คานา

ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ องบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ รายวิชา
คณิ ตศาสตร์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 จัดทาขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบนั ต้องมีความ
หลากหลายน่าสนใจ ทันสมัย ตลอดจนใช้สื่อการเรี ยนการสอนประกอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จึงส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ชุดนี้
ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนเพือ่ แก้ปัญหาที่พบในขณะที่สอนและบันทึกผลหลังการสอนไว้และสามารถใช้ฝึก
ทักษะเพิม่ เติมในเรื่ องที่นกั เรี ยนยังไม่เข้าใจ อาจใช้ทาแบบฝึ กนอกเวลาเรี ยนหรื อใช้ขณะสอนก็ได้ตามความ
เหมาะสม แบบฝึ กเสริ มทักษะชุดนี้ได้ปรับปรุ งแก้ไขจนมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใช้ในการเรี ยนการสอนได้แล้ว
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณนายวีระยุธ ชีวะเสรี ชล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งยาว และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและให้กาลังใจเป็ นอย่างดี จน
แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์สาเร็ จสมบูรณ์ดี
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ครู ผสู ้ อนและบุคคลที่สนใจเป็ น
อย่างมาก อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป

ธีระวัฒน์ ศรี วลิ ยั

สารบัญ

คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
คาแนะนาในการใช้ชุดฝึ กทักษะสารับครู
คาแนะนาในการใช้ชุดฝึ กทักษะสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
สาระการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การจัดทาชุดฝึ กทักษะ
แบบทดสอบก่
แบบทดสอบก่ออนเรี
นเรี ยยนน

หน้ า
1
2
3
4
5

ใบความรู ้ ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์)
ชุดฝึ กทักษะที่ 1 .1
ใบความรู ้ โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์)
ชุดฝึ กทักษะที่ 1.2
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยชุดฝึ กทักษะที่ 1.1
เฉลยชุดฝึ กทักษะที่ 1.2

6–7
8–9
10
11 – 12
13
14
15
16
17
18

เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม

19
20

คาชี้แจงเกีย่ วกับแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์

1. ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 11 เรื่ อง บทประยุกต์ สาหรับนักเรี ยน ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีท้งั หมด 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่
เล่มที่

1 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์)
2 ความหมายของร้อยละ และความสัมพันธ์ของเศษส่วน ทศนิยมร้อยละ
3 โจทย์ปัญหาร้อยละ
4 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย กาไร ขาดทุน ลดราคา ราคาขายและราคาทุน

เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)
เล่มที่ 6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง
เล่มที่ 7 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย
2. ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นสื่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนได้
ศึกษาทาความเข้าใจ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
3. ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ฉบับนี้เป็ นเล่มที่ 1โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัตไิ ตรยางศ์)
ประกอบด้วย
3.1 คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
3.2 คาแนะนาการใช้ชุดฝึ กทักษะสาหรับครู
3.3 คาแนะนาการใช้ชุดฝึ กทักษะสาหรับนักเรี ยน
3.4 เนื้อหา
3.5 ชุดฝึ กทักษะ
3.6 แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลัง
4. ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ฉบับนี้ใช้เวลาเรี ยน 2 ชัว่ โมง

คาแนะนาสาหรับครู

ชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 12 เรื่ อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ครู ผสู ้ อนเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ครู ผสู ้ อนจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ตนก่อนทีจ่ ะใช้ชุดฝึ กทักษะ ดังนี้
1. ครู ควรเตรี ยมชุดฝึ กทักษะให้พร้อมและครบถ้วนเพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
2. ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบ
3. ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1- 2
4. แจกชุดฝึ กทักษะให้นกั เรี ยนศึกษาพร้อมกับแนะนาวิธีการใช้ชุดฝึ กทักษะ เพือ่ ให้
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
5. เมื่อนักเรี ยนทาชุดฝึ กทักษะเสร็จแล้วให้นกั เรี ยนส่งให้คุณครู ตรวจและบันทึกคะแนน
6. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เพือ่ ประเมินความก้าวหน้าของ
นักเรี ยน
7. ครู สงั เกตความตั้งใจของนักเรี ยน ความสนใจในการเรี ยน การทางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่มของนักเรี ยนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ถ้ากลุ่มใดมีปัญหาครู ทาหน้าที่แนะนา
8. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กทักษะ ครู ควรยืดหยุน่ ตาม ความ
เหมาะสมและสถานการณ์

คาแนะนาสาหรับนักเรียน

ในการศึกษาชุดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 11 เรื่ อง บทประยุกต์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามคาแนะนา ดังนี้
1. อ่านคาชี้แจงเกี่ยวกับชุดฝึ กทักษะ และคาแนะนาในการใช้ชุดฝึ กทักษะ
สาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือทางานหรื อทาการศึกษาทุกครั้ง
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพือ่ ประเมินความรู ้เดิมของนักเรี ยน
3. ในการ ศึกษาเนื้อหาและทาแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ ถ้าทาชุดฝึ กทักษะ ไม่ได้ให้ศึกษาเนื้อหา
ใหม่อีกครั้ง ศึกษาตัวอย่าง หรื อปรึ กษาครู ผสู ้ อน
4.เมื่อนักเรี ยนทาชุดฝึ กทักษะในแต่ละชุดเสร็ จแล้วให้นกั เรี ยน ส่งชุดฝึ กทักษะให้คุณครู ตรวจแล้ว
จึงสามารถดูเฉลยชุดฝึ กทักษะในภาคผนวกซึ่งอยูด่ า้ นหลังชุดฝึ กทักษะได้
5. ในการทาชุดฝึ กทักษะ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ให้นกั เรี ยน พยายาม
ทาด้วยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากที่สุด
6. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพือ่ ประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ ค 1.2 เข้าใจถึงเกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ดาเนินการต่างๆและสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ป 6/2

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ
เศษส่วนจานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได้

มาตรฐานที่ ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิ ตศาสตร์
และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั
ศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั ป 6 / 1 ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ป 6 / 2 ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วดั ป 6 / 3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วดั ป 6 / 4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่อสาร และสื่อความหมายและการนาเสนอได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วดั ป 6 / 5 เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่นๆ
ตัวชี้วดั ป 6 / 6 มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ คือ โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์
กัน สองจานวนสามารถหาคาตอบด้วยวิธีการคูณและการหาร

1. นักเรี ยนสามารถหาคาตอบจากสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
โดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ พร้อมถึงตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ

แบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

เล่ มที่ 1

เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร( บัญญัติไตรยางศ์ )
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย ( × )ลงบนข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงบน

กระดาษคาตอบ ( ข้อละ 1 คะแนน เวลา 10 นาที)
1. ซื้อไก่ทอด 5 ชิ้นแม่คา้ จะแถมข้าวเหนียว 3 ห่อ ถ้าซื้อไก่ทอด 60 ชิ้นจะได้แถมข้าวเหนียวกี่ห่อ
ก. 45 ห่อ

ข. 36 ห่อ

ค. 30 ห่อ

ง. 15 ห่อ

2. นักเรี ยนมาเรี ยน 270 คน จากนักเรี ยนทั้งหมด 300 คน ถ้ามีนกั เรี ยนทั้งหมด 100 คน
นักเรี ยนมาเรี ยนกี่คน
ก. 95 คน

ข. 90 คน

ค. 85 คน

ง. 80 คน

3. หนังสือเรี ยน 6 เล่ม ราคา 500 บาท ถ้ามีเงิน 1,500 บาท จะซื้อได้กี่เล่ม
ก. 21 เล่ม

ข. 18 เล่ม

ค. 15 เล่ม

ง. 12 เล่ม

4. ขนม 20 ถุง ราคา 280 บาท ถ้าซื้อขนม 30 ถุง ต้องจ่ายเงินกี่บาท
ก. 320 บาท

ข. 360 บาท

ค. 380 บาท

ง. 420 บาท

5. แม่คา้ ขายมะม่วง 3 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ถ้าแม่คา้ ขายได้ 45 กิโลกรัม จะได้เงินกี่บาท
ก. 1,500 บาท

ข. 1,400 บาท

ค. 1,300 บาท

ยังมีตอ่ นะครับเพื่อน ๆ

ง. 1,200 บาท

6. เปิ ดน้ าทิ้งไว้ 5 นาที จะได้น้ า 40 ลิตร ถ้าต้องการน้ า 200 ลิตร จะต้องเปิ ดน้ าไว้กี่นาที
ก. 40 นาที

ข. 35 นาที

ค. 30 นาที

ง. 25 นาที

7. ข้อสอบ 100 ข้อ มานีทาได้ 80 ข้อ ถ้าข้อสอบ 120 ข้อ มานีทาได้กี่ขอ้
ก. 92 ข้อ

ข. 94 ข้อ

ค. 96 ข้อ

ง. 98 ข้อ

8. ปลากระป๋ อง 3 กระป๋ อง ราคา 27 บาท อับดุลจ่ายเงิน 200 บาท ได้รับเงินทอน 2 บาทสรุ ปว่า
อับดุลซื้อปลากระป๋ องกี่กระป๋ อง
ก. 20 กระป๋ อง

ข. 21 กระป๋ อง ค. 22 กระป๋ อง

ง. 23 กระป๋ อง

9. สมุด 9 เล่ม ราคา 108 บาท สมุด 6 เล่ม ราคากี่บาท
ก. 96 บาท

ข. 84 บาท

ค. 72 บาท

ง. 66 บาท

10. กระเบื้อง 18 แผ่น ปูพ้นื ได้ 2 ตารางเมตรถ้าต้องการปูพ้นื 70 ตารางเมตร ต้องใช้กระเบื้องกี่
แผ่น
ก. 450 แผ่น

ข. 540 แผ่น

ค. 630 แผ่น

ง. 720 แผ่น

ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเสร็จแล้ ว
ไปศึกษาและทาแบบฝึ กกันเลย จ้ า

กิจกรรมที่ 1.1 ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัตไิ ตรยางศ์)

โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ คืออะไร

โจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์เป็ นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการคูณและ
การหารที่แสดงความสัมพันธ์ กนั ของจานวนสามจานวน โดยเป็ นสิง่
เดียวกันหรื อประเภทเดียวกันสองจานวนและเป็ นสิง่ เดียวกันหรื อประเภท
เดียวกันกับสิง่ ที่โจทย์ถามอีกหนึง่ จานวน ตัวอย่างเช่น
กล้ วย 2 หวี ราคา 30 บาท ซื ้อกล้ วย 5 หวีต้องจ่ายเงินกี่บาท

ประเภทเดียวกัน

ประเภทเดียวกับสิ่งที่โจทย์ถาม

หรื อจาง่าย ๆ “ กาหนดสามถามหนึ่ง”
หลักการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ก็คือ โจทย์ถามหาอะไรให้
เอาสิ่งนั้นไว้ขา้ งหลัง

รู ้หลักการแก้โจทย์แล้ว
ไปดูตวั อย่างกันเลย

ตัวอย่างที่ 1
ซื้อ ส้ม 10 ผลราคา 30 บาท ถ้าซื้อส้ม 50 ผล ต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีที่ 1 วิธีทา ซื้อส้ม

10

ผล ราคา

30

บาท

ซื้อส้ม

1

ผล ราคา

30

บาท

ซื้อส้ม

50

ผล ราคา

50 × 10

วิธีที่ 2 วิธีทา ซื้อส้ม

10

ผล ราคา

30

ซื้อส้ม

50

ผล ราคา

ตอบ

ตอบ

10

30

= 150 บาท

๑๕๐ บาท
บาท
30

50 × 10 = 150 บาท

๑๕๐ บาท

ตัวอย่างที่ 2
ซื้อตุก๊ ตา 2 ตัวราคา 200 บาท ถ้าซื้อตุก๊ ตา 5 ตัว ต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีที่ 1 วิธีทา ซื้อตุก๊ ตา

2

ตัว ราคา

200

บาท

ซื้อตุก๊ ตา

1

ตัว ราคา

200

บาท

ซื้อส้ม

5

ผล ราคา

5×

2

ตัว ราคา

200

5

ผล ราคา

5×

ตอบ

200
2

= 500 บาท

๕๐๐ บาท

วิธีที่ 2 วิธีทา ซื้อตุก๊ ตา
ซื้อส้ม
ตอบ

2

๕๐๐ บาท

บาท
200
2

= 500 บาท

ชุดฝึ กทักษะที่ 1.1 เรื่องทบทวนโจทย์ ปัญหาการคูณและการหาร
(บัญญัติไตรยางศ์ )
จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการคูณการหารให้สามารถหาคาตอบได้ คะแนนเต็ม
คาชี้แจง จงแสดงวิธีทาหาคาตอบ ( ข้อละ 5 คะแนน )

คะแนนทีไ่ ด้

1. ขนมปั ง 4 ถุงราคา 10 บาท ถ้าซื้อขนมปั ง 12 ถุงต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีทา ............................................................................................................................. ...........
............................................... ......................... ......................... ......................... ..........
............................................... ......................... ......................... ................. ..................
ตอบ ............................................................................................................................. ............

2. ผ้าเช็ดหน้า 3 ผืนราคา 24 บาท ถ้าซื้อผ้าเช็ดหน้า 5 ผืน ต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีทา ............................................................................................................................. ...........
............................................... ......................... ......................... ......................... ..........
............................................... ......................... ......................... ................. ..................
ตอบ ............................................................................................................................. ............

3. ดินสอ 1 โหลราคา 36 บาท ถ้าซื้อดินสอ 15 แท่ง ต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีทา ............................................................................................................................. ...........
............................................... ......................... ......................... ...................................
............................................... ......................... ......................... ......................... ..........
ตอบ .......................................................................................................................................

ชื่อ.......................................................ชั้น..............เลขที่..............

กิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง โจทย์ ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์ )

น้อง ๆ ยังจาหลักการแก้โจทย์
ปั ญหาบัญญัติไตรยางศ์ได้ไหมเอ่ย

จาได้ ครับ
1. กาหนด สามถามหนึ่ง คือ โจทย์จะ
กาหนดให้สามจานวน และจะถามหาหนึ่งจานวน
ที่ไม่เหมือนกัน
2. โจทย์ถามอะไรให้เอาสิ่งนั้นนั้นไว้ทาง
ขวามือ ครับผม

อ้อ..ลืมบอกไป บัญญัติไตรยางศ์สามารถ
ตัดขั้นตอนตอนที่เทียบหา 1 ออกไปได้
เลยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันนะจ๊ะ

จาได้แม่นหรื อยังครับ
ถ้ายังเดี๋ยวจะทาเป็ น
ตัวอย่างให้ดูเลย

ตัวอย่ างที่ 1 มะนาว 8 ผล ราคา 20 บาท ถ้ามีเงิน 70
บาท จะซื้อมะนาวได้กี่ผล
วิธีทา มีเงิน 20 บาท ซื้อมะนาวได้ 8

ผล

8

มีเงิน 70 บาท ซื้อมะนาวได้ 20 × 70 = 28 ผล
ตอบ ๒๘ ผล

อีกสั กตัวอย่ าง
ไหมครับ

ตัวอย่ างที่ 2 พ่อได้เงิน 80 บาทจากการขายแตงโม 2 ผล ถ้า
วันนี้พอ่ ขายแตงโมได้ 12 ผล พ่อจะได้เงินกี่บาท
วิธีทา พ่อขายแตงโม 2

ผล ได้เงิน

ถ้าพ่อขายแตงโมได้ 12 ผล จะได้เงิน
ตอบ ๔๘๐ บาท

80
×
2

80

บาท

12 = 480 บาท

ชุดฝึ กทักษะที่ 1.2
เรื่องโจทย์ ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์ )
จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการคูณการหารให้สามารถหาคาตอบได้
คาชี้แจง จงแสดงวิธีทาหาคาตอบ (ข้อละ 5 คะแนน )

คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้

1. ส้มโอ 6 ผลราคา 180 บาท ถ้ามีเงิน 540 บาทจะซื้อส้มโอได้กี่ผล
วิธีทา ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................... ......................... ......................... ...................................
ตอบ .........................................................................................................................................
2. กุง้ 1 กิโลกรัมราคา 150 บาท ถ้ามีเงิน 90 บาทจะซื้อกุง้ ได้กี่ขีด
วิธีทา ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............................................... ......................... ......................... ................................... ...............
ตอบ ............................................................................................................................. ............

3. อานัสสอบได้คะแนน 360 คะแนนจากคะแนนเต็ม 400 คะแนน ถ้าคะแนนเต็ม 100
คะแนนอานัสสอบได้กี่คะแนน
วิธีทา ............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. ............................
............................................... ......................... ......................... .................................................
ตอบ ............................................................................................................................. ............

ชื่อ......................................................................ชั้ น...............เลขที่...................

แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เล่ มที่ 1
เรื่อง โจทย์ปัญหา บัญญัติไตรยางศ์
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย ( × )ลงบนข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงบน
กระดาษคาตอบ (ข้อละ 1 คะแนน เวลา 10 นาที)

1.

สมุด 9 เล่ม ราคา 108 บาท สมุด 6 เล่ม ราคากี่บาท
ก. 66 บาท

2.

ข. 380 บาท

ค. 360 บาท

ง. 320 บาท

ข. 15 เล่ม

ค. 18 เล่ม

ง. 21 เล่ม

ข้อสอบ 100 ข้อ มานีทาได้ 80 ข้อ ถ้าข้อสอบ 120 ข้อ มานีทาได้กี่ขอ้
ก. 98 ข้อ

5.

ง. 96 บาท

หนังสือเรี ยน 6 เล่ม ราคา 500 บาท ถ้ามีเงิน 1,500 บาท จะซื้อได้กี่เล่ม
ก. 12 เล่ม

4.

ค. 84 บาท

ขนม 20 ถุง ราคา 280 บาท ถ้าซื้อขนม 30 ถุง ต้องจ่ายเงินกี่บาท
ก. 420 บาท

3.

ข. 72 บาท

ข. 96 ข้อ

ค. 94 ข้อ

ง. 92 ข้อ

นักเรี ยนมาเรี ยน 270 คน จากนักเรี ยนทั้งหมด 300 คน ถ้ามีนกั เรี ยนทั้งหมด 100 คน
นักเรี ยนมาเรี ยนกี่คน
ก. 80 คน

ข. 85 คน

ค. 90 คน

ง. 95 คน

6.

ซื้อไก่ทอด 5 ชิ้นแม่คา้ จะแถมข้าวเหนียว 3 ห่อ ถ้าซื้อไก่ทอด 60 ชิ้นจะได้แถมข้าวเหนียวกี่ห่อ
ก. 15 ห่อ
ข. 30 ห่อ
ค. 36 ห่อ
ง. 45 ห่อ

7.

เปิ ดน้ าทิ้งไว้ 5 นาที จะได้น้ า 40 ลิตร ถ้าต้องการน้ า 200 ลิตร จะต้องเปิ ดน้ าไว้กี่นาที
ก. 25 นาที

8.

ข. 30 นาที

ค. 35 นาที

ง. 40 นาที

กระเบื้อง 18 แผ่น ปูพ้นื ได้ 2 ตารางเมตรถ้าต้องการปูพ้นื 70 ตารางเมตร ต้องใช้
กระเบื้องกี่แผ่น
ก. 720 แผ่น

9.

ค. 540 แผ่น

ง. 450 แผ่น

แม่คา้ ขายมะม่วง 3 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ถ้าแม่คา้ ขายได้ 45 กิโลกรัม จะได้เงินกี่บาท
ก. 1,200 บาท

10.

ข. 630 แผ่น
ข. 1,300 บาท

ค. 1,400 บาท

ง. 1,500 บาท

ปลากระป๋ อง 3 กระป๋ อง ราคา 27 บาท อับดุลจ่ายเงิน 200 บาท ได้รับเงินทอน 2 บาท
สรุ ปว่าอับดุลซื้อปลากระป๋ องกี่กระป๋ อง
ก. 20 กระป๋ อง

ข. 21 กระป๋ อง ค. 22 กระป๋ อง

ง. 23 กระป๋ อง

ภาคผนวก

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ชุดฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เล่ มที่ 1 เรื่อง ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณการหาร(บัญญัติไตรยางศ์)

1. ข
2. ข
3. ข
4. ก
5. ก
6. ง
7. ค
8. ค
9. ค
10. ค
ไม่เป็ นไร ไปศึกษาหาความรู ้กนั ก่อน
ดีกว่านะเพือ่ น ๆ

เฉลยชุดฝึ กทักษะที่ 1.1
เรื่องทบทวนโจทย์ ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์ )
จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการคูณการหารให้สามารถหาคาตอบได้ คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
คาชี้แจง จงแสดงวิธีทาหาคาตอบ ( ข้อละ 5 คะแนน )
1. ขนมปัง 4 ถุงราคา 10 บาท ถ้าซื้อขนมปัง 12 ถุงต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีทา ขนมปัง 4

ตอบ

ถุง ราคา 10

ถ้าซื้อขนมปัง

12

ต้องจ่ายเงิน 30

บาท

บาท

ถุง ราคา 12 ×

10
4

= 30บาท

๓๐ บาท

2. ผ้าเช็ดหน้า 3 ผืนราคา 24 บาท ถ้าซื้อผ้าเช็ดหน้า 5 ผืน ต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีทา ผ้าเช็ดหน้า

3

ถ้าซื้อผ้าเช็ดหน้า 5
ต้องจ่ายเงิน 40
ตอบ

ผืน ราคา 24

บาท

ผืน ราคา

5×

24
3

= 40 บาท

บาท

๔๐ บาท

3. ดินสอ 1 โหลราคา 36 บาท ถ้าซื้อดินสอ 15 แท่ง ต้องจ่ายเงินกี่บาท
วิธีทา ดินสอ 1 โหล มี 12 แท่ง ราคา
ถ้าซื้อดินสอ

15

แท่ง ราคา

36

บาท
36

15 × 12 = 45

บาท

ต้องจ่ายเงิน 45 บาท
ตอบ

๔๕ บาท
ชื่อ.............................................................ชั้น.....................เลขที่.......................

เฉลยชุดฝึ กทักษะที่ 1.2
เรื่องทบทวนโจทย์ ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์ )
จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการคูณการหารให้สามารถหาคาตอบได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

คาชี้แจง จงแสดงวิธีทาหาคาตอบ( ข้อละ 5 คะแนน )

1. ส้มโอ 6 ผลราคา 180 บาท ถ้ามีเงิน 540 บาทจะซื้อส้มโอได้กี่ผล
วิธีทา มีเงิน
ถ้ามีเงิน 540

180

บาท ซื้อส้มโอได้ 6

ผล
6

บาท ซื้อส้มโอได้ 540 × 180 = 18

ผล

จะได้ส้มโอ 18 ผล
ตอบ ๑๘ ผล
2. กุง้ 1 กิโลกรัมราคา 150 บาท ถ้ามีเงิน 90 บาทจะซื้อกุง้ ได้กี่ขีด
วิธีทา มีเงิน
ถ้ามีเงิน 90

150

บาท ซื้อกุง้ ได้ 1 กิโลกรัม หรื อ 10 ขีด

บาท ซื้อกุง้ ได้

10

90 × 150 = 6

ขีด

จะได้กงุ้ 6 ขีด
ตอบ ๖ ขีด
3. อานัสสอบได้คะแนน 360 คะแนนจากคะแนนเต็ม 400 คะแนน ถ้าคะแนนเต็ม 100 คะแนนอานัส
สอบได้กี่คะแนน
วิธีทา คะแนนเต็ม
ถ้าคะแนนเต็ม

400

คะแนน อานัสสอบได้

360

คะแนน

100

คะแนน อานัสสอบได้

100 × 400 = 90

360

คะแนน

อานัสสอบได้คะแนน 90 คะแนน
ตอบ ๙๐ คะแนน

ชื่อ.............................................................ชั้น.....................เลขที่.......................

เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
ชุดฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เล่ มที่ 1 เรื่อง ทบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์)

1. ข
2. ก
3. ค
4. ข
5. ค
6. ค
7. ก
8. ข
9. ง
10. ค
จะได้คะแนนเท่าไรกันนะ
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