
   

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้เทคโนโลยี iPad  ในการเรียนการสอน 
รายวชิา คณิตศาสตร์1  รหสัวชิา ค21101                   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560                              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตวัหารร่วมมากและตวัคูณร่วมนอ้ย  
เร่ือง ตวัหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)  โดยวธีิพิจารณาตวัประกอบและวธีิแยกตวัประกอบ                เวลา   2 ชัว่โมง 
ครูผูส้อน นางบุษบา  ศรีไกรเพชร์ 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.4   เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
ตัวช้ีวัด 
 ค 1.4   ม1/1 น าความรู้และสมบติัเก่ียวกบัจ านวนเตม็ไปใชใ้นการแกปั้ญหา    
 

2. สาระส าคญั 
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) คือ ตวัประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถหารจ านวนนบัตั้งแต่ 2 จ านวนขึ้น

ไป โดยการหาค่าของ ห.ร.ม. มี 4 วธีิ คือ การพจิารณาตวัประกอบ การแยกตวัประกอบ การหารสั้น และการหาร
ตามขั้นตอนยคุลิด (Euclidean Algorithm) 

ขั้นตอนการหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 
ขั้นที่ 1 : แยกตวัประกอบจ านวนนบัที่ก  าหนดใหทุ้กตวั 
ขั้นที่ 2 : เลือกตวัประกอบเฉพาะที่ไดใ้นขั้นที่ 1 ซ่ึงเป็นตวัประกอบร่วมของจ านวนที่ก  าหนดใหทุ้กตวั 
ขั้นที่ 3 : ห.ร.ม. ของจ านวนนบัที่ก  าหนดใหเ้ท่ากบัผลคูณของตวัประกอบร่วมทุกตวัที่ไดใ้นขั้นที่ 2 
การแยกตวัประกอบในขั้นที่ 1 นั้น ตวัประกอบทุกตวัตอ้งเป็นตวัประกอบเฉพาะเท่านั้น  

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
 1. อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะและสมบติัของตวัหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธเ์ก่ียวกบัตวัประกอบของตวัหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
ด้านทักษะกระบวนการ 

1. ใชว้ธีิการที่หลากหลายในการหา ห.ร.ม. เช่น การพจิารณาตวัประกอบและการแยกตวัประกอบ 
2. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 



   

 

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ท  างานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
 การหาตวัหารร่วมมากมี 4 วธีิ คือ การหา ห.ร.ม. โดยพจิารณาตวัประกอบ การแยกตวัประกอบ การหาร
สั้น และขั้นตอนวธีิยคุลิด 
1. การหา ห.ร.ม. โดยพิจารณาตัวประกอบ 
 พจิารณาตวัประกอบของ 12 และ 18 
  ตวัประกอบของ 12        ตวัประกอบของ 18 
 
 
 
 
 
 
  ตวัประกอบร่วมของ 12 และ 18 ไดแ้ก่ 1, 2, 3, 6 
   ตวัประกอบร่วมที่มากที่สุด ไดแ้ก่ 6 
   เรียกตวัประกอบร่วมที่มากที่สุดวา่ ตวัหารร่วมมาก 
   ดงันั้น 6 เป็นตวัหารร่วมมากของ 12 และ 18 
   หรือ 6 เป็น ห.ร.ม. ของ 12 และ 18 
  ห.ร.ม. ของ 16 และ 36 พจิารณาไดด้งัน้ี 
   ตวัประกอบของ 16 ไดแ้ก่ 1, 2, 4, 8, 16 
   ตวัประกอบของ 36 ไดแ้ก่ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 
   ตวัประกอบร่วมของ 16 และ 36 ไดแ้ก่ 1, 2, 4 
   ตวัประกอบร่วมที่มากที่สุด ไดแ้ก่ 4 
   เรียกตวัประกอบร่วมที่มากที่สุดวา่ ตวัหารร่วมมาก 
   ดงันั้น 4 เป็นตวัหารร่วมมากของ 16 และ 36 
   หรือ 4 เป็น ห.ร.ม. ของ 16 และ 36 
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 ตัวอย่างที่ 1 จงหา ห.ร.ม. ของ 39 และ 65 
  วิธีท า ตวัประกอบของ 39 ไดแ้ก่ 1, 3, 13, 39 
   ตวัประกอบของ 65 ไดแ้ก่ 1, 5, 13, 65 
   ตวัประกอบร่วมของ 39 และ 65 ไดแ้ก่ 1, 13 
   ตวัประกอบร่วมที่มากที่สุดของ 39 และ 65 ไดแ้ก่ 13 
   ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 39 และ 65 คือ 13 
 
 ตัวอย่างที่ 2 จงหา ห.ร.ม. ของ 60, 78 และ 96 
  วิธีท า ตวัประกอบของ 60 ไดแ้ก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 
   ตวัประกอบของ 78 ไดแ้ก่ 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 
   ตวัประกอบของ 96 ไดแ้ก่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 
   ตวัประกอบร่วมของ 60, 78 และ 96 ไดแ้ก่ 1, 2, 3, 6 
   ตวัประกอบร่วมที่มากที่สุดของ 60, 78 และ 96 ไดแ้ก่ 6 
   ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 60, 78 และ 96 คือ 6 
 
2. การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 
 ตัวอย่างที่ 3 จงหา ห.ร.ม. ของ 24, 60 และ 84 

   24 2 2 2 3     
   60 2 2 3 5     
   84 2 2 3 7     
   ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 24, 60 และ 84 คือ 2 2 3 12    
  

ตัวอย่างที่ 4 จงหา ห.ร.ม. ของ 30 และ 42 

    30 2 3 5    
    42 2 3 7    
   ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 30 และ 42 คือ 2 3 6   
 
 ตัวอย่างที่ 5 จงหา ห.ร.ม. ของ 28, 32 และ 60 

    28 2 2 7    
    32 2 2 2 2 2      
    60 2 2 3 5     
   ดงันั้น ห.ร.ม. ของ 28, 32 และ 60 คือ 2 2 4   



   

 

 

5. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
5.1 ด้านความรู้   (K) 

- ความสามารถในการส่ือสาร   (Communication Capacity) 
- ความสามารถในการคิด    (Thinking  Capacity) 
-  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   (Capacity  forb Applying Life Skills) 

 5.2 ด้านทักษะกระบวนการคดิ  (P) 
    -  กระบวนการกลุ่ม 
    - กระบวนการคิด 
    - กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 5.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (K) 

   - ใฝ่เรียนและมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  
   - มีความละเอียดรอบคอบ 
   - มีเหตุผล  ซ่ือสตัย ์
   - มีความตรงต่อเวลา 
   - ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

6. ภาระงาน / ช้ินงาน 
 - ครูมอบหมายงานโดยเปิดจาก  iboook Applications 
 - นกัเรียนท าแบบฝึกหดัการหา ห.ร.ม. ( แบบฝึกหดัที่ 1.1  ขอ้ 1 - 3  หนา้ 10 ) 
7. การบูรณาการ 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูตั้งปัญหาชวนคิดใหน้กัเรียนหาค าตอบ โดยเปิดจาก  iboook Applications ดงัน้ี 
  “ ครูมีขนมอยู ่2 ถุง ถุงละ 14 ช้ิน และ 56 ช้ินตามล าดบั ถา้ครูจะแบ่งขนมใหน้กัเรียนเท่าๆ กนั และ
ไดม้ากที่สุดจะไดข้นมคนละเท่าใด และจะมีนกัเรียนไดข้นมก่ีคน” 
 ครูตั้งค  าถามเพือ่กระตุน้ความคิดของนกัเรียน ดงัน้ี 
  1) ปัญหาน้ีกล่าวถึงอะไรบา้ง (การแบ่งส่ิงของเท่าๆ กนั ใหไ้ดจ้  านวนมากที่สุด) 
  2) จากโจทยส์ามารถแบ่งไดค้นละเท่าใด และแบ่งไดก่ี้คน (ไดค้นละ 14 ช้ิน แบ่งได ้5 คน) 
  3) นกัเรียนจะน าความรู้เร่ืองการแยกตวัประกอบมาช่วยในการแบ่งไดอ้ยา่งไร (หาตวัประกอบร่วม
ที่มีค่ามากที่สุดของสองจ านวนนั้น) 
 
 



   

 

 

ขั้นสอน 
 2. ใหน้กัเรียน 2 คนออกมาเขียนตวัประกอบของ 12 และตวัประกอบของ 18 ลงในวงกลมที่ครูก าหนด 
โดยใช ้ Explain  Everthing  Applications     พร้อมทั้งใหน้ าตวัประกอบของ 12 และ 18 มาเขียนแสดง
ความสมัพนัธใ์หม่ ดงัแผนภาพก่อนตวัอยา่งที่ 1 
 3. ครูตั้งค  าถามกระตุน้ความคิดของนกัเรียน โดยใช ้ ibook  Applications   ดงัน้ี 
  1) ตวัประกอบของ 12 ไดแ้ก่จ  านวนใดบา้ง (1, 2, 3, 4, 6, 12) 
  2) ตวัประกอบของ 18 ไดแ้ก่จ  านวนใดบา้ง (1, 2, 3, 6, 9, 18) 
  3) ตวัประกอบร่วมของ 12 และ 18 ไดแ้ก่จ  านวนใดบา้ง (1, 2, 3, 6) 
  4) ตวัประกอบร่วมของ 12 และ 18 ที่มีค่ามากที่สุด คือ จ  านวนใด (6) 
 4. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัตวัประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจ านวนนั้นๆ ดงัน้ี 
  ตวัประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจ านวนนบันั้น เรียกวา่ ตวัหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
 5. ครูอธิบายวธีิการหา ห.ร.ม. โดยวิธีการพจิารณาตวัประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุด พร้อมยกตวัอยา่งการ
หาค่าของ ห.ร.ม. ดงัตวัอยา่งที่ 1 และ 2   โดยใช ้ iboook Applications 
 6. ครูสาธิตและอธิบายการหา ห.ร.ม. ดว้ยวิธีการแยกตวัประกอบ ดงัตวัอยา่งที่ 3 โดยใหน้กัเรียนเป็นคน
คิดทบทวนความรู้เดิม  โดยใช ้iboook Applications 
 7. ให้นักเรียนพิจารณาการหา ห.ร.ม. โดยการแยกตวัประกอบ จากนั้นครูตั้งค  าถามเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความเขา้ใจ ดงัน้ี 
  1) ตวัประกอบของจ านวนนบัที่ไดจ้ากการแยกตวัประกอบ เพื่อหา ห.ร.ม. มีลกัษณะอยา่งไร (เป็น
จ านวนตวัประกอบร่วมเฉพาะ) 
  2) น าตวัประกอบของจ านวนนับทุกจ านวนมาใชห้า ห.ร.ม. อยา่งไร (น าจ  านวนตวัประกอบร่วม
เฉพาะมาคูณกนัจะได ้ห.ร.ม. ของจ านวนนบั) 
 8. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4 – 5 คน แลว้ก าหนดโจทยใ์ห้นักเรียนแต่ละแสดงการหา ห.ร.ม. ของ
จ านวนนั้น โดยวิธีการพิจารณาตวัประกอบ หรือ โดยวิธีการแยกตวัประกอบ ก็ได ้ตามความถนัดของตนเอง 
โดยครูคอยตรวจสอบและช้ีแนะการหาค าตอบ 
 
ข้ันสรุป 
 9. ใหน้กัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มละ 1 คน หนา้ชั้นเรียน  อภิปรายและสรุปเก่ียวกบัการหา ห.ร.ม. โดยวธีิการ
พจิารณาตวัประกอบและการแยกตวัประกอบ  (ใชไ้อแพดถ่ายภาพน่ิงและวดีิโอ) ดงัน้ี 

ขั้นตอนการหา ห.ร.ม. โดยการพิจารณาตัวประกอบ 
 ขั้นที่ 1 : หาตวัประกอบทั้งหมดของจ านวนนบัทั้ง 2 (หรือ 3, 4, 5, …) จ  านวน 
 ขั้นที่ 2 : หาตวัประกอบร่วม (หาตวัประกอบที่เหมือนกนั) 
 ขั้นที่ 3 : ตวัประกอบร่วมที่มากที่สุด คือ ตวัหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. 



   

 

 

ขั้นตอนการหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 
ขั้นที่ 1 : แยกตวัประกอบจ านวนนบัที่ก  าหนดใหทุ้กตวั 
ขั้นที่ 2 : เลือกตวัประกอบเฉพาะที่ไดใ้นขั้นที่ 1 ซ่ึงเป็นตวัประกอบร่วมของจ านวนที่ก  าหนดใหทุ้กตวั 
ขั้นที่ 3 : ห.ร.ม. ของจ านวนนบัที่ก  าหนดใหเ้ท่ากบัผลคูณของตวัประกอบร่วมทุกตวัที่ไดใ้นขั้นที่ 2 
การแยกตวัประกอบในขั้นที่ 1 นั้น ตวัประกอบทุกตวัตอ้งเป็นตวัประกอบเฉพาะเท่านั้น  
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 ของ สสวท. 
2. Applications  ในแทปเล็ตไอแพด ไดแ้ก่ 

2.1 ibook  Applications      

 
2.2 Explain  Everything Applications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

วัดผลและประเมินผล 

ส่ิงที่วัด วิธีการวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑ์ 

ความรู้ความเขา้ใจทกัษะ/
กระบวนการ เจตคติ 

ทักษะกระบวนการ 
- การแกปั้ญหา 
- การใหเ้หตุผล 
- การส่ือสาร 
- การเช่ือมโยง 
- การสรุปสาระส าคญั 
เจตคติ 

- ความรับผดิชอบ 
- มีระเบียบวนิยั 
- ท  างานเป็นระบบ 
- มีความรอบคอบ 
- เจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ 

-  การสรุปเน้ือหา 

- สงัเกตพฤติกรรม 
โดยรวม ดา้นทกัษะ/
กระบวนการ และเจตคติ 

- การตอบค าถาม 

- การสรุปหนา้ชั้นเรียน 

- ดีมาก คอื 75% ขึ้นไป 

- ดี คือ 65 – 74% 
- พอใช ้คือ 55 – 64% 
- ควรปรับปรุง คือ ต  ่ากวา่ 
55% 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 หากมีเวลาเหลือครูอาจใหน้กัเรียนเรียนรู้เพิม่เติมโดยเปิดดูการหา ห.ร.ม. จากเวบ็ไซตอ่ื์น ๆ  
 
ความเห็นของผู้บริหาร / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  
         ลงช่ือ  …………………………………………… 
          (…………………………………………..) 
             ต าแหน่ง  …………………………………………….. 
             วนัที่ …..…  เดือน ………………….. พ.ศ. ………… 


