คำนำ

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ โดยใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำของโพลยำ เรื่องโจทย์ปัญหำ
กำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และโจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคนของจำนวนนับ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เล่มที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก จัดทำ
ขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรแก้โจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ นักเรียนควรปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนกระบวนกำรแก้โจทย์ปัญหำ ฝึกซ้ำเพื่อให้กำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพ และเพื่อให้กำร
พัฒนำทักษะเป็นไปตำมเป้ำหมำย ครูผู้สอนควรหำวิธีกำรให้นักเรียนมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วิธีกำร
ค้นหำคำตอบ วิเครำะห์โจทย์ปัญหำ โดยมีตัวอย่ำงประกอบให้นักเรียนได้เรียนด้วยควำมสนุกสนำน
เข้ำใจง่ำย ได้แนวทำงไปสู่วิธีคิด เกิดเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนคณิตศำสตร์
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ โดยใช้กระบวนกำร แก้ ปัญหำ
ของโพลยำ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร และโจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ
หำรระคนของจำนวนนับ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่นักเรียน ครูผู้สอน ผู้สนใจสำมำรถนำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ขอขอบคุณผู้มีส่ วน
ร่วมทุกท่ำนที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบเอกสำรเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วัฒนำ หิรัญโญภำส

สำรบัญ

หัวข้อ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง/สำระกำรเรียนรู้ เล่มที่ 1
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
คำแนะนำสำหรับนักเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
เกร็ดควำมรู้ กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก
เกร็ดควำมรู้ กำรหำคำตอบกำรบวก
ตำรำงวิเครำะห์แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 1
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แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 3
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 4
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 5
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 6
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 7
แบบทดสอบหลังเรียน
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หน้ำ
1
2
3
4
7
10
11
12
14
17
19
21
27
33
40
43
44
87

1

สำระที่ 1 จำนวนและกำรดำเนินกำร

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ค 1.2 เข้ำใจถึงผลที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรของจำนวนและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรต่ำงๆ และใช้กำรดำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ

ตัวชีว้ ดั
ป.2/2 วิเครำะห์และหำคำตอบของโจทย์ปัญหำ และโจทย์ปัญหำระคนของจำนวนนับ
ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ

สำระกำรเรียนรูแ้ กนกลำง
โจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
โจทย์ปัญหำกำรบวก ลบ คูณ หำรระคน
กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก กำรลบ กำรคูณ กำรหำร
สำระกำรเรียนรู้ เล่มที่ 1
โจทย์ปัญหำกำรบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เมื่อนักเรียนได้ศึกษำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เล่มที่ 1
เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก จบแล้วนักเรียนสำมำรถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้
1. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหำกำรบวกให้ สำมำรถวิเครำะห์โจทย์ปัญหำได้
2. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหำกำรบวกให้ สำมำรถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
3. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหำกำรบวกให้ สำมำรถแสดงวิธีทำพร้อมทั้งหำคำตอบได้
4. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหำกำรบวกให้ สำมำรถตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบได้
5. เมื่อกำหนดสถำนกำรณ์ให้ สำมำรถสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก พร้อมทั้งแสดงวิธีทำและ
หำคำตอบได้
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน
ขั้นตอนในกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 เล่มที่ 1
เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยตนเอง จำกเฉลยใน
ภำคผนวก พร้อมบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน
2. ศึกษำเกร็ดควำมรู้และตัวอย่ำง ก่อนทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ในแต่ละชุด
3. ทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ด้วยควำมตั้งใจ ทำกิจกรรมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
และมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง
4. เมื่อทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์แต่ละชุดเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบจำนวนข้อว่ำ
ทำครบหรือไม่ ตรวจคำตอบด้วยตนเองจำกเฉลยในภำคผนวก และส่งให้ครูผู้สอนตรวจสอบควำม
ถูกต้องอีกครั้งพร้อมบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน
5. หลังจำกทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ครบทุกชุดแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน
จำนวน 10 ข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยตนเองจำกเฉลยในภำคผนวก พร้อมบันทึกคะแนนในแบบ
บันทึกคะแนน
6. นักเรียนควรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด อย่ำข้ำมขั้นตอน หำกมีข้อสงสัยหรือปัญหำ
สำมำรถขอคำแนะนำจำกครูผู้สอนได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชีแ้ จง จงเขียน
ลงในกระดำษคำถำม ให้ตรงกับตัวอักษร ก ข หรือ ค ที่เป็นคำตอบที่
ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน) กำหนดเวลำ 15 นำที

จำกโจทย์ปัญหำที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมของ 1 - 4
โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋องผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง โรงงำนแห่งนี้ผลิต
ผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงกับข้อใด
ก. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋องผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
2. สิ่งที่โจทย์ถำมคือข้อใด
ก. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋องผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
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3. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 450  390  
ข. 450  390  
ค. 450  390  
4. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ก. 820 กระป๋อง
ข. 840 กระป๋อง
ค. 860 กระป๋อง
5. จังหวัดอ่ำงทองมีชำวสวน 490 คน มีชำวนำมำกกว่ำชำวสวน 394 คน
จังหวัดอ่ำงทองมีชำวนำกี่คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 490  394  
ข. 490  394  
ค. 490  394  
6. คุณแม่ซื้อกระเป๋ำสตำงค์ 450 บำท ซื้อเสื้อรำคำ 259 บำท คุณแม่ต้องจ่ำยเงิน
ทั้งหมดกี่บำท
ก. 509 บำท
ข. 609 บำท
ค. 709 บำท
7. โรสมีเงินมำกกว่ำต้นอยู่ 295 บำท ต้นมีเงิน 460 บำท โรสมีเงินกี่บำท
ก. 165 บำท
ข. 755 บำท
ค. 855 บำท
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จำกข้อควำมที่กำหนดให้ใช้ตอบคำถำมข้อ 8

คุณแม่จ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนกรกฎำคม 795 บำท จ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนสิงหำคม
มำกกว่ำ เดือนกรกฎำคม 125 บำท คุณแม่จ่ำยค่ำไฟเดือนสิงหำคมกี่บำท
8. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ข้อใดแสดงกำรทรำบคำตอบได้ถูกต้อง
ก. 795  125  920
ข. 795  125  820
ค. 795  125  670
9. จำกข้อ 8 ข้อใดเป็นกำรตรวจคำตอบ
ก. 670  125  795
ข. 820  125  795
ค. 920  125  795
จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมข้อ 10

แม่มีรำยได้วันละ 695 บำท พ่อมีรำยได้มำกกว่ำแม่วันละ 175 บำท
พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท
10. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ “พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท” ถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ก. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  520
ข. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  870
ค. ถูกต้อง เพรำะ 695  175  770
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เกร็ดควำมรู้
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำกำรบวก

กำรบวก คือ กำรนำจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปมำรวมกัน
ควำมหมำยที่เกี่ยวกับกำรบวก เช่น กำรรวม กำรเพิ่ม ได้มำอีก
ซื้อมำอีก เป็นต้น
เครือ่ งหมำย

 เป็นสัญลักษณ์แทนกำรบวก
แทนจำนวนที่ต้องกำรหำ

โจทย์ปญ
ั หำกำรบวก คือ สถำนกำรณ์ของปัญหำที่มีทิศทำงไปในแนวเพิ่มขึ้น
มำกขึ้น สูงขึ้น หรือยำวขึ้น ส่วนใหญ่โจทย์มักกำหนดให้ 2 ส่วน
ประกอบด้วย
- ส่วนที่โจทย์กำหนดให้ คือ ส่วนที่บอกจำนวนไว้ในปัญหำ
- ส่วนที่โจทย์ถำม คือ ส่วนที่ต้องกำรหำคำตอบ ตำมที่โจทย์
ต้องกำรทรำบ
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กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำกำรบวก

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำกำรบวก มีลำดับขัน้ ตอนกำรแก้โจทย์ตำมแนวคิดของโพลยำ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1
ขั้นทำควำมเข้ำใจปัญหำ

1. โจทย์กำหนดอะไร
(สิ่งที่โจทย์กำหนด)
2. โจทย์ถำมอะไร
(สิ่งที่โจทย์ถำม)

ขัน้ ที่ 2
ขัน้ วำงแผนแก้ปัญหำ

3 จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
(เพิ่มขึ้น)

4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
(กำรบวก)
5. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
(ตัวตั้ง + ตัวบวก  )
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ขัน้ ที่ 3
ขัน้ ดำเนินกำรตำมแผน
(หำคำตอบ)

6.คำนวณหำคำตอบ
(บวกแนวนอน บวกแนวตั้ง หรือแสดงวิธีทำ
ทำ)

ขัน้ ที่ 4
ขัน้ ตรวจสอบผล
(ตรวจคำตอบ)

7. ตรวจสอบคำตอบ
(คำตอบ  ตัวบวก = ตัวตั้ง)
หรือ
(คำตอบ  ตัวตั้ง = ตัวบวก)
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เกร็ดควำมรู้
กำรหำคำตอบกำรบวก
กำรหำคำตอบกำรบวก มี 3 วิธี
1. กำรบวกแนวนอน เป็นกำรบวกตำมแนวนอน แล้วคำนวณหำคำตอบ
ตัวอย่ำง 250  305  555

2. กำรบวกแนวตั้ง เป็นกำรบวกตำมแนวตั้ง โดยกำรตั้งหลักของจำนวนให้ตรงกัน
แล้วคำนวณหำคำตอบ
ตัวอย่ำง
231

758
989

3. กำรแสดงวิธที ำ เป็นกำรแสดงแจกแจงโจทย์ปัญหำ โดยตั้งให้หลักตรงกัน
แล้วคำนวณหำคำตอบ
ตัวอย่ำงโจทย์ปญ
ั หำ
นำรีมีเงินออมจำกเดือนที่ผ่ำนมำ 370 บำท เดือนนี้ออมเงินได้อีก 295 บำท
นำรีมีเงินออมทั้งหมดกี่บำท
วิธีทำ นำรีมีเงินออมจำกเดือนที่ผ่ำนมำ
370
บำท

เดือนนี้ออมเงินได้อีก
295
บำท
นำรีมีเงินออมทั้งหมด
665
บำท
ตอบ นำรีมีเงินออมทั้งหมด ๖๖๕ บำท

11

ตำรำงวิเครำะห์แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก





ขั้นหำ
คำตอบ

ขั้นตรวจ
คำตอบ

7.ตรวจสอบคำตอบ



5.เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้
อย่ำงไร



4.ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

2.โจทย์ถำมอะไร

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
ชุดที่ 6
ชุดที่ 7

1.โจทย์กำหนดอะไร

แบบฝึก
เสริมทักษะ

ขัน้ วำงแผนแก้ปัญหำ

3.จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ขั้นทำควำมเข้ำใจ
ปัญหำ

6.คำนวณหำคำตอบ

กำรแก้โจทย์ปัญหำกำรบวก

















สร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวก
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แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 1
คำชีแ้ จง อ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้วขีดเส้นใต้หนึ่งเส้น ใต้ข้อควำมที่โจทย์ถำม
และขีดเส้นใต้สองเส้น ใต้ข้อควำมที่โจทย์กำหนดให้
(ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ตัวอย่ำง

ฟำร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่ 650 ตัว
และเลี้ยงเป็ด 285 ตัว
ฟำร์มแห่งนี้เลี้ยงไก่และเป็ดรวมกันกี่ตัว

1. พ่อบริจำคเงิน 475 บำท แม่บริจำคเงิน 235 บำท
พ่อและแม่บริจำคเงินรวมกันกี่บำท

2. มำลิณีซื้อเสื้อรำคำ 212 บำท และซื้อกระโปรงรำคำ 365 บำท
มำลิณีต้องจ่ำยเงินทั้งหมดกี่บำท
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3. เมื่อวำนแม่ขำยของได้กำไร 572 บำท วันนี้แม่ขำยของ
ได้กำไร 223 บำท ทั้งสองวันแม่ขำยของได้กำไรรวมกี่บำท

4. พ่อค้ำซื้อทุเรียนจำกสวน 450 กิโลกรัม และซื้อเงำะ 375 กิโลกรัม
พ่อค้ำซื้อทุเรียนและเงำะทั้งหมดกี่กิโลกรัม

5. มำนพจ่ำยเงินค่ำน้ำประปำเดือนละ 205 บำท และค่ำไฟฟ้ำ
เดือนละ 675 บำท มำนพต้องจ่ำยเงินเดือนละกี่บำท

14

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 2
คำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำ แล้วหำควำมสัมพันธ์ว่ำจำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงและใช้
วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน )
ตัวอย่ำง
สมชำยซื้อสมุดวำดเขียน รำคำ 190 บำท
ซื้อสีไม้ รำคำ 120 บำท สมชำยต้องจ่ำยเงิน
เท่ำใด
จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

เพิ่มขึ้น
กำรบวก

1. สวนร่ำรวยมีส้มโอ 435 ต้น มีมะพร้ำว
มำกกว่ำส้มโอ 225 ต้น สวนร่ำรวยมีมะพร้ำว
ทั้งหมดกี่ต้น
จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
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2. ปู่เลี้ยงปลำในบ่อจำนวน 354 ตัว ปลำออกลูกอีก 185 ตัว
ปู่มีปลำในบ่อทั้งหมดกี่ตัว

จำนวนจะเพิม่ ขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

3. อ้วนมีลูกแก้ว 132 ลูก แมนมีลูกแก้วมำกกว่ำอ้วน 374 ลูก
แมนมีลูกแก้วกี่ลูก

จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
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4. บังอรขำยกุ้งได้เงิน 485 บำท ขำยปลำได้มำกกว่ำกุ้ง 169 บำท
บังอรขำยปลำได้เงินเท่ำใด

จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

5. สมชำยขำยขนมตำลได้เงิน 510 บำท ขำยขนมกล้วยได้เงิน 350 บำท
สมชำยขำยขนมได้เงินทั้งหมดกี่บำท

จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
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แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 3
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์
(ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ตัวอย่ำง
ชำวประมงจับปูได้ 220 กิโลกรัม จับปลำได้ 359 กิโลกรัม
ชำวประมงจับปูและปลำได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม
ประโยคสัญลักษณ์ 220  359  

1.
พ่อค้ำขำยเนื้อหมูได้เงิน 585 บำท ขำยเนื้อไก่ได้เงิน 410 บำท
พ่อค้ำขำยเนื้อหมูและเนื้อไก่ได้เงินทั้งหมดกี่บำท
ประโยคสัญลักษณ์ ..............................................................................

2.
ชำวสวนขำยมะม่วงได้ 548 กิโลกรัม ขำยมะขำมหวำนได้ 184 กิโลกรัม
ชำวสวนขำยมะม่วงและมะขำมหวำนได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม
ประโยคสัญลักษณ์ .............................................................................
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3.
ต้นมีเงินมำกกว่ำแตง 65 บำท แตงมีเงิน 124 บำท ต้นมีเงินกี่บำท
ประโยคสัญลักษณ์ ..............................................................................

4.

ร้ำนค้ำแห่งหนึ่งซื้อกุ้งมำทำอำหำร 425 บำท และซื้อปลำอีก 575 บำท
ร้ำนค้ำต้องจ่ำยเงินทั้งหมดกี่บำท
ประโยคสัญลักษณ์ .................................................................................

5.
แป้งใช้เหรียญบำทไป 37 เหรียญ ยังเหลือเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้อีก
225 เหรียญ เดิมแป้งมีเหรียญบำทกี่เหรียญ
ประโยคสัญลักษณ์ ..............................................................................
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แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 4
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนวิเครำะห์โจทย์ปัญหำที่กำหนดให้ แล้วหำคำตอบถอดรหัสข้อควำมที่ได้
คือคำว่ำอะไร (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ตัวอย่ำง

1. ป้ำขำยมะม่วงได้เงิน 247 บำท
ขำยกระท้อนได้เงิน 426 บำท
ป้ำได้เงินทั้งหมดกี่บำท

2. ดรีมเลี้ยงกระต่ำย 25 ตัว
ซื้อมำเพิ่มอีก 35 ตัว
ดรีมมีกระต่ำยทั้งหมดกี่ตัว

3. กุนเก็บไข่นกกระทำวันแรกได้ 290 ฟอง
วันที่สองเก็บได้อีก 350 ฟอง
กุนเก็บไข่นกกระทำได้ทั้งหมดกี่ฟอง

4. เฟรมมีปำกกำ 12 แท่ง
ซื้อเพิ่มอีก 25 แท่ง
เฟรมมีปำกกำทั้งหมดกี่แท่ง

5. มิ๊กขำยขนมโตเกียวได้เงิน 224 บำท
ภูมขำยขนมโรตีได้เงินมำกกว่ำมิ๊ก 75 บำท
ภูมขำยขนมโรตีได้เงินกี่บำท
ข้อ
1
คำตอบ 673
ใส่รหัส F
60
R
คือคำว่ำ

2

3

4

5

60
R

640
U

37
I

299
T

299 673 640
T
F
U

37
I

FRUIT

แปลว่ำ ผลไม้

.
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1. นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชำย
จำนวน 30 คน มีนักเรียนหญิง
จำนวน 18 คน ห้องนี้มีนักเรียนกี่คน

2. พี่มีเงิน 148 บำท น้องมีเงินมำกกว่ำพี่
23 บำท น้องมีเงินกี่บำท

3. หมวกรำคำ 79 บำท รองเท้ำรำคำ 199 บำท
ถ้ำซื้อทั้งสองอย่ำงต้องจ่ำยเงินกี่บำท

4. ป้ำขำยดอกไม้ไป 98 กำ ยังเหลือดอกไม้
อีก 22 กำ เดิมป้ำมีดอกไม้กี่กำ

ข้อ

1

5. เอมีเงินมำกกว่ำบี 46 บำท บีมีเงิน
39 บำท เอมีเงินกี่บำท

2

3

4

5

คำตอบ
ใส่รหัส

M

คือคำว่ำ

แปลว่ำ
85
R

48
N

120 166 278
E
U
B

.
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แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 5
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้ววิเครำะห์โจทย์ตำมลำดับขั้นตอนที่
กำหนดให้ (ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเต็ม 35 คะแนน)

ตัวอย่ำง
โรงงำนมิตรภำพขำยน้ำตำลทรำยขำวได้ 479 กิโลกรัม
ขำยน้ำตำลทรำยแดง 257 กิโลกรัม โรงงำนมิตรภำพ
ขำยน้ำตำลทรำยขำวและน้ำตำลทรำยแดงได้กี่กิโลกรัม
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. โรงงำนมิตรภำพขำยน้ำตำลทรำยขำวได้ 479 กิโลกรัม
2. ขำยน้ำตำลทรำยแดง 257 กิโลกรัม
2. โจทย์ถำมอะไร
โรงงำนมิตรภำพขำยน้ำตำลทรำยขำวและน้ำตำลทรำยแดงได้
กี่กิโลกรัม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 479  257  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
736 กิโลกรัม
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
736  257  479
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1.

ปู่ให้เงินฉัน 420 บำท ย่ำให้มำกกว่ำปู่ 150 บำท
ย่ำให้เงินฉันเท่ำใด

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ

23
2.

โรงงำนแห่งหนึ่งมีพนักงำนชำย 289 คน
พนักงำนหญิง 154 คน โรงงำนแห่งนี้มีพนักงำน
ทั้งหมดกี่คน

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
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3.
ห้องสมุดมีหนังสือกำร์ตูน 324 เล่ม
หนังสือนิทำน 178 เล่ม ห้องสมุดมีหนังสือ
ทั้งหมดกี่เล่ม

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
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4.
ชำวสวนปลูกต้นกล้วยไม้ 202 ต้น ปลูกต้นมะลิ
มำกกว่ำกล้วยไม้ 427 ต้น ชำวสวนปลูก
ต้นมะลิกี่ต้น

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
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5.

ดำมีตุ๊กตำ 184 ตัว ปอมีตุ๊กตำมำกกว่ำดำ 95 ตัว
ปอมีตุ๊กตำกี่ตัว

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
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แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 6
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้วแก้โจทย์ปัญหำตำมลำดับขั้นตอนที่
กำหนดให้ (ข้อละ 9 คะแนน คะแนนเต็ม 45 คะแนน)

ตัวอย่ำง

แม่มีเงิน 430 บำท พ่อมีเงินมำกกว่ำแม่ 128 บำท
พ่อมีเงินเท่ำใด
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

1. แม่มีเงิน 430 บำท
2. พ่อมีเงินมำกกว่ำแม่ 128 บำท
พ่อมีเงินกี่บำท

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 430  128  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ แม่มีเงิน
พ่อมีเงินมำกกว่ำแม่
พ่อมีเงิน
ตอบ พ่อมีเงิน ๕๕๘ บำท
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
558  128  430

430 บำท

128 บำท
558 บำท

28
1.

ฟำร์มหมูแห่งหนึ่งมีแม่หมู 405 ตัว มีลูกหมู 575 ตัว
ฟำร์มแห่งนี้มีแม่หมูและลูกหมูรวมทั้งหมดกี่ตัว
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ ฟำร์มหมูแห่งหนึ่งมีแม่หมู

ตัว

มีลูกหมู

ตัว

ฟำร์มแห่งนี้มีแม่หมูและลูกหมูรวมทั้งหมด

ตัว

ตอบ ฟำร์มแห่งนี้มีแม่หมูและลูกหมูรวมทั้งหมด
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ

ตัว
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2

ชำวสวนเก็บส้มช่วงเช้ำได้ 361 กิโลกรัม ช่วงบ่ำยเก็บ
ได้อีก 217 กิโลกรัม ชำวสวนเก็บส้มได้ทั้งหมดเท่ำใด
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ ชำวสวนเก็บส้มช่วงเช้ำได้

กิโลกรัม

ช่วงบ่ำยเก็บได้อีก

กิโลกรัม

ชำวสวนเก็บส้มได้ทั้งหมด

กิโลกรัม

ตอบ ชำวสวนเก็บส้มได้ทั้งหมด
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ

กิโลกรัม

30

3.

แม่ค้ำขำยผลไม้ได้เงิน 562 บำท ขำยผักได้เงินมำกกว่ำ
ผลไม้ 220 บำท แม่ค้ำขำยผักได้เงินกี่บำท
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ แม่ค้ำขำยผลไม้ได้เงิน

บำท

ขำยผักได้เงินมำกกว่ำผลไม้

บำท

แม่ค้ำขำยผักได้เงิน

บำท

ตอบ แม่ค้ำขำยผักได้เงิน
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ

บำท
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4.
ไก่ฝูงหนึ่งเป็นไก่ตัวผู้ 283 ตัว เป็นไก่ตัวเมีย 416 ตัว
ไก่ฝูงนี้มีทั้งหมดกี่ตัว
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ

ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
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5.

ลุงจับปลำบ่อแรกได้ 375 กิโลกรัม บ่อที่สองได้ปลำ
มำกกว่ำบ่อแรก 150 กิโลกรัม ลุงจับปลำบ่อที่
สองได้เท่ำไร
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร

2. โจทย์ถำมอะไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ

ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
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แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 7
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวกจำกภำพและจำนวนที่กำหนดให้ พร้อมทั้ง
แสดงวิธกี ำรหำคำตอบตำมลำดับขั้นตอนกำรแก้ปัญหำของโพลยำ
(ข้อละ 6 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ตัวอย่ำง

คุณแม่

ไก่ 375 ตัว

เป็ด 456 ตัว

โจทย์ปญ
ั หำ
คุณแม่เลี้ยงไก่ 375 ตัว เลี้ยงเป็ด 456 ตัว คุณแม่เลี้ยงไก่และเป็ด
ทั้งหมดกี่ตัว
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้ คุณแม่เลี้ยงไก่ 375 ตัว เลี้ยงเป็ด 456 ตัว
โจทย์ถำม
คุณแม่เลี้ยงไก่และเป็ดทั้งหมดกี่ตัว
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์ 375  456  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
คุณแม่เลี้ยงไก่และเป็ดทั้งหมด 831 ตัว
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ 831  456  375
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ตัวอย่ำง

250

100

โจทย์ปญ
ั หำ
น้ำมีเงิน 250 บำท แม่ให้เงินอีก 100 บำท น้ำมีเงินทั้งหมดเท่ำใด
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้
น้ำมีเงิน 250 บำท แม่ให้เงินอีก 100 บำท
โจทย์ถำม

น้ำมีเงินทั้งหมดเท่ำใด

ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์ 250  100  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ น้ำมีเงินทั้งหมด 350 บำท
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ 350  100  250
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1.

ชำวสวน

ทุเรียน 375 กิโลกรัม มังคุด 450 กิโลกรัม

โจทย์ปญ
ั หำ

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ
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2.

คุณครู

ดินสอ 200 แท่ง

โจทย์ปญ
ั หำ

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ

ดินสอสี
150 แท่ง
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3.

คุณยำย

ขนมตำล
150 ห่อ

โจทย์ปญ
ั หำ

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ

ขนมกล้วย
180 ห่อ
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4.

85

โจทย์ปญ
ั หำ

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ

105
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5.

300

โจทย์ปญ
ั หำ

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ

350
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แบบทดสอบหลังเรียน

คำชีแ้ จง จงเขียน  ลงในกระดำษคำถำม ให้ตรงกับตัวอักษร ก ข หรือ ค ที่เป็นคำตอบที่
ถูกต้องที่สุด (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน) กำหนดเวลำ 15 นำที

1. จังหวัดอ่ำงทองมีชำวสวน 490 คน มีชำวนำมำกกว่ำชำวสวน 394 คน
จังหวัดอ่ำงทองมีชำวนำกี่คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 490  394  
ข. 490  394  
ค. 490  394  
2. คุณแม่ซื้อกระเป๋ำสตำงค์ 450 บำท ซื้อเสื้อรำคำ 259 บำท คุณแม่ต้องจ่ำยเงิน
ทั้งหมดกี่บำท
ก. 509 บำท
ข. 609 บำท
ค. 709 บำท
จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมข้อ 3

แม่มีรำยได้วันละ 695 บำท พ่อมีรำยได้มำกกว่ำแม่วันละ 175 บำท
พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท
3. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ “พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท” ถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ก. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  520
ข. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  875
ค. ถูกต้อง เพรำะ 695  175  770
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4. โรสมีเงินมำกกว่ำต้นอยู่ 295 บำท ต้นมีเงิน 460 บำท โรสมีเงินกี่บำท
ก. 165 บำท
ข. 755 บำท
ค. 855 บำท
จำกโจทย์ปัญหำที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมของ 5 - 8
โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง โรงงำนแห่งนี้ผลิต
ผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง

5. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงกับข้อใด
ก. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
6. สิ่งที่โจทย์ถำมคือข้อใด
ก. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
7. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 450  390  
ข. 450  390  
ค. 450  390  
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8. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ก. 820 กระป๋อง
ข. 840 กระป๋อง
ค. 860 กระป๋อง
จำกข้อควำมที่กำหนดให้ใช้ตอบคำถำมข้อ 9 - 10

คุณแม่จ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนกรกฎำคม 795 บำท จ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนสิงหำคมมำกกว่ำ
เดือนกรกฎำคม 125 บำทคุณแม่จ่ำยค่ำไฟเดือนสิงหำคมกี่บำท
9. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ข้อใดแสดงกำรทรำบคำตอบได้ถูกต้อง
ก. 795  125  920
ข. 795  125  820
ค. 795  125  670
10. จำกข้อ 9 ข้อใดเป็นกำรตรวจคำตอบ
ก. 670  125  795
ข. 820  125  795
ค. 920  125  795
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2
เล่มที่ 1 เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก
เรือ่ งกำรแก้โจทย์ปญ
ั หำกำรลบจำนวนนับ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 1
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 2
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 3
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 4
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 5
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 6
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหำกำรบวก ชุดที่ 7
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

คำชีแ้ จง จงเขียน
ลงในกระดำษคำถำม ให้ตรงกับตัวอักษร ก ข หรือ ค ที่เป็นคำตอบที่
ถูกต้องที่สุด (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน) กำหนดเวลำ 15 นำที

จำกโจทย์ปัญหำที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมของ 1 - 4
โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง โรงงำนแห่งนี้ผลิต
ผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงกับข้อใด
ก. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
2. สิ่งที่โจทย์ถำมคือข้อใด
ก. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
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3. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 450  390  
ข. 450  390  
ค. 450  390  
4. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ก. 820 กระป๋อง
ข. 840 กระป๋อง
ค. 860 กระป๋อง
5. จังหวัดอ่ำงทองมีชำวสวน 490 คน มีชำวนำมำกกว่ำชำวสวน 394 คน
จังหวัดอ่ำงทองมีชำวนำกี่คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 490  394  
ข. 490  394  
ค. 490  394  
6. คุณแม่ซื้อกระเป๋ำสตำงค์ 450 บำท ซื้อเสื้อรำคำ 259 บำท คุณแม่ต้องจ่ำยเงิน
ทั้งหมดกี่บำท
ก. 509 บำท
ข. 609 บำท
ค. 709 บำท
7. โรสมีเงินมำกกว่ำต้นอยู่ 295 บำท ต้นมีเงิน 460 บำท โรสมีเงินกี่บำท
ก. 165 บำท
ข. 755 บำท
ค. 855 บำท
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จำกข้อควำมที่กำหนดให้ใช้ตอบคำถำมข้อ 8

คุณแม่จ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนกรกฎำคม 795 บำท จ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนสิงหำคมมำกกว่ำ
เดือนกรกฎำคม 125 บำท คุณแม่จ่ำยค่ำไฟเดือนสิงหำคมกี่บำท
8. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ข้อใดแสดงกำรทรำบคำตอบได้ถูกต้อง
ก. 795  125  920
ข. 795  125  820
ค. 795  125  670
9. จำกข้อ 8 ข้อใดเป็นกำรตรวจคำตอบ
ก. 670  125  795
ข. 820  125  795
ค. 920  125  795
จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมข้อ 10

แม่มีรำยได้วันละ 695 บำท พ่อมีรำยได้มำกกว่ำแม่วันละ 175 บำท
พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท
10. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ “พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท” ถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ก. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  520
ข. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  870
ค. ถูกต้อง เพรำะ 695  175  770
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
1
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 1
คำชีแ้ จง

อ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้วขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นใต้ข้อควำมที่โจทย์ถำม และขีด
เส้นใต้สองเส้นใต้ข้อควำมที่โจทย์กำหนด
(ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ตัวอย่ำง

ฟำร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่ 650 ตัว และเลี้ยง
เป็ด 285 ตัว ฟำร์มแห่งนี้เลี้ยงไก่และเป็ด
รวมกันกี่ตัว

1. พ่อบริจำคเงิน 475 บำท แม่บริจำคเงิน 235 บำท พ่อและแม่บริจำค
เงินรวมกันกี่บำท

2. มำลิณีซื้อเสื้อรำคำ 212 บำท และซื้อกระโปรงรำคำ 365 บำท มำลิณี
ต้องจ่ำยเงินทั้งหมดกี่บำท
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3. เมื่อวำนแม่ขำยของได้กำไร 572 บำท วันนี้แม่ขำยของ ได้กำไร 223 บำท
ทั้งสองวันแม่ขำยของได้กำไรรวมกี่บำท

4. พ่อค้ำซื้อทุเรียนจำกสวน 450 กิโลกรัม และซื้อเงำะ 375 กิโลกรัม พ่อค้ำซื้อ
ทุเรียนและเงำะทั้งหมดกี่กิโลกรัม

5. มำนพจ่ำยเงินค่ำน้ำประปำเดือนละ 205 บำท และค่ำไฟฟ้ำ เดือนละ
675 บำท มำนพต้องจ่ำยเงินเดือนละกี่บำท
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
2
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 2
คำชี้แจง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำ แล้วหำควำมสัมพันธ์ว่ำจำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงและใช้
วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน )
ตัวอย่ำง
สมชำยซื้อสมุดวำดเขียน รำคำ 190 บำท
ซื้อสีไม้ รำคำ 120 บำท สมชำยต้องจ่ำยเงิน
เท่ำใด

จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

เพิ่มขึ้น
กำรบวก

1. สวนร่ำรวยมีส้มโอ 435 ต้น มีมะพร้ำวมำกกว่ำส้มโอ 225 ต้น
สวนร่ำรวยมีมะพร้ำวทั้งหมดกี่ต้น
จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

เพิ่มขึ้น
กำรบวก

2. ปู่เลี้ยงปลำในบ่อจำนวน 354 ตัว ปลำออกลูกอีก 185 ตัว
ปู่มีปลำในบ่อทั้งหมดกี่ตัว
จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

เพิ่มขึ้น
กำรบวก
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3. อ้วนมีลูกแก้ว 132 ลูก แมนมีลูกแก้วมำกกว่ำอ้วน 374 ลูก
แมนมีลูกแก้วกี่ลูก
จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

เพิ่มขึ้น
กำรบวก

4. บังอรขำยกุ้งได้เงิน 485 บำท ขำยปลำได้มำกกว่ำกุ้ง 169 บำท
บังอรขำยปลำได้เงินเท่ำใด
จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

เพิ่มขึ้น
กำรบวก

5. สมชำยขำยขนมตำลได้เงิน 510 บำท ขำยขนมกล้วยได้เงิน 350 บำท
สมชำยขำยขนมได้เงินทั้งหมดกี่บำท
จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ

เพิ่มขึ้น
กำรบวก
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
2
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 3
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์
(ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ตัวอย่ำง
ชำวประมงจับปูได้ 220 กิโลกรัม จับปลำได้ 359 กิโลกรัม
ชำวประมงจับปูและปลำได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ประโยคสัญลักษณ์ 220  359  
1.
พ่อค้ำขำยเนื้อหมูได้เงิน 585 บำท ขำยเนื้อไก่ได้เงิน 410 บำท
พ่อค้ำขำยเนื้อหมูและเนื้อไก่ได้เงินทั้งหมดกี่บำท
ประโยคสัญลักษณ์ 585  410  

2.
ชำวสวนขำยมะม่วงได้ 548 กิโลกรัม ขำยมะขำมหวำนได้
184 กิโลกรัม ชำวสวนขำยมะม่วงและมะขำมหวำนได้ทั้งหมด
กี่กิโลกรัม
ประโยคสัญลักษณ์ 548  184  
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3.
ต้นมีเงินมำกกว่ำแตง 65 บำท แตงมีเงิน 124 บำท
ต้นมีเงินกี่บำท
ประโยคสัญลักษณ์ 65  124  

4.
ร้ำนค้ำแห่งหนึ่งซื้อกุ้งมำทำอำหำร 425 บำท และซื้อปลำอีก 575 บำท
ร้ำนค้ำต้องจ่ำยเงินทั้งหมดกี่บำท
ประโยคสัญลักษณ์ 425  575  

5.
แป้งใช้เหรียญบำทไป 37 เหรียญ ยังเหลือเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้
อีก 225 เหรียญ เดิมแป้งมีเหรียญบำทกี่เหรียญ
ประโยคสัญลักษณ์ 225  37  
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
2
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 4
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนวิเครำะห์โจทย์ปัญหำที่กำหนดให้ แล้วหำคำตอบถอดรหัสข้อควำมที่ได้
คือคำว่ำอะไร (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ตัวอย่ำง

1. ป้ำขำยมะม่วงได้เงิน 247 บำท
ขำยกระท้อนได้เงิน 426 บำท ป้ำได้
เงินทั้งหมดกี่บำท

2. ดรีมเลี้ยงกระต่ำย 25 ตัว ซื้อมำ
เพิ่มอีก 35 ตัว ดรีมมีกระต่ำยทั้งหมด
กี่ตัว

3. กุนเก็บไข่นกกระทำวันแรกได้ 290 ฟอง
วันที่สองเก็บได้อีก 350 ฟอง กุนเก็บไข่
นกกระทำได้ทั้งหมดกี่ฟอง

4. เฟรมมีปำกกำ 12 แท่ง ซื้อเพิ่มอีก
25 แท่ง เฟรมมีปำกกำทั้งหมดกี่แท่ง

5. มิ๊กขำยขนมโตเกียวได้เงิน 224 บำท ภูมขำยขนม
โรตีได้เงินมำกกว่ำมิ๊ก 75 บำท ภูมขำยขนมโรตีได้
เงินกี่บำท
ข้อ
1
คำตอบ 673
ใส่รหัส F
60
R
คือคำว่ำ

2
60
R

4
37
I

5
299
T

299 673 640
T
F
U

37
I

FRUIT

3
640
U

แปลว่ำ ผลไม้

.
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1. นักเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชำย
จำนวน 30 คน มีนักเรียนหญิง
จำนวน 18 คน ห้องนี้มีนักเรียนกี่คน

2. พี่มีเงิน 148 บำท น้องมีเงิน
มำกกว่ำพี่ 23 บำท น้องมีเงินกี่บำท

3. หมวกรำคำ 79 บำท รองเท้ำรำคำ 199 บำท
ถ้ำซื้อทั้งสองอย่ำงต้องจ่ำยเงินกี่บำท

4. ป้ำขำยดอกไม้ไป 98 กำ ยังเหลือ
ดอกไม้อีก 22 กำ เดิมป้ำมีดอกไม้กี่กำ

ข้อ

1

5. เอมีเงินมำกกว่ำบี 46 บำท
บีมีเงิน 39 บำท เอมีเงินกี่บำท

2

3

คำตอบ 48 171

ใส่รหัส N
คือคำว่ำ

U
NUMBER

4

5

278 120 85

M

B

E

R

แปลว่ำ จำนวน

85 48 120 171 278
R N E U B

.
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
2
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 5
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้ววิเครำะห์โจทย์ตำมลำดับขั้นตอนที่
กำหนดให้ (ข้อละ 7 คะแนน คะแนนเต็ม 35 คะแนน)

ตัวอย่ำง

โรงงำนมิตรภำพขำยน้ำตำลทรำยขำวได้ 479 กิโลกรัม
ขำยน้ำตำลทรำยแดง 257 กิโลกรัม โรงงำนมิตรภำพ
ขำยน้ำตำลทรำยขำวและน้ำตำลทรำยแดงได้กี่กิโลกรัม
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. โรงงำนมิตรภำพขำยน้ำตำลทรำยขำวได้ 479 กิโลกรัม
2. ขำยน้ำตำลทรำยแดง 257 กิโลกรัม
2. โจทย์ถำมอะไร
โรงงำนมิตรภำพขำยน้ำตำลทรำยขำวและน้ำตำล
ทรำยแดงได้กี่กิโลกรัม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 479  257  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
736 กิโลกรัม
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
736  257  479
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1.

ปู่ให้เงินฉัน 420 บำท ย่ำให้มำกกว่ำปู่ 150 บำท
ย่ำให้เงินฉันเท่ำใด

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ปู่ให้เงินฉัน 420 บำท
2. ย่ำให้มำกกว่ำปู่ 150 บำท
2. โจทย์ถำมอะไร
ย่ำให้เงินฉันเท่ำใด
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 420  150  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
570 บำท
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
570  150  420
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2.
โรงงำนแห่งหนึ่งมีพนักงำนชำย 289 คน
พนักงำนหญิง 154 คน โรงงำนแห่งนี้มีพนักงำน
ทั้งหมดกี่คน

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. โรงงำนแห่งหนึ่งมีพนักงำนชำย 289 คน
2. พนักงำนหญิง 154 คน
2. โจทย์ถำมอะไร
โรงงำนแห่งนี้มีพนักงำนทั้งหมดกี่คน
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 289  154  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
443 คน
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
443  154  289
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3.
ห้องสมุดมีหนังสือกำร์ตูน 324 เล่ม หนังสือนิทำน
178 เล่ม ห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ห้องสมุดมีหนังสือกำร์ตูน 324 เล่ม
2. หนังสือนิทำน 178 เล่ม
2. โจทย์ถำมอะไร
ห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 324  178  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
502 เล่ม
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
502  178  324
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4.
ชำวสวนปลูกต้นกล้วยไม้ 202 ต้น ปลูกต้นมะลิ
มำกกว่ำกล้วยไม้ 427 ต้น ชำวสวนปลูก
ต้นมะลิกี่ต้น

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ชำวสวนปลูกต้นกล้วยไม้ 202 ต้น
2. ปลูกต้นมะลิมำกกว่ำกล้วยไม้ 427 ต้น
2. โจทย์ถำมอะไร
ชำวสวนปลูกต้นมะลิกี่ต้น
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 427  202  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
629 ต้น
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
629  202  427
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5.

ดำมีตุ๊กตำ 184 ตัว ปอมีตุ๊กตำมำกกว่ำดำ 95 ตัว
ปอมีตุ๊กตำกี่ตัว

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ดำมีตุ๊กตำ 184 ตัว
2. ปอมีตุ๊กตำมำกกว่ำดำ 95 ตัว
2. โจทย์ถำมอะไร
ปอมีตุ๊กตำกี่ตัว
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 184  95  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
279 ตัว
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
279  95  184
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 7 คะแนน คะแนนเต็ม 35 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
7
คะแนน
1. โจทย์กำหนดให้
1
คะแนน
2. โจทย์ถำม
1
คะแนน
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1
คะแนน
4. ใช้วิธีใดในกำรหำคำตอบ
1
คะแนน
5. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ 1
คะแนน
6. คำนวณหำคำตอบ
1
คะแนน
7. ตรวจคำตอบ
1
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 6
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์ปัญหำต่อไปนี้ แล้วแก้โจทย์ปัญหำตำมลำดับขั้นตอนที่
กำหนดให้ (ข้อละ 9 คะแนน คะแนนเต็ม 45 คะแนน)

ตัวอย่ำง

แม่มีเงิน 430 บำท พ่อมีเงินมำกกว่ำแม่ 128 บำท
พ่อมีเงินเท่ำใด
กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. แม่มีเงิน 430 บำท
2. พ่อมีเงินมำกกว่ำแม่ 128 บำท
2. โจทย์ถำมอะไร
พ่อมีเงินกี่บำท
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 430  128  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ แม่มีเงิน
430  ตัว
พ่อมีเงินมำกกว่ำแม่
128
ตัว
พ่อมีเงิน
558
ตัว
ตอบ พ่อมีเงิน ๕๕๘ ตัว
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
558  128  430
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1.
ฟำร์มหมูแห่งหนึ่งมีแม่หมู 405 ตัว มีลูกหมู 575 ตัว
ฟำร์มแห่งนี้มีแม่หมูและลูกหมูรวมทั้งหมดกี่ตัว

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ฟำร์มหมูแห่งหนึ่งมีแม่หมู 405 ตัว
2. มีลูกหมู 575 ตัว
2. โจทย์ถำมอะไร
ฟำร์มแห่งนี้มีแม่หมูและลูกหมูรวมทั้งหมดกี่ตัว
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 405  575  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ ฟำร์มหมูแห่งหนึ่งมีแม่หมู
ตัว
405

มีลูกหมู
ตัว
575
ฟำร์มแห่งนี้มีแม่หมูและลูกหมูรวมทั้งหมด
ตอบ ฟำร์มแห่งนี้มีแม่หมูและลูกหมูรวมทั้งหมด
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
980  575  405

980
๙๘๐

ตัว
ตัว
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2
ชำวสวนเก็บส้มช่วงเช้ำได้ 361 กิโลกรัม
ช่วงบ่ำยเก็บได้อีก 217 กิโลกรัม
ชำวสวนเก็บส้มได้ทั้งหมดเท่ำใด

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ชำวสวนเก็บส้มช่วงเช้ำได้ 361 กิโลกรัม
2. ช่วงบ่ำยเก็บได้อีก 217 กิโลกรัม
2. โจทย์ถำมอะไร
ชำวสวนเก็บส้มได้ทั้งหมดเท่ำใด
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 361  217  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ ชำวสวนเก็บส้มช่วงเช้ำได้
กิโลกรัม
361

ช่วงบ่ำยเก็บได้อีก
กิโลกรัม
217
578

ชำวสวนเก็บส้มได้ทั้งหมด
ตอบ ชำวสวนเก็บส้มได้ทั้งหมด

๕๗๘

กิโลกรัม

ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
578  217  361

กิโลกรัม
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3.

แม่ค้ำขำยผลไม้ได้เงิน 562 บำท
ขำยผักได้เงินมำกกว่ำผลไม้ 220 บำท
แม่ค้ำขำยผักได้เงินกี่บำท

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. แม่ค้ำขำยผลไม้ได้เงิน 562 บำท
2. ขำยผักได้เงินมำกกว่ำผลไม้ 220 บำท
2. โจทย์ถำมอะไร
แม่ค้ำขำยผักได้เงินกี่บำท
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 562  220  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ แม่ค้ำขำยผลไม้ได้เงิน
562

220
ขำยผักได้เงินมำกกว่ำผลไม้
782

แม่ค้ำขำยผักได้เงิน
ตอบ แม่ค้ำขำยผักได้เงิน

๗๘๒

บำท

ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
782  220  562

บำท
บำท
บำท
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4.
ไก่ฝูงหนึ่งเป็นไก่ตัวผู้ 283 ตัว เป็นไก่ตัวเมีย 416 ตัว
ไก่ฝูงนี้มีทั้งหมดกี่ตัว

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ไก่ฝูงหนึ่งเป็นไก่ตัวผู้ 283 ตัว
2. เป็นไก่ตัวเมีย 416 ตัว
2. โจทย์ถำมอะไร
ไก่ฝงู นี้มีทั้งหมดกี่ตัว
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 283  416  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ ไก่ฝูงหนึ่งเป็นไก่ตัวผู้
283

เป็นไก่ตัวเมีย
416
ไก่ฝูงนี้มีทั้งหมด

699

ตอบ ไก่ฝูงนี้มีทั้งหมด ๖๙๙ ตัว
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
699  416  283

ตัว
ตัว
ตัว
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5.

ลุงจับปลำบ่อแรกได้ 375 กิโลกรัม บ่อที่สองได้ปลำ
มำกกว่ำบ่อแรก 150 กิโลกรัม ลุงจับปลำบ่อที่สอง
ได้เท่ำไร

กำรแก้โจทย์ปญ
ั หำ
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
1. โจทย์กำหนดอะไร
1. ลุงจับปลำบ่อแรกได้ 375 กิโลกรัม
2. บ่อที่สองได้ปลำมำกกว่ำบ่อแรก 150 กิโลกรัม
2. โจทย์ถำมอะไร
ลุงจับปลำบ่อที่สองได้เท่ำไร
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มขึ้น
4. ใช้วิธีกำรใดในกำรหำคำตอบ กำรบวก
5. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ 375  150  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
6. คำนวณหำคำตอบ
วิธีทำ ลุงจับปลำบ่อแรกได้
375
กิโลกรัม

บ่อที่สองได้ปลำมำกกว่ำบ่อแรก
150
กิโลกรัม
ลุงจับปลำบ่อที่สองได้

525

ตอบ ลุงจับปลำบ่อที่สองได้ ๕๒๕ กิโลกรัม
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล (ตรวจคำตอบ)
7. ตรวจสอบคำตอบ
525  150  375

กิโลกรัม
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 9 คะแนน คะแนนเต็ม 45 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
9
คะแนน
1. โจทย์กำหนดให้
1
คะแนน
2. โจทย์ถำม
1
คะแนน
3. จำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1
คะแนน
4. ใช้วิธีใดในกำรหำคำตอบ
1
คะแนน
5. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ 1
คะแนน
6. คำนวณหำคำตอบ
3
คะแนน
7. ตรวจคำตอบ
1
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก ชุดที่ 7
คำชีแ้ จง

ให้นักเรียนสร้ำงโจทย์ปัญหำกำรบวกจำกภำพและจำนวนที่กำหนดให้ พร้อมทั้ง
แสดงวิธีกำรหำคำตอบตำมลำดับขั้นตอนกำรแก้ปัญหำของโพลยำ
(ข้อละ 6 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ตัวอย่ำง

คุณแม่

ไก่ 375 ตัว

เป็ด 456 ตัว

โจทย์ปญ
ั หำ
คุณแม่เลี้ยงไก่ 375 ตัว เลี้ยงเป็ด 456 ตัว คุณแม่เลี้ยงไก่และเป็ด
ทั้งหมดกี่ตัว
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้ คุณแม่เลี้ยงไก่ 375 ตัว เลี้ยงเป็ด 456 ตัว
โจทย์ถำม
คุณแม่เลี้ยงไก่และเป็ดทั้งหมดกี่ตัว
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์ 375  456  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
คุณแม่เลี้ยงไก่และเป็ดทั้งหมด 831 ตัว
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ 831  456  375
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ตัวอย่ำง

250

100

โจทย์ปญ
ั หำ
น้ำมีเงิน 250 บำท แม่ให้เงินอีก 100 บำท น้ำมีเงินทั้งหมดเท่ำใด
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้
น้ำมีเงิน 250 บำท แม่ให้เงินอีก 100 บำท
โจทย์ถำม

น้ำมีเงินทั้งหมดเท่ำใด

ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์ 250  100  
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ น้ำมีเงินทั้งหมด 350 บำท
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ 350  100  250
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1.

ทุเรียน 375 กิโลกรัม มังคุด 450 กิโลกรัม

ชำวสวน
โจทย์ปญ
ั หำ

อยู่ในดุลพินิจของครู
ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ
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2.

ดินสอ 200 แท่ง

คุณครู
โจทย์ปญ
ั หำ

อยู่ในดุลพินิจของครู

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ

ดินสอสี
150 แท่ง
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3.

คุณยำย

ขนมตำล
150 ห่อ

โจทย์ปญ
ั หำ

อยู่ในดุลพินิจของครู

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ

ขนมกล้วย
180 ห่อ
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4.

85

105

โจทย์ปญ
ั หำ

อยู่ในดุลพินิจของครู

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ
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5.

300

350

โจทย์ปญ
ั หำ

อยู่ในดุลพินิจของครู

ขัน้ ที่ 1 ทำควำมเข้ำใจปัญหำ
โจทย์กำหนดให้

โจทย์ถำม
ขัน้ ที่ 2 วำงแผนแก้ปญ
ั หำ
ประโยคสัญลักษณ์
ขัน้ ที่ 3 ดำเนินกำรตำมแผน (หำคำตอบ)
ตอบ
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบผล(ตรวจคำตอบ)
ตรวจคำตอบ
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หมำยเหตุ กำหนดคะแนนข้อละ 6 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนนรำยข้อ ดังนี้
- ตอบถูก ได้
6
คะแนน
สร้ำงโจทย์ปัญหำ
1
คะแนน
โจทย์กำหนดให้
1
คะแนน
โจทย์ถำม
1
คะแนน
ประโยคสัญลักษณ์
1
คะแนน
คำนวณหำคำตอบ
1
คะแนน
ตรวจสอบผล
1
คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้
0
คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

คำชีแ้ จง จงเขียน
ลงในกระดำษคำถำม ให้ตรงกับตัวอักษร ก ข หรือ ค ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ที่สุด (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน) กำหนดเวลำ 15 นำที

1. จังหวัดอ่ำงทองมีชำวสวน 490 คน มีชำวนำมำกกว่ำชำวสวน 394 คน
จังหวัดอ่ำงทองมีชำวนำกี่คน เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 490  394  
ข. 490  394  
ค. 490  394  
2. คุณแม่ซื้อกระเป๋ำสตำงค์ 450 บำท ซื้อเสื้อรำคำ 259 บำท คุณแม่ต้องจ่ำยเงิน
ทั้งหมดกี่บำท
ก. 509 บำท
ข. 609 บำท
ค. 709 บำท
จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมข้อ 3

แม่มีรำยได้วันละ 695 บำท พ่อมีรำยได้มำกกว่ำแม่วันละ 175 บำท
พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท
3. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ “พ่อมีรำยได้วันละ 770 บำท” ถูกต้องหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ก. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  520
ข. ไม่ถูกต้อง เพรำะ 695  175  870
ค. ถูกต้อง เพรำะ 695  175  770
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4. โรสมีเงินมำกกว่ำต้นอยู่ 295 บำท ต้นมีเงิน 460 บำท โรสมีเงินกี่บำท
ก. 165 บำท
ข. 755 บำท
ค. 855 บำท
จำกโจทย์ปัญหำที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถำมของ 5 - 8
โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง โรงงำนแห่งนี้ผลิต
ผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง

5. สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงกับข้อใด
ก. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
และผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
6. สิ่งที่โจทย์ถำมคือข้อใด
ก. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ข. ผลิตสับปะรดกระป๋องได้วันละ 390 กระป๋อง
ค. โรงงำนผลิตผลไม้กระป๋อง ผลิตเงำะกระป๋องได้วันละ 450 กระป๋อง
7. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่ำงไร
ก. 450  390  
ข. 450  390  
ค. 450  390  
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8. โรงงำนแห่งนี้ผลิตผลไม้กระป๋องได้วันละกี่กระป๋อง
ก. 820 กระป๋อง
ข. 840 กระป๋อง
ค. 860 กระป๋อง
จำกข้อควำมที่กำหนดให้ใช้ตอบคำถำมข้อ 9 – 10

คุณแม่จำ่ ยค่ำไฟฟ้ำเดือนกรกฎำคม 795 บำท จ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนสิงหำคมมำกกว่ำ
เดือนกรกฎำคม 125 บำทคุณแม่จ่ำยค่ำไฟเดือนสิงหำคมกี่บำท
9. จำกข้อควำมที่กำหนดให้ ข้อใดแสดงกำรทรำบคำตอบได้ถูกต้อง
ก. 795  125  920
ข. 795  125  820
ค. 795  125  670
10. จำกข้อ 9 ข้อใดเป็นกำรตรวจคำตอบ
ก. 670  125  795
ข. 820  125  795
ค. 920  125  795
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แบบบันทึกคะแนน
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศำสตร์
กลุม่ สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2
เล่มที่ 1 เรือ่ งโจทย์ปญ
ั หำกำรบวก

ชือ่ -สกุล ....................................................................... โรงเรียน..............................
ชัน้ ............................................................................... เลขที่ .................................
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
คะแนนสอบก่อนเรียน
10
คะแนนสอบหลังเรียน
10
ผลกำรพัฒนำ
แบบฝึกเสริมทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
ชุดที่ 1
10
ชุดที่ 2
10
ชุดที่ 3
10
ชุดที่ 4
10
ชุดที่ 5
35
ชุดที่ 6
45
ชุดที่ 7
30
รวม
150
สรุปคุณภำพ

เกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพระดับ 4 ดีมำก
หมำยถึง ได้คะแนน 120 คะแนนขึ้นไป
หรือร้อยละ 80 ขึ้นไป
คุณภำพระดับ 3 ดี
หมำยถึง ได้คะแนน 105-119 คะแนน
หรือร้อยละ 70-79
คุณภำพระดับ 2 พอใช้
หมำยถึง ได้คะแนน 75-104 คะแนน
หรือร้อยละ 50-69
คุณภำพระดับ 1 ควรปรับปรุง
หมำยถึง ได้คะแนนต่ำกว่ำ 55 คะแนน
หรือต่ำกว่ำร้อยละ 50

