 23 
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คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ 

 
1. แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  ตัวประกอบของจํานวนนับ   

ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  แบงออกเปน  5  เลม   แตละเลมมีสวนประกอบดังนี ้
1.1   สวนหนา  ประกอบดวย  ปก  คํานํา  สารบัญ  คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ  มาตรฐาน

และตัวช้ีวัด  เกณฑการใหคะแนน 
1.2   สวนเนื้อหา  ประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียน  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  

สาระสําคัญ   ใบความรู  บัตรตัวอยาง  แบบฝกทักษะ  และแบบทดสอบหลังเรียน 
1.3  สวนทาย  ประกอบดวย  บรรณานกุรม  ภาคผนวก  กระดาษคําตอบ  เฉลยแบบฝกทักษะ     

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  แบบบันทึกคะแนน 
 2.  แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเลมนี้เปน  เลมที ่1 ตัวประกอบ จํานวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 
 3.  คําแนะนําในการทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตรใหปฏิบัติดังนี ้

3.1   ทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  10  ขอ  ลงในกระดาษคําตอบ  ซ่ึงผูเรียนจะตองทํา 
ถูกตองรอยละ 80  ขึ้นไป  ของคะแนนเต็มท้ังหมดจึงถือวาผานเกณฑการประเมิน  

3.2   ตรวจคําตอบและบันทึกคะแนน 
3.3   ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  และรายละเอียดของเนื้อหาจากใบความรู   

และบัตรตัวอยางใหเขาใจ 
3.4  ทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตรแตละแบบฝกดวยตนเอง โดยเขียนตอบลงในแบบฝกทักษะ

แตละแบบฝก  หามเปดไปดูเฉลยกอนทําแบบฝกทักษะ 
3.5  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน  10  ขอ  ลงในกระดาษคําตอบ  ซ่ึงผูเรียนจะตองทํา 

ถูกตองรอยละ 80  ขึ้นไป  ของคะแนนเต็มท้ังหมดจึงถือวาผานเกณฑการประเมิน 
3.5   ตรวจคําตอบและบันทึกคะแนน 
3.6   สรุปผลคะแนนท่ีไดในแบบบันทึกคะแนน  เพ่ือดูความกาวหนาในการเรียนรูของตนเอง 

 4.  ผูเรียนจะตองทําถูกตองรอยละ 80  ขึ้นไป  ของคะแนนเต็มท้ังหมดของแตละแบบฝกทักษะจึงถือ
วาผานเกณฑการประเมินของแตละแบบฝก 
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มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวดั 

 
 
สาระที่  1   จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.4  เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกี่ยวกับจํานวนไปใช 

ป.6/2  หา  ห.ร.ม. และ  ค.ร.น.  ของจํานวนนับ 

สาระที่  6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน ค  6.1  มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  

ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ 
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ป.6/1  ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 
ป.6/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาใน 

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
ป.6/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณติศาสตรในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ 

นําเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
ป.6/5 เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน  ๆ
ป.6/6 มีความคดิริเริ่มสรางสรรค 
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เกณฑการใหคะแนน 

 
คะแนนแบบฝกทกัษะ  

แบบฝกทกัษะจํานวน  10  ขอ 
ตอบถูกไดขอละ  1  คะแนน คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

แบบฝกทกัษะจํานวน  5  ขอ 
ตอบถูกไดขอละ  2  คะแนน คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

2  คะแนน  คือ แสดงวิธีทําไดถูกตองสมบูรณ  และคําตอบถูกตอง 
1.5  คะแนน คือ แสดงวิธีทําไดถูกตองสมบูรณ  แตคําตอบไมถูกตอง 
1  คะแนน  คือ แสดงวิธีทําไดบางสวน  และคําตอบไมถูกตอง 
0  คะแนน  คือ ไมแสดงวิธีทํา  และไมมีคําตอบ 

 
 

เกณฑการประเมินแบบฝกทักษะ การตัดสินผลการประเมิน 
ตรวจแบบฝกทักษะถูกตอง  (คะแนน) สรุปผลการประเมิน   

ใชเกณฑการผานรอยละ   
80  ขึ้นไป    
(ระดับดีถือวาผาน) 

9 – 10  คะแนน ไดระดับ  ดีมาก 
7 – 8  คะแนน ไดระดับ  ด ี
5 – 6  คะแนน ไดระดับ  พอใช 
3 – 4  คะแนน ไดระดับ  ปรับปรุง 
0 – 2  คะแนน ไดระดับ  ควรปรับปรุง 

 
 

เกณฑการประเมินแบบทดสอบ การตัดสินผลการประเมิน 
รอยละ  80  ขึ้นไป ดีมาก สรุปผลการประเมิน ใชเกณฑ

การผานรอยละ  80  ขึ้นไป   
(ระดับดีถือวาผาน) 

รอยละ  70 – 79  ดี 
รอยละ  60 – 69  พอใช 
รอยละ  0 – 59  ปรับปรุง 

 


