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ค าชี้แจงแบบทดสอบ 

ความสามารถด้านค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ใช้เวลา 90 นาที แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง ที่สุดเพียงค าตอบ จ านวน 27 ข้อ   (ข้อ 1 – 27)  ให้คะแนน 
           ข้อละ 1 คะแนน  รวม 27 คะแนน 

ตัวอย่าง ข้อ 0. 
   
          
 
               จากข้อมูล ถ้าในการเดินทางโดยรถเมล์ 1 เที่ยว ได้ตั๋ว 1 ใบ แป้งเดินทางทั้งหมดกี่เท่ียว 
       1)   297  2)   792 
      3)   927  4)   972 
 วิธีตอบ   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวโดยระบายทับหมายเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงใน 
                     กระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกท่ี 1 ถูกต้อง ดังนี้ 
                                            

ข้อ 0  ② ③ ④ 

 

ตอนที่ 2 แบบเติมค าตอบ ให้นักเรียนหาค าตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนตอบลงในแบบทดสอบ จ านวน 2 ข้อ  (ข้อ 28 – 29)   
            ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน  รวม 2 คะแนน  
ตอนที่ 3  แบบแสดงวิธีท า ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีท าอย่างละเอียดลงในแบบทดสอบ จ านวน 1 ข้อ (ข้อ 30)  
             ให้คะแนน  6 คะแนน 

 
    
 

 

 

  อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

แป้งสะสมตั๋วรถเมล์ได้ดังนี้  
ตั๋วสีน้ าตาลจ านวน 96 ใบ ตั๋วสีส้มจ านวน 115 ใบ และตั๋วสีเขียวจ านวน 86 ใบ 
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ตอนที่ 1    แบบเลือกตอบ (ข้อ 1 – 27) ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
              แล้วระบายลงในกระดาษค าตอบ (ข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน) 

1.  
 

 

   

    จากข้อมูล เมื่อครบ 9 วัน กุ๊กไก่มีเงินออมกี่บาท 
1)   31     
2)   34   

  3)   37     
  4)   40   

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์     
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า   
เฉลย    

2) ถูก เพราะ วันท่ี 1 กุ๊กไก่มีเงินออม 10 บาท และวันต่อมาตั้งแต่วันท่ี 2 – 9 ออมเงินวันละ 3 บาท   
                ดังนั้นอีก 8 วันท่ีเหลือ กุ๊กไก่จะมีเงินออมเพิ่ม 3 × 8 = 24 บาท รวมกุ๊กไก่มีเงินออม 9 วัน  
                เท่ากับ 10 + 24 = 34 บาท                                    
ตัวลวง 

1) ผิด   เพราะ  ค านวณผิดคิดจาก 8 วัน ดังนั้นวันท่ีเหลืออีก 7 วัน  กุ๊กไก่จะมีเงินออมเพิ่ม 3 × 7 = 21 บาท  
           รวมกุ๊กไก่มีเงินออม 8 วัน เท่ากับ 10 + 21 = 31 บาท 
3) ผิด   เพราะ  ค านวณผิดคิดจาก 10 วัน ดังนั้นวันท่ีเหลืออีก 9 วัน กุ๊กไก่จะมีเงินออมเพิ่ม 3 × 9 = 27 บาท  
           รวมกุ๊กไก่มีเงินออม 10 วัน เท่ากับ 10 + 27 = 37 บาท 
4) ผิด  เพราะ  ค านวณผิดคิดจาก 11 วัน ดังนั้นวันท่ีเหลืออีก 10 วัน กุ๊กไก่จะมีเงินออมเพิ่ม 3 × 10 = 30 บาท  
           รวมกุ๊กไก่มีเงินออม 11 วัน เท่ากับ 10 + 30 = 40 บาท 

 

กุ๊กไก่ ออมเงินทุกวัน โดยวันแรกออมเงิน 10 บาท วันต่อมาออมเงินวันละ 3 บาท ได้จ านวน       
เงินออมสะสมในแต่ละวัน ดังในตาราง 

 

วันท่ี 1 2 3 4 5 6 … 
จ านวนเงินออมสะสม 10 13 16 19 … … … 
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2.   

 

 

 
    จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถึงเงินฝากของนักเรียนได้ถูกต้อง 

1)   อารีมีเงินเป็นล าดับท่ีสองเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก 
2)   อารีมีเงินมากกว่าเอก แต่น้อยกว่านาวิน  
3)   นาวินมีเงินมากกว่าเอก และมากกว่าอารี    
4)   เอกมีเงินน้อยกว่านาวิน และน้อยกว่าอารี 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์     
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า     
เฉลย    

3) ถูก   เพราะ  นาวินมีเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือเอก และอารีตามล าดับ โดย 
                    นาวินมีเงินมากกว่าเอก 12,505 – 12,500 = 5 บาท    
                    นาวินมีเงินมากกว่าอารี 12,505 – 12,055 = 450 บาท 
ตัวลวง 

1) ผิด   เพราะ  อารีมีเงินน้อยท่ีสุด 
2) ผิด  เพราะ  อารีไม่ได้มีเงินมากกว่าเอก แต่อารีมีเงินน้อยกว่าเอก 

   4) ผิด  เพราะ  เอกไม่ไดม้ีเงินน้อยกว่าอารี แต่เอกมีเงินมากกว่าอารี 
 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 3 คน น าบัญชีเงินฝากมาดู พบว่าแต่ละคนมีเงินฝาก ดังนี้ 
          นาวิน  มีเงิน 12,505 บาท 
          อารี    มีเงิน 12,055 บาท 
          เอก    มีเงิน 12,500 บาท 
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3. 

                                    บิ๊ก บีม และบอส เป็นเพ่ือนกัน ได้คุยถึงเงินออม ดังนี้ 

 

 

 

               

                                                                                   

 

    จากข้อมูล เงินออมของบิ๊กควรเป็นข้อใด 
        1)   24,100  
 2)   26,750 
        3)   28,000  
 4)   56,900 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า    
เฉลย    

3) ถูก   เพราะ  จากสถานการณ์บ๊ิกมีเงินน้อยกว่าบีมแต่มากกว่าบอส ซึ่งบีมมีเงิน 30,000 บาท และ 
บอสมีเงิน 26,900 บาท ดังนั้นบิ๊กมีเงิน 28,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่าง 26,900 บาท กับ 
30,000 บาท จึงเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง 

ตัวลวง 
1) ผิด   เพราะ  ถ้าบิ๊กมีเงิน 24,100 บาท แสดงว่าบิ๊กมีเงินน้อยกว่าบอสซึ่งมีเงิน 26,900 บาท ไม่เป็นไปตาม 
           เงื่อนไขและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้บ๊ิกมีเงินมากกว่าบอส 
2) ผิด   เพราะ  ถ้าบิ๊กมีเงิน 26,750 บาท แสดงว่าบิ๊กมีเงินน้อยกว่าบอสซึ่งมีเงิน 26,900 บาท ไม่เป็นไปตาม 
           เงื่อนไขและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้บ๊ิกมีเงินมากกว่าบอส 
4) ผิด   เพราะ  ถ้าบิ๊กมีเงิน 56,900 บาท แสดงว่าบิ๊กมีเงินมากกว่าบีมซึ่งมีเงิน 30,000 บาท ไม่เป็นไปตาม 
           เงื่อนไขท่ีและสถานการณ์ท่ีก าหนดให้บ๊ิกมีเงินน้อยกว่าบีม   

ฉันมีเงินออมน้อยกว่าบีม  
แต่มากกว่าบอส 

ฉันมีเงินออม 30,000 บาท เราก็มีเงินออม 26,900 บาท 

บิ๊ก บีม บอส 
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4.   
 
 
  
         
 
 
 
           จากข้อมูล ใครมีวิธีคิดหาจ านวนเงินท่ีเหลือได้ถูกต้อง  
 1)   อ้อย    
 2)   อ้อม   

3)   ออย    
4)   อุ้ม  

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า          
เฉลย    

2) ถูก   เพราะ พ่อขายปาล์มน้ ามัน 1,450 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 5 บาท แสดงว่าขายได้ทั้งหมด  
                1,450 × 5 และน าเงินไปซื้อปุ๋ย 750 บาท จะเหลือเงินเท่ากับเงินค่าขายปาล์มน้ ามันลบ 

เงินค่าซื้อปุ๋ย (1,450 × 5) – 750 = 6,500 บาท                                          
ตัวลวง 

1) ผิด   เพราะ กระบวนการคิดหาค าตอบไม่ถูกต้อง โดยเอาจ านวนน้ าหนักปาล์มท่ีขายลบด้วยจ านวนเงิน  
           ซื้อปุ๋ยแล้วคูณด้วยราคาปาล์มต่อกิโลกรัม (1,450 – 750) × 5 = 1,400 บาท   
3) ผิด   เพราะ กระบวนการคิดหาค าตอบไม่ถูกต้อง โดยเอาจ านวนน้ าหนักปาล์มท่ีขายบวกด้วย 
           ราคาปาล์มต่อกิโลกรัม แล้วลบจ านวนเงินซื้อปุ๋ย (1,450 + 5) – 750 = 705 บาท 

         4) ผิด   เพราะ กระบวนการคิดหาค าตอบไม่ถูกต้อง พ่อขายปาล์มน้ ามัน 1,450 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ     
                    5 บาท แสดงว่าขายได้ท้ังหมด 1,450 × 5 แต่น าเงินไปซื้อปุ๋ย 750 บาท มาบวก  
                    (1,450 × 5) +750 = 8,000 บาท 
 

พ่อขายปาล์มน้ ามัน 1,450 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 5 บาท น าเงินไปซื้อปุ๋ย 750 บาท   
พ่อจึงให้ อ้อย อ้อม ออย และอุ้ม ช่วยกันคิดหาจ านวนเงินท่ีเหลือ ซึ่งท้ัง 4 คน แสดงวิธีคิด ดังนี้ 
               อ้อย คิดได้ดังนี้  (1,450 – 750) × 5 = 1,400    
     อ้อม คิดได้ดังนี้  (1,450 × 5) – 750 = 6,500   

    ออย คิดได้ดังนี้  (1,450 + 5) – 750 = 705    
    อุ้ม   คิดได้ดังนี้  (1,450 × 5) +750  = 8,000 
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5.                                                                 
 

 

 

  
           จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง 
 1)   แนน มีเงิน 500 บาท ซื้อขนมปังกรอบ 2 ปี๊บ จะเหลือเงิน 285 บาท 
 2)   แอน ซื้อขนมปังกรอบ 3 ป๊ีบ ต้องจ่ายเงิน 335 บาท  

3)   นุ่น ซื้อขนมปังกรอบ 4 ปี๊บ ต้องจ่ายเงิน 430 บาท  
4)   นิ่ม ซื้อขนมปังกรอบ 6 ปี๊บ ต้องจ่ายเงิน 720 บาท  

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า         
เฉลย   

2) ถูก   เพราะ ซื้อ 3 ปี๊บ ราคาป๊ีบละ 120 บาท เป็นเงิน 360 บาท ได้ส่วนลด 25 บาท  

                    ต้องจ่ายเงิน 360 – 25 = 335 บาท  

ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ  ซื้อ 2 ปี๊บ ราคาป๊ีบละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท มีเงิน 500 บาท  

                    จะต้องเหลือเงิน 500 – 240 = 260 บาท  

3) ผิด เพราะ  ซื้อ 4 ปี๊บ ราคาป๊ีบละ 120 บาท เป็นเงิน 480 บาท ได้ส่วนลด 25 บาท  

                    จะต้องจ่ายเงิน 480 – 25 = 455 บาท  

4) ผิด เพราะ  ซื้อ 6 ปี๊บ ราคาป๊ีบละ 120 บาท เป็นเงิน 720 บาท ได้ส่วนลด 50 บาท  

                    จะต้องจ่าย 720 – 50 = 670 บาท  

 
 

ร้านค้าขายขนมหลายชนิด และได้ตดิป้ายราคาขนมปังกรอบปี๊บละ 120 บาท 
และร้านค้าต้องการสมนาคุณลูกค้าจึงปิดป้ายประกาศ ดังนี้ 
      

 

 

  
    

      ซื้อ 3 ปี๊บ ลดทันที 25 บาท
[บาท 
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6.   

 

            

 

 

          จากข้อมูล ป้าแจ่มมีเงิน 5,000 บาท ซื้อเสื้อ 10 ตัว และกางเกง 6 ตัว เพื่อน ามาขาย จะเหลือเงินกี่บาท 
   1)   2,340       
  2)   2,660  
  3)   3,650  
  4)   4,010 
 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  

         เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า      
เฉลย    

   2) ถูก  เพราะ  ค านวณโดยน าเงินท่ีมีลบด้วยราคาเสื้อ 10 ตัว กับกางเกง 6 ตัว ดังนี้  
                 5,000 – (10 × 99) – (6 × 225) = 2,660    

ตัวลวง 
   1) ผิด  เพราะ  ค านวณเฉพาะค่าเสื้อกับค่ากางเกง (6 × 99) + (10 × 225) = 2,340   

          3) ผิด  เพราะ  น าเฉพาะค่ากางเกงมาลบ 5,000 – (6 × 225) = 3,650    
          4) ผิด  เพราะ  น าเฉพาะค่าเสื้อมาลบ 5,000 – (10 × 99) = 4,010    
 
 

 

 

 

ร้านขายส่งเสื้อผ้าติดราคาสินค้า ดังนี้ 

                                                                                     

 

                     ราคา  99 บาท                                  ราคา  225 บาท              



  ความสามารถด้านค านวณ ป.3                                        7                                     ปีการศึกษา 2560  
 

  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

7.    

 

           จากข้อมูล แม่เก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายกี่บาท  
1)   1,920  
2)   2,550 
3)   3,210  
4)   4,910   

 

ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า     
เฉลย    

3) ถูก  เพราะ  แม่มีเงิน 5,760 บาท แบ่งให้ลูก 3 คน คนละ 850 บาท เท่ากับ 850 x 3 = 2,550 บาท  
                    ดังนั้นแม่จะเหลือเงินเก็บเป็นค่าใช้จ่าย 5,760 – 2,550 = 3,210 บาท                                      
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด คิดจากจ านวนเงินท้ังหมด 5,760 บาท หารด้วย 3 จะเท่ากับ 1,920 บาท 
2) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด คิดเฉพาะจ านวนเงินท่ีให้ลูก 3 คน คนละ 850 บาท เป็นเงิน 2,550 บาท 
4) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด โดยน าเงินท้ังหมดลบด้วยเงินท่ีให้ลูกคนเดียว 5,760 – 850 = 4,910 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แม่มีเงิน 5,760 บาท เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ านวนหนึ่ง ท่ีเหลือแบ่งเป็นค่าขนมให้ลูก 3 คน  
คนละ 850 บาท  
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8. 
  แต่ละวันแม่ท าขนมปังกรอบไว้ขาย โดยด าเนินการดังนี้ 
 
       
 
        แม่ท าได้ 240 ชิ้น          แบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 ชิ้น               ราคาถุงละ 5 บาท 
    
     
         จากข้อมูล ถ้าแม่ขายขนมปังกรอบได้ท้ังหมดจะได้เงินกี่บาท 
         1)     144       

 2)     400  
           3)     720   
 4)   1,200 
 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า       
เฉลย    

2) ถูก   เพราะ น าจ านวนขนมที่แม่ท าได้ หารด้วยจ านวนขนมท่ีต้องแบ่งต่อถุง แล้วคูณด้วยราคาขนมต่อถุง 
       จะขายขนมปังกรอบได้ คือ (240 ÷ 3) × 5 = 400 บาท 

ตัวลวง 
1) ผิด   เพราะ  วิธีคิดไม่ถูกต้อง โดยน าจ านวนขนมท่ีแม่ท าได้คูณด้วยจ านวนขนมต่อถุง แล้วหารด้วยราคา 
                   ขนมต่อถุง (240 x 3) ÷ 5 = 144 บาท 
3) ผิด   เพราะ  วิธีคิดไม่ถูกต้อง โดยน าจ านวนขนมท่ีแม่ท าได้คูณด้วยจ านวนขนมต่อถุง 240 x 3 = 720 บาท 
4) ผิด   เพราะ  วิธีคิดไม่ถูกต้อง โดยน าจ านวนขนมท่ีแม่ท าได้คูณด้วยราคาขนมต่อถุง 240 x 5 = 1,200 บาท 
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9.  กลุ่มแม่บ้านออกแบบประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด และประดิษฐ์ได ้ดังนี้ 
 

 

 

         

      จากข้อมูล เมื่อจัดดอกไม้เป็นช่อแล้วน าไปขายท้ังหมด ช่อละ 25 บาท จะได้เงินกี่บาท 
 1)   100   

2)   157 
          3)   628  
          4)   825    
  
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า     
เฉลย    

4) ถูก   เพราะ  ประดิษฐ์ดอกไม้ได ้132 ดอก น ามาจัดเป็นช่อ ช่อละ 4 ดอก ได้ท้ังหมด 132 ÷ 4 = 33 ช่อ  
                    ขายไปช่อละ 25 บาท ได้เงินท้ังหมด 825 บาท (132 ÷ 4) × 25 = 825 บาท                                          
ตัวลวง 

1) ผิด   เพราะ  น าราคาขายต่อช่อไปคูณจ านวนดอกที่จัดเป็นช่อ (25 x 4) = 100 บาท  
2) ผิด  เพราะ  น าจ านวนดอกไปบวกราคาขายต่อช่อ (132 + 25) = 157 บาท 
3) ผิด  เพราะ  น าจ านวนดอกไปบวกราคาขายต่อช่อ แล้วน าไปคูณจ านวนดอกที่จัดเป็นช่อ 
           (132 + 25) x 4 = 628 บาท 

 
 
 
 
 
 

ประดิษฐ์ดอกไม้ได ้
132 ดอก      จัดเป็นช่อ ช่อละ 4 ดอก 
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10.  

 

       จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง   
1)  ลูกได้รับเงินส่วนแบ่งคนละ    480 บาท  
2)  ลูกได้รับเงินส่วนแบ่งคนละ  1,080 บาท   

 3)  ขายขนมตาล ได้เงินท้ังหมด   726 บาท           
 4)  ขายขนมตาล ได้เงินท้ังหมด 2,880 บาท 
 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า   
เฉลย   

2) ถูก   เพราะ  ขายขนมตาล 720 ชิ้น ชิ้นละ 6 บาท ท้ังหมดขายได้ 720 × 6 = 4,320 บาท  
                     แบ่งให้ลูก 4 คน คนละเท่ากัน จะได้คนละ 4,320 ÷ 4 = 1,080 บาท 
ตัวลวง  

1) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด ขายขนมตาล 720 ชิ้น ชิ้นละ 4 บาท ทั้งหมดขายได้ 720 × 4 = 2,880 บาท 
                    แบ่งให้ลูก 6 คน 2,880 ÷ 6 = 480 

3) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด ขายขนมตาล 720 ชิ้น ชิ้นละ 6 บาท ทั้งหมดขายได้ 720 + 6 = 726 บาท 
4) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด ขายขนมตาล 720 ชิ้น ชิ้นละ 4 บาท ทั้งหมดขายได้ 720 × 4 = 2,880 บาท 

 
 
 

 

 

 

 

       แม่ท าขนมตาล 720 ชิ้น ให้ลูกๆ น าไปขาย ชิ้นละ 6 บาท ซึ่งขายหมด แม่น าเงินหลังจาก 
ท่ีขายขนมตาลได้ท้ังหมดแบ่งให้ลูก 4 คน คนละเท่าๆ กัน 
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  11.                                      
        
     
 
 
 
                          
          จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1)   ราคาน้ าของร้านป้าจอย แพงกว่าร้านลุงจิต ขวดละ 2 บาท 
2)   ราคาน้ าของร้านลุงจิต แพงกว่าร้านป้าจอย ขวดละ 1 บาท 
3)   ซื้อน้ าจากร้านป้าจอย 15 ขวด ต้องจ่ายเงิน 325 บาท 

4)   ซื้อน้ าจากร้านลุงจิต 12 ขวด ต้องจ่ายเงิน 180 บาท  
 

ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องจ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า      
เฉลย  

4) ถูก  เพราะ ร้านลุงจิตขายน้ าขวดละ 120 ÷ 8 = 15 บาท   
                    ซื้อน้ าดื่ม 12 ขวด จ่ายเงิน 12 × 15 = 180 บาท  
ตัวลวง 
 1) ผิด  เพราะ  ร้านลุงจิตขายน้ าดื่มขวดละ 120 ÷ 8 = 15 บาท ร้านป้าจอยขายน้ าขวดละ  
                          96 ÷ 6 = 16 บาท ดังนั้นร้านป้าจอยราคาน้ าแพงกว่าร้านลุงจิต 16 – 15 = 1 บาท  
 2) ผิด  เพราะ  ร้านลุงจิตขายน้ าดื่มขวดละ 120 ÷ 8 = 15 บาท ร้านป้าจอยขายน้ าขวดละ  
                           96 ÷ 6 = 16 บาท ดังนั้นร้านลุงจิตขายน้ าดื่มถูกกว่าร้านป้าจอย 1 บาท 
 3) ผิด  เพราะ  ร้านป้าจอยขายน้ าขวดละ 96 ÷ 6 = 16 บาท ซื้อน้ าร้านป้าจอย 15 ขวด จ่ายเงิน  
                          15×16  = 240 บาท 
 

 

 

ร้านลุงจิต ร้านป้าจอย 

สมทรง ซื้อน้ า 8 ขวด   
จ่ายเงินไป 120 บาท 

 
  

สุชาดาซื้อน้ า 6 ขวด 
จ่ายเงินไป 96 บาท 

 
  



  ความสามารถด้านค านวณ ป.3                                        12                                     ปีการศึกษา 2560  
 

  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

12.  

  

 

  

  

 

 

  

          จากข้อมูล ข้อใดกล่าวถึงผลไม้ที่แม่ซื้อไดถู้กต้อง  
 1)   มะม่วงหนักกว่าเงาะอยู่ 9 ขีด   

          2)   องุ่นหนักน้อยกว่ามะม่วงอยู่ 300 กรัม 
          3)   เงาะและองุ่นหนักรวมกันเท่ากับ 2 กิโลกรัม 270 กรัม  
          4)   ผลไม้ทั้งสามชนิดมีน้ าหนักรวมกันเท่ากับ 4 กิโลกรัม 37 ขีด 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า   
 เฉลย    
      1) ถูก  เพราะ  มะม่วงหนัก 2 กิโลกรัม 100 กรัม ลบ เงาะหนัก 1 กิโลกรัม 200 กรัม เท่ากับ 900 กรัม  
                     หรือ 9 ขีด  
ตัวลวง 

2) ผิด  เพราะ  องุ่นหนัก 1 กิโลกรมั 7 ขีด (700 กรัม) มะม่วงหนัก 2  กิโลกรัม 100 กรัม ดังนั้นองุ่น 
                   หนักน้อยกว่ามะม่วง 400 กรัม 

         3) ผิด  เพราะ  องุ่นหนัก 1 กิโลกรัม 7 ขีด (700 กรัม) เงาะหนัก 1 กิโลกรัม 200 กรัม ดังนั้นน้ าหนักรวม 
                            เท่ากับ 2 กิโลกรัม 900 กรัม  

4) ผิด  เพราะ  มะม่วงหนัก 2 กิโลกรัม 100 กรัม เงาะหนัก 1 กิโลกรัม 200 กรัม องุ่นหนัก 1 กิโลกรัม 7 ขีด 
                   ดังนั้นผลไม้ทั้งสามชนิดมีน้ าหนักรวมกันเท่ากับ 5 กิโลกรัม 
 

แม่ซื้อผลไม้ไปเย่ียมคุณยาย ดังนี้                     

 

 

   

 

 มะม่วง 2 กิโลกรัม  100 กรัม     เงาะ 1 กิโลกรัม 200 กรัม       องุ่น 1 กิโลกรัม 7 ขีด       
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13. 

       

 

 

 

 

                                                                        

    
           จากข้อมูล จะมีน้ าเหลือในโอ่งอยู่เท่าใด  

1)     7 ลิตร 
2)   33 ลิตร    
3)   35 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
4)   37 ลิตร 300 มิลลิลิตร 

 
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า     
เฉลย    

2) ถูก  เพราะ  เด็กชายด าตักโดยใช้บัวรดน้ าใบใหญ่ 1 คร้ัง ปริมาตรน้ า       4 ลิตร 300 มิลลิลิตร   
          เด็กชายแดงตักน้ าโดยใช้บัวรดน้ าใบเล็ก 1 คร้ัง ปริมาตรน้ า   2 ลิตร 700 มิลลิลิตร 

   ดังนั้นน้ าตักในโอ่งไปท้ังหมด            7 ลิตร 
                         ปริมาตรน้ าในโอ่งเหลืออยู่               40 – 7 = 33 ลิตร  
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  คิดเฉพาะน้ าท่ีตัก ปริมาตรน้ า 4 ลิตร 300 มลิลิลิตร บวก ปริมาตรน้ า 2 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
3) ผิด  เพราะ  คิดเฉพาะน้ าในโอ่ง 40 ลิตร ลบด้วย ปริมาตรบัวรดน้ าใบใหญ่ 4 ลิตร 300 มิลลิลิตร 
4) ผิด  เพราะ  คิดเฉพาะน้ าในโอ่ง 40 ลิตร ลบด้วย ปริมาตรบัวรดน้ าใบเล็ก 2 ลิตร 700 มิลลิลิตร 

น้ าในโอ่งมีอยู่ 40 ลิตร เด็กชายด าตักน้ าในโอ่งโดยใช้บัวรดน้ าใบใหญ่เต็มบัวไปรดต้นไม้ 1 ครั้ง  

และเด็กชายแดง ใช้บัวรดน้ าใบเล็กตักน้ าในโอ่งเต็มบัวไปรดต้นไม้อีก 1 ครั้ง 

                
                 โอ่งน้ า                   ความจุ 4 ลิตร 300 มิลลิลิตร      ความจุ 2 ลิตร 700 มิลลิลิตร 

 

 

มีน้ าในโอ่ง  
40 ลิตร  
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14.   นงนุช ซื้อน้ าองุ่นมา 3 ขวด ท่ีมีขนาด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

            
           จากข้อมูล นงนุชน าน้ าองุ่นท้ังสามขนาดอย่างละ 1 ขวด มาเทใส่เหยือกจะได้น้ าองุ่นปริมาตรรวมกันเท่าใด  
 1)   1 ลิตร 350 มิลลิลิตร                                
           2)   1 ลิตร 700 มิลลิลิตร   

3)   2 ลิตร 150 มิลลิลิตร     
4)   2 ลิตร 600 มิลลิลิตร   

 
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า         
เฉลย    

4) ถูก  เพราะ  น าความจุของน้ าองุ่นขนาดเล็กรวมกับขนาดกลางรวมกับขนาดใหญ่   
                            450 + 900 + 1,250 = 2,600 มิลลิลิตร หรือ 2 ลิตร 600 มิลลิลิตร                                          
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด น าน้ าองุ่นขนาดเล็ก รวมกับ น้ าองุ่นขนาดกลาง 450 + 900 = 1,350 มิลลิลิตร 
                   หรือ 1 ลิตร 350 มิลลิลิตร 
2) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด น าน้ าองุ่นขนาดเล็ก รวมกับ น้ าองุ่นขนาดใหญ่ 450 + 1,250 = 1,700 มิลลิลิตร 
                   หรือ 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
3) ผิด  เพราะ  ค านวณผิด น้ าองุ่นขนาดกลาง รวมกับ น้ าองุ่นขนาดใหญ่ 900 + 1,250 = 2,150 มิลลิลิตร 
                   หรือ 2 ลิตร 150 มิลลิลิตร 

 

                                                                                                       
                 

   ขนาดเล็ก    ขนาดกลาง           ขนาดใหญ ่
450 มลิลิลิตร          900 มิลลลิิตร                1,250 มิลลิลติร 
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บ้านจอย 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

815 เมตร  

15.   พิจารณาแผนผังแสดงเส้นทางบ้านของจอยกับสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
     จากข้อมูล ถ้าระยะทางจากบ้านจอยไปโรงพยาบาลใกล้กว่าระยะทางจากบ้านจอยไปโรงเรียนอยู่ 280 เมตร   
เมื่อจอยเดินทางจากบ้านไปโรงพยาบาลต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร             
      1)     60      2)   340  

3)   475  4)   535  
 

ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า        
เฉลย    

3) ถูก  เพราะ คิดระยะทางจากบ้านจอยไปโรงพยาบาล โดยน าระยะทางจากบ้านจอยไปโรงเรียน 
                    ลบด้วย 280 เมตร จะได้ระยะทาง 755 – 280 = 475 เมตร                                    
ตัวลวง 
          1) ผิด  เพราะ  คิดจากระยะทางจากโรงเรียนไปโรงพยาบาล ลบด้วย ระยะทางจากบ้านจอยไปโรงเรียน  

815 – 755 = 60 
          2) ผิด  เพราะ  คิดจากระยะทางจากโรงเรียนไปโรงพยาบาล ลบด้วย ระยะทางจากบ้านจอยไปโรงเรียน  

           และบวกด้วย ผลต่างระหว่างบ้านจอยไปโรงเรียนกับโรงพยาบาล (815 – 755) + 280 = 340 
4) ผิด   เพราะ  คิดจากระยะทางจากโรงเรียนไปโรงพยาบาล ลบด้วย ผลต่างระหว่างบ้านจอยไปโรงเรียน 
           กับโรงพยาบาล  815 – 280 = 535 
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16.   

       

        
 

            

 
 

           จากข้อมูล เด็กหญิงพอใจน าเงินในกระปุกออมสินไปซื้อพัดลมราคา 1,100 บาท จะเหลือเงินกี่บาท 
1)  26  
2)  76             
3)   126  
4)   176             

 
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า        
เฉลย    

1) ถูก   เพราะ  ธนบัตร 100 บาท 9 ใบ   เป็นเงิน 900 บาท   
           ธนบัตร  50 บาท 3 ใบ   เป็นเงิน 150 บาท 

                    ธนบัตร 20 บาท 3 ใบ    เป็นเงิน   60 บาท   
                    เหรียญห้าบาท 3 เหรียญ   เป็นเงิน   15 บาท 
                    เหรียญห้าสิบสตางค์ 2 เหรียญ  เป็นเงิน     1 บาท  
                    เด็กหญิงพอใจมีเงินในกระปุกออมสิน 900 + 150 + 60 + 15 + 1 = 1,126 บาท   
                    จ่ายค่าพัดลม 1,100 บาท เหลือเงิน 1,126 – 1,100 = 26 บาท 
 
 
 

เด็กหญิงพอใจเก็บเงินใส่กระปุกออมสินทุกวัน วันหนึ่งเปิดกระปุกออมสินมีเงินนับได ้

            

               

                                                                                                                                          9 ฉบับ                               3 ฉบับ                        3 ฉบบั 

   เหรียญ 5 บาท 3 เหรียญ           เหรียญ 50 สตางค์ 2 เหรียญ 
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ตัวลวง   
2) ผิด   เพราะ  ธนบัตร 100 บาท 9 ใบ   เป็นเงิน 900 บาท  

                            ธนบัตร  50 บาท 3 ใบ แต่คิด 4 ใบ  เป็นเงิน 200 บาท 
                            ธนบัตร  20 บาท 3 ใบ   เป็นเงิน   60 บาท 
                            เหรียญห้าบาท 3 เหรียญ   เป็นเงิน   15 บาท 
                            เหรียญห้าสิบสตางค์ 2 เหรียญ  เป็นเงิน     1 บาท 
                            รวมเป็นเงิน 1,176 บาท จ่ายค่าพัดลม 1,100 บาท 
                            เหลือเงิน 76 บาท 

 
3) ผิด  เพราะ  ธนบัตร 100 บาท 9 ใบ แต่คิด 10 ใบ  เป็นเงิน 1,000 บาท 

                            ธนบัตร  50 บาท 3 ใบ   เป็นเงิน   150 บาท 
                            ธนบัตร  20 บาท 3 ใบ   เป็นเงิน    60 บาท 
                            เหรียญห้าบาท 3 เหรียญ   เป็นเงิน    15 บาท 
                            เหรียญห้าสิบสตางค์ 2 เหรียญ  เป็นเงิน      1 บาท 
                            รวมเป็นเงิน 1,226 บาท จ่ายค่าพัดลม 1,100 บาท 
                            เหลือเงิน 126 บาท 

 
4) ผิด  เพราะ ธนบัตร 100 บาท 9 ใบ แต่คิด 10 ใบ  เป็นเงิน 1,000 บาท 

                            ธนบัตร  50 บาท 3 ใบ แต่คิด 4 ใบ  เป็นเงิน   200 บาท 
                            ธนบัตร  20 บาท 3 ใบ   เป็นเงิน     60 บาท 
                            เหรียญห้าบาท 3 เหรียญ   เป็นเงิน     15 บาท 
                            เหรียญห้าสิบสตางค์ 2 เหรียญ  เป็นเงิน       1 บาท 
                            รวมเป็นเงิน 1,276 บาท จ่ายค่าพัดลม 1,100 บาท 
                            เหลือเงิน 176 บาท 

 
 
 
 
 
 



  ความสามารถด้านค านวณ ป.3                                        18                                     ปีการศึกษา 2560  
 

  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

17.  

 

 

 

    

 

         จากข้อมูล มะลิเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลาใด  
1)   06.10 น.                                              
2)   06.55 น. 

 3)   07.10 น.                                     
 4)   07.20 น.            
 

ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า        
เฉลย    

4) ถูก   เพราะ  มะลิตื่นนอนเวลา 06.00 น. และใช้เวลาท ากิจกรรมท้ังหมด 4 กิจกรรม คือ เก็บท่ีนอน/      
                            ท าความสะอาด อาบน้ าแต่งตัว รับประทานอาหารเช้า เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน  
                            รวมใช้เวลาท ากิจกรรม 10 + 20 + 25 + 25 = 80 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 20 นาที   
                            ดังนั้นจะถึงโรงเรียนเวลา 07.20 น.                                           
ตัวลวง 

1) ผิด   เพราะ  มะลิตื่นนอนเวลา 06.00 น. บวกเฉพาะเวลาท ากิจกรรมเก็บท่ีนอน/ท าความสะอาด 
           10 นาที ดังนั้นจะถึงเวลา 06.10 น. 

         2) ผิด  เพราะ  มะลติื่นนอนเวลา 06.00 น. และบวกเฉพาะเวลาท ากิจกรรมเก็บท่ีนอน/ท าความสะอาด 
                    อาบน้ าแต่งตัว รับประทานอาหารเช้า 10 + 20 + 25 = 55 นาที ดังนั้นจะถึงเวลา 06.55 น. 

3) ผิด  เพราะ  มะลิตื่นนอนเวลา 06.00 น. และบวกเฉพาะเวลาท ากิจกรรมอาบน้ าแต่งตัว รับประทาน 
           อาหารเช้า เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน 20 + 25 + 25 = 70 นาที ดังนั้นจะถึงเวลา 07.10 น. 

                                                      มะลิตื่นนอนตอนเช้า เมื่อมองนาฬิกาเห็นเข็มนาฬิกาดังภาพ  
                                                หลังจากตื่นนอนแล้วมะลิท ากิจกรรมต่อเนื่องกันตามล าดับ ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม เวลา (นาที) 

1 เก็บท่ีนอน / ท าความสะอาด 10 
2 อาบน้ า แต่งตัว 20 
3 รับประทานอาหารเช้า 25  
4 เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน 25 
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18.    สมยศบันทึกรายรับ – รายจ่าย ของวันท่ี 9 – 10 มีนาคม 2560 ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            จากข้อมูล นักเรียนคนใดสรุปรายรับ – รายจ่าย ของสมยศได้อย่างถูกต้อง 

1)   นิ่ม                                           
2)   น้อย     
3)   หน่อย                                        
4)   นิด       

 
 

ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า    
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 9 มีนาคม 2560     ปู่ให้เงินสมยศ 150 บาท  
                               ย่าให้อีก 80 บาท  
                               สมยศน าเงินไปซื้อดินสอ 2 แท่ง  ราคา 20 บาท 
วันท่ี 10 มีนาคม 2560    แม่ให้เงินสมยศ 100 บาท  
                               สมยศน าเงินไปซื้อสมุด 3 เล่ม ราคา 45 บาท  
                               ซื้อขนม 30 บาท  
มีนักเรียน 4 คน  สรุปเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของสมยศ  ดังนี้ 
           นิ่ม      :  วันท่ี 9 มีนาคม 2560 สมยศมีรายรับมากกว่าวันท่ี 10 มีนาคม 2560 จ านวน 50 บาท 
   น้อย    :  วันท่ี 9 มีนาคม 2560 สมยศมีรายจ่ายน้อยกว่าวันท่ี 10 มีนาคม 2560 จ านวน 50 บาท 
   หน่อย  :  สรุปรายรับและรายจ่ายท้ัง 2 วัน สมยศยังมีเงินเหลือ 235 บาท  
   นิด      :  สรุปรายรับและรายจ่ายท้ัง 2 วัน สมยศยังมีเงินเหลือ 265 บาท 
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เฉลย    
3) ถูก   เพราะ  หน่อยสรุปรายรับรายจ่ายของสมยศได้ถูกต้อง ดังนี้   
 

วัน เดือน ป ี รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

บาท สตางค์ บาท สตางค์ บาท สตางค์ 

9 มี.ค.60 ปู่ให้เงิน   150 00 - - 150 00 
 ย่าให้เงิน 80 00 - - 230 00 
 ซื้อดินสอ 2 แท่ง แท่งละ 10 บาท - - 20 00 210 00 

10 มี.ค.60 แม่ให้เงิน 100 00 - - 310 00 
 ซื้อสมุด 3 เล่ม เล่มละ 15 บาท - - 45 00 265 00 
 ซื้อขนม  - - 30 00 235 00 
 รวม 330 00 95 00 235 00 

 
ตัวลวง 

1) ผิด   เพราะ  วันท่ี 9 มกราคม 2560 มีรายรับ 230 บาท วันท่ี 10 มกราคม 2560 มีรายรับ 100 บาท 
           ดังนั้น วันท่ี 9 มีนาคม 2560 รายรับมากกว่า วันท่ี 10 มีนาคม 2560  

จ านวน 230 – 100 = 130 บาท 
2) ผิด   เพราะ  วันท่ี 9 มกราคม 2560 มีรายจ่าย 20 บาท วันท่ี 10 มกราคม 2560 มีรายจ่าย 75 บาท 
           ดังนั้น วันท่ี 9 มีนาคม 2560 รายจ่ายน้อยกว่า วันท่ี 10 มีนาคม 2560  

จ านวน 75 – 20 = 55 บาท 
4) ผิด   เพราะ  สรุปรายรับรายจ่ายทั้ง 2 วัน จ านวน 235 บาท ดังเฉลย 
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19.        

 

 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนคนใดสรุปข้อมูลกิจกรรมของตนเองได้ถูกต้อง 
1)   ตุ่น  
2)   แต้ม    
3)   โต้ง   
4)   ต้อย  

ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า        
เฉลย    

2)  ถูก  เพราะ นักเรียนเข้าชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์ เวลา 13.30 น. ดังนั้น ในช่วงเวลา 13.40 น. 
                นักเรียนก าลังเดินชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์ 
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  ตามตารางกิจกรรมนักเรียนเข้าชมสวนสัตว์ เวลา 10.30 น. 
3) ผิด  เพราะ  นักเรียนทุกคนเดินทางออกจากโรงเรียนเวลา 08.30 น. ไปถึงสวนสัตว์เวลา 10.30 น.  
           ดังนั้นนักเรียนทุกคนใช้เวลาจากโรงเรียนไปถึงสวนสัตว์ 2 ชั่วโมง  
4) ผิด  เพราะ  ต้อย ออกจากบ้านเวลา 08.10 น. และใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 30 นาที  
           จะถึงโรงเรียน 08.40 น. ซึ่งไม่ทันก าหนดเวลาท่ีออกเดินทาง 

โรงเรียนได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา โดยมีก าหนดการเดินทางไปทัศนศึกษา ดังนี้ 

เวลา กิจกรรม 
08.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียน 
10.30 น. เข้าชมสวนสัตว์ 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น. เข้าชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์ 
16.00 น. กลับถึงโรงเรียน 

จากการสรุปการไปทัศนศึกษา นักเรียนได้พูดถึงกิจกรรมของตนเอง ดังนี้ 
 ตุ่น   :  เข้าชมสวนสัตว์ เวลา 10.00 น.  
 แต้ม :  เดินชมและศึกษาในพิพิธภัณฑ์ เวลา 13.40 น.          
 โต้ง  :  เดินทางจากโรงเรียนไปสวนสัตว์ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  
 ต้อย :  ออกจากบ้านเวลา 08.10 น. และใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน 30 นาที  
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20.            
 
 
 
 
        

          ธิดาต้องตัดวัสดุเป็นรูปเรขาคณิตตามข้อใด จึงจะได้กล่องใส่ดินสอตามต้องการ  

1)  
 
          2)                          
  
          3)                                                                                                       
 
 4)   
 
ตัวชี้วัดที่ 3  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องเรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า    
เฉลย   
          3) ถูก  เพราะ  การประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอรูปทรงหกเหล่ียมจะต้องใช้รูปสี่เหลี่ยม 6 รูป  

และรูปหกเหล่ียม 1 รูป 
ตัวลวง 

1) ผิด   เพราะ  รูปสี่เหลี่ยม 3 รูป และรูปหกเหลี่ยม 1 รูป ไม่สามารถประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอหกเหลี่ยมได้ 
2) ผิด  เพราะ  รูปสีเ่หลี่ยม 3 รูป และรูปหกเหลี่ยม 2 รูป ไม่สามารถประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอหกเหลี่ยมได้  
4) ผิด  เพราะ  รูปสี่เหลี่ยม 6 รูป และรูปหกเหลี่ยม 2 รูป สามารถประดิษฐ์เป็นกล่องหกเหล่ียมได้  
           แต่ไม่มีช่องให้ใส่ดินสอ จึงไม่สามารถท าเป็นกล่องใส่ดินสอได ้

 

 

           

ธิดาต้องการประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอที่มีรูปทรง ดังรูป   
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21. 

 

 

 

 

    จากข้อมูล ข้อใดเป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแกนสมมาตรไดถู้กต้อง    
1) รูปของต้นมีจ านวนแกนสมมาตรน้อยกว่ารูปของตุ้ม 
2) รูปของเต้ยมีจ านวนแกนสมมาตรมากกว่ารูปของต่อ 
3) รูปของต้นและรูปของตุ้มมจี านวนแกนสมมาตรเท่ากัน   
4) รูปของตุ้มและรูปของเต้ยมีจ านวนแกนสมมาตรเท่ากัน 

       
ตัวชี้วัดที่ 3  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องเรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า      
เฉลย    
          3) ถูก เพราะ  รูปของต้นมีแกนสมมาตร 2 แกน เท่ากับรูปของตุ้ม                                               
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  รูปของต้นมีแกนสมมาตร 2 แกน เท่ากับรูปของตุ้ม 
2) ผิด  เพราะ  รูปของเต้ยมีแกนสมมาตร 1 แกน เท่ากับรูปของต่อ    
4) ผิด  เพราะ  รูปของตุ้มมีแกนสมมาตร 2 แกน มากกว่ารูปของเต้ย ซึ่งมีแกนสมมาตร 1 แกน   

  
 
 

 
 
 
 

ในการทดลองหาแกนสมมาตรจากรูปเรขาคณิตสองมิติของนักเรียน 4 คน ดังภาพ  
 

  
 
  

รูปของต้น              รูปของตุ้ม                 รูปของต่อ              รูปของเต้ย  
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หน่อย เขียนสัญลักษณ์ 

ดังนี้       และ  

นิด เขียนสัญลักษณ์ 

ดังนี้   

22.  นักเรียน 3 คน แข่งขันในการเขียน สัญลักษณ์ เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง จากบัตรภาพ ไดด้ังนี้ 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 จากข้อมูล ใครเขียนสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง  
 1)   แอมกับหน่อย                                                  
 2)   หน่อยกับนิด 
 3)   แอมกับนิด       
 4)   แอม หน่อย และนิด       
 
ตัวชี้วัดที่ 3  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องเรขาคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า         
เฉลย    

3) ถูก   เพราะ  แอมเขียนสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงได้ถูกต้อง และนิดเขียนสัญลักษณ์ของเส้นตรงได้ถูกต้อง                                              
ตัวลวง 

1), 2) และ 4) ผิด  เพราะ  หน่อยเขียนสัญลักษณ์ของรังสีไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 แอม เขียนสัญลักษณ์ 

 ดังนี้   
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23.             ครกู าหนดแบบรูปของจ านวนให้นักเรียน 4 คน แล้วให้นักเรียนแต่ละคนเติมจ านวนใน         
         ของแบบรูปท่ีครูก าหนดให้ ผลปรากฏดังนี้ 
            

        สมชายใส่ตัวเลข 1 ใน        ดังนี้ แบบรูปที่ 1   4,  4,  1,  4,  4,  1   ,  4,  4,  1, …    

 

มาลีใส่ตัวเลข 6 ใน         ดังนี้   แบบรูปที่ 2   6,   6  ,  2,  6,  4,  2,  6,  4,  2,  6,  4,  2, …  

 

ปิติใส่ตัวเลข 15 ใน         ดังนี้   แบบรูปที่ 3   4,  3,  8,  3,  12,  3,  15  ,  3,  20,  3,  24, …     

 

มะลใิส่ตัวเลข 5 ใน         ดังนี้   แบบรูปที่ 4   1,  3,  5,  7,  1,  3,   5  ,  7,  1,  3,  5,  7, …     
 

           จากข้อมูล ใครเติมจ านวนได้ถูกต้อง 
 1)   สมชาย และ ปิติ     
 2)   ปิติ และ มาลี  
 3)   สมชาย และ มะลิ  
 4)   มาล ีปิติ และ มะลิ 

 

ตัวชี้วัดที่ 4  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องพีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า   
เฉลย    
         3) ถูก  เพราะ  แบบรูปท่ี 1 คือ 4, 4, 1 สมชายเติมจ านวน 1 ต าแหน่งที่ 6 จึงถูกต้อง และ 
                            แบบรูปท่ี 4 คือ 1, 3, 5, 7 มะลิเติมจ านวน 5 ต าแหน่งที่ 7 จึงถูกต้อง                                             
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  ปิติเติมจ านวน 15 ไม่ถูกต้อง ท่ีถูกต้องคือจ านวน 16 
2) ผิด  เพราะ  ปิติเติมจ านวน 15 ไม่ถูกต้อง ท่ีถูกต้องคือจ านวน 16 และมาลีเติมจ านวน 6 ไม่ถูกต้อง   
           ท่ีถูกต้องคือจ านวน 4 
4) ผิด  เพราะ  มาลีเติมจ านวน 6 ไม่ถูกต้อง ท่ีถูกต้องคือจ านวน 4 และปิติเติมจ านวน 15 ไม่ถูกต้อง  
                   ท่ีถูกต้องคือจ านวน 16 
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24.                        

                           
 

 

 

 

 

 

  จากข้อมูล การวางลายของกรอบรูป ข้อใดถูกต้อง 

 1)   รูปล าดับที่ 11 คือ   

 2)   รูปล าดับที่ 16 คือ                

 3)   รูปล าดับที่ 18 คือ            

 4)   รูปล าดับที่ 24 คือ   
 

ตัวชี้วัดที่ 4  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องพีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า       
เฉลย    

2) ถูก   เพราะ  แบบรูปของภาพเรียง 3                            ดังนั้นรูปล าดับที่ 16 จะกลับมา  
                ภาพท่ี 1           (16 ÷ 3 = 5 เศษ 1)  
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  แบบรูปของภาพเรียง 3 รูปล าดับท่ี 11 จะกลับมาภาพท่ี 2          (11 ÷ 3 = 3 เศษ 2)  
 

3) ผิด  เพราะ  แบบรูปของภาพเรียง 3 รูปล าดับท่ี 18 จะกลับมาภาพท่ี 3          (18 ÷ 3 = 6) 
 

4) ผิด  เพราะ  แบบรูปของภาพเรียง 3 รูปล าดับท่ี 24 จะกลับมาภาพท่ี 3          (24 ÷ 3 = 8) 

 

 

 

 

 ด.ญ.กวาง ออกแบบวางลวดลายของกรอบรูป ดังนี้ 

        

 

 

 

 

 

จุดเริ่มต้น 
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25.   

 

 

     จากข้อมูล การวางรูปเรขาคณิตรูปท่ี 20 ต้องวางรูปใด 

 1)    

 2)   

 3)    

 4)    
 
ตัวชี้วัดที่ 4  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องพีชคณิต ตามขอบข่ายสิ่งเร้า      
เฉลย    

         3) ถูก  เพราะ  จากรูปเรขาคณิตจะพบว่า 1 ชุดมีจ านวน 4 รูป  ดังนั้นหารูปท่ี 20  

                 จะกลับมาท่ีรูปท่ี 4 คือ    
ตัวลวง 
          1), 2) และ 4)  ผิด  เพราะ จากแบบรูปซึ่งมีชุดของรูปเรขาคณิต 1 ชุด จ านวน 4 รูป ดังนั้นหารูปท่ี 20  

          จะกลับมาท่ีรูปท่ี 4 คือ  โดยค านวณจาก 20 ÷ 4 = 5 ดังนั้นรูป     
       เกิดจากการพิจารณาแบบรูปผิด 

 
 
 

 

 

อ้นและแก้วช่วยครูติดรูปเรขาคณิตบนขอบป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนตามล าดับ ดังรูป 

 
                                                                                                   . 

                                                                                                   . 

                                                                                                   . 

 . . . 
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26.   

 

 

 

 

 

 

 

 

           จากข้อมูล ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  
1)   มนีักเรียนชอบรับประทานปลาเท่ากับหมึก   

2)   มนีักเรียนชอบรับประทานกุ้งมากกว่าปลา 

3)   มนีักเรียนชอบรับประทานหอยมากที่สุด  

4)   มนีักเรียนชอบรับประทานกุ้งเท่ากับหอย      

ตัวชี้วัดที่ 5  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า         
เฉลย    
  3) ถูก  เพราะ  มีนักเรียนชอบรับประทานหอย 5 คน ซึ่งเป็นสัตว์น้ าท่ีชอบรับประทานมากท่ีสุด                                               
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  มีนักเรียนชอบรับประทานปลา 4 คน มากกว่านักเรียนท่ีชอบรับประทานหมึก 3 คน 
2) ผิด  เพราะ  มีนักเรียนชอบรับประทานกุ้ง 4 คน เท่ากับนักเรียนท่ีชอบรับประทานปลา 4 คน 
4) ผิด  เพราะ  มีนักเรียนชอบรับประทานกุ้ง 4 คน น้อยกว่านักเรียนท่ีชอบรับประทานหอย 5 คน 

 

ครูฝนส ารวจสัตว์น้ าท่ีนักเรียนชอบรับประทาน แล้วบันทึกข้อมูลไว้ ดังนี้ 

ชื่อ

นักเรียน 

ชนิดสัตว์น้ า 

   
 

อ้น     

อร     

ปิ่น     

ปอ     

อุ้ม     

เก๋     

แอร์     

กิ่ง     
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27.   เด็กชายพิชัยได้รับเงินไปโรงเรียนวันละ 50 บาท ในแต่ละวันเขามีรายจ่าย ดังนี้   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
          จากข้อมูล สองวันใดนักเรียนจะมีเงินเหลือมากที่สุด 

1)   วันจันทร์  วันศุกร์ 
2)   วันจันทร์   วันพุธ 
3)   วันอังคาร  วันศุกร์    
4)   วันพฤหัสบดี  วันศุกร์   

 
ตัวชี้วัดที่ 5  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
               เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า       
เฉลย    
         4)  ถูก  เพราะ  วันพฤหัสบดีเหลือเงิน 25 บาท วันศุกร์เหลือเงิน 35 บาท รวม 60 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 
                    ท่ีเหลือมากท่ีสุด                                              
ตัวลวง 

1) ผิด  เพราะ  วันจันทร์เหลือเงิน 5 บาท วันศุกร์เหลือเงิน 35 บาท รวม 40 บาท ซึ่งยังไม่ใช่จ านวนเงิน 
           ท่ีเหลือมากท่ีสุด 
2) ผิด  เพราะ  วันจันทร์เหลือเงิน 5 บาท วันพุธเหลือเงิน 10 บาท รวม 15 บาท ซึ่งยังไม่ใช่จ านวนเงิน 
           ท่ีเหลือมากท่ีสุด 
3) ผิด  เพราะ  วันอังคารเหลือเงิน 20 บาท วันศุกร์เหลือเงิน 35 บาท รวม 55 บาท ซึ่งยังไม่ใช่จ านวนเงิน 
           ท่ีเหลือมากท่ีสุด 
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จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

รายจ่ายของเด็กชายพิชัย ในวันจันทร์ – ศุกร์ ของสัปดาห์แรกเดือนธันวาคม 2560 
จ านวนเงิน (บาท) 

วัน 
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ตอนที่ 2  แบบเตมิค าตอบ (ข้อ 28 – 29) ใหน้ักเรียนหาค าตอบท่ีถูกต้องแล้วเขียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง  
             (ข้อละ 1 คะแนน  รวม 2 คะแนน) 
28.                                 จ านวนของเล่นของเด็กชายโชคชัย  รักเรียน 

รถยนต์ 
 

 

เครื่องบิน 
 

 

หุ่นยนต ์
 

 

รถพ่วง 
 

 

รถไถ 
 

  

                            ก าหนดให้ รูป 1 รูป แทนจ านวน 2 ชิ้น    

 จากข้อมูล จ านวนรถพ่วงรวมกับจ านวนหุ่นยนต์มากกว่าจ านวนเครื่องบินรวมกับจ านวนรถไถกี่ชิ้น  
           ตอบ      4   ชิ้น 
ตัวชี้วัดที่ 5  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายสิ่งเร้า          
 เฉลย          จ านวนรถพ่วง        2 × 2 = 4          
                   จ านวนหุ่นยนต์      7 × 2 = 14 
  จ านวนเครื่องบิน    4 × 2 = 8      
  จ านวนรถไถ         3 × 2 = 6 
 จ านวนรถพ่วงรวมกับจ านวนหุ่นยนต์    4 + 14 = 18 
 จ านวนเครื่องบินรวมกับจ านวนรถไถ     8 + 6  = 14 
 จ านวนรถพ่วงรวมกับจ านวนหุ่นยนต์มากกว่าจ านวนเครื่องบินรวมกับจ านวนรถไถกี่ชิ้น 18 – 14 = 4 ชิ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน 
         เมื่อเขียนตอบได้ถูกต้อง     ให้ 1 คะแนน     

เมื่อเขียนตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียน    ให้  0 คะแนน 
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29.  แม่ค้าขายไก่ทอดได้ 76 ชิ้น ราคาชิ้นละ 15 บาท น าเงินไปซื้อน้ ามันพืช 435 บาท แม่ค้าเหลือเงินกี่บาท   
      ตอบ   แม่ค้าเหลือเงิน 705 บาท   
 
ตัวชี้วัดที่ 1  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่อง จ านวนและการด าเนินการ ตามขอบข่ายสิ่งเร้า       
เฉลย    

แม่ค้าขายไก่ทอดได้ 76 ชิ้น ราคาชิ้นละ 15 บาท คิดเป็นเงิน 76 x 15 = 1,140 บาท 
         น าเงินไปซื้อน้ ามันพืช 435 บาท แม่ค้าเหลือเงิน 1,140 – 435 = 705 บาท 
เกณฑ์การให้คะแนน 
         เมื่อเขียนตอบได้ถูกต้อง   ให้ 1 คะแนน 
         เมื่อเขียนตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียน  ให้ 0 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ความสามารถด้านค านวณ ป.3                                        32                                     ปีการศึกษา 2560  
 

  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

ตอนที่ 3  แบบแสดงวิธีท า (ข้อ 30) ให้นักเรียนแสดงวิธีท าอย่างละเอียดพร้อมเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบ   
     (6 คะแนน)   
             

          30.      

 

 
     พ่อของมาลีต้องใช้เวลาอีกกี่ปี กี่เดือน จึงจะได้กลับบ้านตามสัญญา 
แสดงวิธีท า ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือทักษะการคิดค านวณเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
                หรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
                เรื่องการวัด ตามขอบข่ายสิ่งเร้า  
 
 
 
 

 

 

 

         พ่อของมาลีท าสัญญาไปท างานต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งในสัญญาระบุไว้ว่าต้องท างาน

ครบก าหนดจึงจะกลับบ้านได้ แต่พ่อของมาลที างานมาแล้ว 2 ปี 8 เดือน  
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เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 30  
  แสดงวิธีท า (6 คะแนน)  

วิธีที่ 1                                 ปี         เดือน  

พ่อมีสัญญาท างาน                       5               0       
                             – 

พ่อท างานไปแล้ว             2   8     

                  เหลือเวลา                 2               4   

        ตอบ    พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 

         หรือ 

วิธีที่ 2                                 ปี         เดือน  

พ่อมีสัญญาท างาน                       4             12       
                             – 

พ่อท างานไปแล้ว             2   8     

                  เหลือเวลา                 2               4   

        ตอบ    พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 

         หรือ 

วิธีที่ 3                                 

พ่อมีสัญญาท างาน                     5   ปี         0    เดือน      
                         – 
พ่อท างานไปแล้ว                  2   ปี         8    เดือน  

                   เหลือเวลา                      2   ปี         4    เดือน 

        ตอบ    พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 
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         หรือ 

วิธีที่ 4                                 

พ่อมีสัญญาท างาน                     4   ปี         12    เดือน      
                          – 
พ่อท างานไปแล้ว                  2   ปี          8    เดือน  

                   เหลือเวลา                      2   ปี          4    เดือน 

        ตอบ    พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 

 

หมายเหตุ  ค าตอบข้อความอาจเป็นแบบอื่นได้ แต่ต้องได้ความหมายท่ีถูกต้อง 
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เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 30 (6 คะแนน) 

วิธีคิดหาค าตอบ / ค าตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 

 แสดงวิธีท า      วิธีที่ 1 

   

 

       

 

 

 

 แสดงวิธีท า      วิธีที่ 2 

   

 

       

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  วิธีที่ 1  

 จุดที ่, , , , , ,  
และ     ให้จุดละ 0.5 คะแนน 
 จุดที่    ให้ 2 คะแนน 
 
หมายเหตุ  
1. ค าตอบข้อความอาจเป็นแบบอื่นได ้ 
    แต่ต้องได้ความหมายที่ถูกต้อง 
2. เมื่อรวมคะแนนถ้ามีเศษเป็น 0.5  

    ให้ปัดขึ้น เช่น  3.5 ให้ปัดเป็น 4 

เกณฑ์การให้คะแนน  วิธีที่ 2  

  จุดที ่, , , , , ,  
และ     ให้จุดละ 0.5 คะแนน 
  จุดที่    ให้ 2 คะแนน 
 

หมายเหตุ  
1. ค าตอบข้อความอาจเป็นแบบอื่นได ้ 
    แต่ต้องได้ความหมายที่ถูกต้อง 
2. เมื่อรวมคะแนนถ้ามีเศษเป็น 0.5  

    ให้ปัดขึ้น เช่น  3.5 ให้ปัดเป็น 4 

 

 

 

 

 

 เหลือเวลา 

 

 

ตอบ พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 

 

พ่อมีสัญญาท างาน 

 ปี            เดือน 

  5              0 

–

 

    

ก

รั

ม 

 

พ่อท างานไปแล้ว 

 2         4 

 

 2         8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เหลือเวลา 

 

 

ตอบ พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 

 

พ่อมีสัญญาท างาน 

 ปี            เดือน 

  4             12 

–

 

    

ก

รั

ม 

 

พ่อท างานไปแล้ว 

 2         4 

 

 2         8 
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   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

วิธีคิดหาค าตอบ / ค าตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 

 แสดงวิธีท า      วิธีที่ 3            

 

           

 

 

     

 

แสดงวิธีท า       วิธีที่ 4               

 

           

 

 

     

เกณฑ์การให้คะแนน  วิธีที่ 3   

   จุดที ่, , , , ,   
และ    ให้จุดละ 0.5 คะแนน 
   จุดที่   ให้ 2 คะแนน  
   จุดที่   ให้ 0.5 คะแนน ถ้านักเรียน
เขียนหน่วยปีและเดือนก ากับตัวเลข   
หมายเหตุ  
1. ค าตอบข้อความอาจเป็นแบบอื่นได ้ 
    แต่ต้องได้ความหมายที่ถูกต้อง 
2. เมื่อรวมคะแนนถ้ามีเศษเป็น 0.5  

    ให้ปัดขึ้น เช่น  3.5 ให้ปัดเป็น 4 

เกณฑ์การให้คะแนน  วิธีที่ 4   

   จุดที ่, , , , ,   
และ    ให้จุดละ 0.5 คะแนน 
   จุดที่   ให้ 2 คะแนน  
   จุดที่   ให้ 0.5 คะแนน ถ้านักเรียน
เขียนหน่วยปีและเดือนก ากับตัวเลข   
 
หมายเหตุ  
1. ค าตอบข้อความอาจเป็นแบบอื่นได ้ 
    แต่ต้องได้ความหมายที่ถูกต้อง 
2. เมื่อรวมคะแนนถ้ามีเศษเป็น 0.5  

    ให้ปัดขึ้น เช่น  3.5 ให้ปัดเป็น 4 

 

ตอบ พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 

       

 

หรือ 

           แม่ค้าซื้อกุ้งมา      120 กิโลกรัม    

 

  2 ปี      4 เดือน 

  2 ปี      8 เดือน 

 

 

  4 ปี    12 เดือน  พ่อมีสัญญาท างาน 

 

 

–

–  

ก

รั

ม 

 

 

พ่อท างานไปแล้ว 

 

 

 

เหลือเวลา                

 

 

 

ตอบ พ่อของมาลีจะได้กลับบ้านในเวลา ๒ ปี ๔ เดือน 

       

 

หรือ 

           แม่ค้าซื้อกุ้งมา      120 กิโลกรัม    

 

  2 ปี      4 เดือน 

  2 ปี      8 เดือน 

 

 

  5 ปี      0 เดือน  พ่อมีสัญญาท างาน 

 

 

–

–  

ก

รั

ม 

 

 

พ่อท างานไปแล้ว 

 

 

 

เหลือเวลา                

 

 

 

 

 


