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ชุดที่
โจทย์ปัญหาการลบ

มาตรฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาก การดาเนินการของจานวน
และความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่างๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการ
แก้ปัญหาได้
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอการเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.1/1 บวก ลบ และบวก ลบระคนของจานวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและ
ศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
ตัวชี้วัด ค 6.1 ป.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
ตัวชีว้ ัด ค 6.1 ป.1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ตัวชีว้ ัด ค 6.1 ป.1/1 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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สาระการเรียนรู้
โจทย์ปญ
ั หาการบวก
1. การวิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาการลบ
2. การเขียนประโยคสัญลักษณ์และการหาคาตอบ
3. การวิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาการลบ
4. การวิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หาการลบและแสดวงวิธีทา
5. การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มผี ลบวกไม่เกิน 100 ให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบได้

ด้านทักษะ
1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ
มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน
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ชุดฝึกประกอบการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD
เรื่อง การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 13 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย

ชุดที่

โจทย์ปัญหาการลบ

กลุ่มที.่ .......................
สมาชิก
1. ชื่อ..................................นามสกุล..................................เลขที่............
2. ชื่อ...................................นามสกุล..................................เลขที่............
3. ชื่อ...................................นามสกุล...................................เลขที.่ ...........
4. ชื่อ...................................นามสกุล...................................เลขที.่ ...........
5. ชื่อ...................................นามสกุล...................................เลขที.่ ...........
6. ชื่อ...................................นามสกุล...................................เลขที.่ ...........
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ชื่อ.................................................................................ชั้น......................เลขที่...............

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่

ชุดฝึกประกอบการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการลบ

คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัย มี 3 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
ใช้เวลาในการทา 10 นาที
2. จงกาเครื่องหมาย x ทับหน้าอักษร ก ข หรือ ค ที่ถูกต้อง
3. เกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกต้อง 1 คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง 0 คะแนน
4. เกณฑ์การผ่านคือ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป หรือ 8 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์
*********************************************************************
1. หนังสือคณิตศาสตร์มี 85 หน้า อ่านไปแล้ว 32 หน้า ยังเหลือหนังสือทีย่ ัง
ไม่ได้อ่านกี่หน้า จากโจทย์นี้ สิ่งทีโ่ จทย์ต้องการให้หาคืออะไร
ก. หนังสือคณิตศาสตร์มี 85 หน้า
ข. อ่านไปแล้ว 32 หน้า
ค. ยังเหลือหนังสือที่ยงั ไม่ได้อา่ นกี่หน้า
2. น้องมีเงิน 75 บาท นาไปซื้อตุ๊กตา 35 บาท น้องเหลือเงินกีบ่ าท
จากโจทย์นี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด
ก. 73 – 55 = 
ข. 75 + 35 = 
ค. 75 - 35 = 
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3. รถโดยสารคันหนึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 45 คน มีคนลงไปแล้ว 12 คน
เหลือผู้โดยสารในรถกี่คน จากโจทย์นี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก. 45 – 12 = 
ข. 12 – 45 = 
ค. 45 + 12 = 
4. ตาเลีย้ งปลาดุกไว้ 96 ตัว มีคนขอซื้อไป 75 ตัว เหลือปลาดุกอยู่ก่ตี ัว
ก. 22 ตัว
ข. 21 ตัว
ค. 20 ตัว
5. มีมะม่วง 59 ผล มีส้มโอ 43 ผล จากโจทย์ ข้อใดถูกต้อง
ก. มีมะม่วงน้อยกว่าส้มโอ 14 ผล
ข. มีส้มโอน้อยกว่ามะม่วง 16 ผล
ค. มีมะม่วงมากกว่าส้มโอ 16 ผล
6. ซื้อขนมไป 10 บาท ให้เงินคนขายไป 50 บาท จะได้รบั เงินทอนกี่บาท
ก. 40 บาท
ข. 50 บาท
ค. 60 บาท
7. รองเท้าราคา 98 บาท มีเงินอยู่ 25 บาท ต้องหาเงินเพิม่ อีกกี่บาทจึงจะซื้อ
รองเท้าได้
ก. 73 บาท
ข. 46 บาท
ค. 17 บาท
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8. 93 – 32 =  จากประโยคสัญลักษณ์สร้างเป็นโจทย์ปญ
ั หาได้ตามข้อใด
ก. มีลูกอม 93 เม็ด เพื่อนให้อีก 32 เม็ด ฉันเหลือลูกอมกี่เม็ด
ข. นักเรียน ป.1 มี 93 คน เป็นชัน้ ป.1/ 1 จานวน 32 คน ที่เหลือเป็นนักเรียน
ห้องอื่น มีนักเรียนห้องอื่นกี่คน
ค. ปลูกดอกดาวเรือง 56 ต้น ปลูกดอกมะลิ 12 ต้น ปลูกดอกไม้ทั้งหมดกี่ตน้
9. พ่อเลีย้ งเป็ดและไก่รวมกัน 67 ตัว ถ้ามีเป็ด 26 ตัว จะมีไก่กี่ตัว
ก. 14 ตัว
ข. 31 ตัว
ค. 41 ตัว
10. พี่สะสมหนังสือได้ทั้งหมด 46 เล่ม เป็นหนังสือการ์ตนู 13 เล่ม ที่เหลือเป็น
หนังสือนิทาน พี่มีหนังสือนิทานกีเ่ ล่ม
ก. 33 เล่ม
ข. 17 เล่ม
ค. 59 เล่ม

แบบบันทึกคะแนน
แบบทดสอบ

คะแนนเต็ม

ก่อนเรียน
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คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนฐาน
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ใบความรู้
ชุดที่ 8.1 การวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการลบ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาการลบที่มีผลบวก
ไม่เกิน 100 ให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้
การวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการบวก
โจทย์ปัญหาการลบเป็ นโจทย์ปัญหาที่เป็ นข้อความและ
ตัวเลขซึ่ งต้องใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
จาเป็ น ต่อการแก้โจทย์ปัญหาให้เข้าใจก่อน แล้วจึงคิดวิธี
แก้ดว้ ยการลบพร้อมทั้งคิดคานวณหาคาตอบ

เรามาดูตวั อย่างก่อนนะ
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ใบความรู้
ชุดที่ 8.1 การวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการลบ
โจทย์ปัญหาการลบ เป็ นโจทย์ที่มีองค์ประกอบ
ด้วยส่ วนที่โจทย์กาหนดให้และส่ วนที่ที่โจทย์
ต้องการถามหาคาตอบ
เรามาฝึ กการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของโจทย์ปัญหากัน
ตามตัวอย่างนะคะ
ให้นกั เรี ยนระบายสี เขียวในช่องว่าง
หน้าข้อความที่โจทย์
กาหนดให้ และระบายสี แดงในช่องว่าง
หน้าข้อความ
ที่โจทย์ตอ้ งการทราบ

ตัวอย่ างที่ 1 ฉันมีเสื้อกันหนาว 45 ตัว นาไปบริจาค 10 ตัว ฉัน
เหลือเสื้อกันหนาวกี่ตัว

ฉันมีเสื้อกันหนาว 45 ตัว
นาไปบริจาค 10 ตัว
ฉันเหลือเสื้อกันหนาวกีต่ ัว
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ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.1 การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการลบ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนระบายสี เขียวในช่องว่าง
หน้าข้อความที่
โจทย์กาหนดให้ และระบายสี
ณ แดงในช่องว่าง
หน้าข้อความที่โจทย์ตอ้ งการทราบ 10 คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน
มาฝึ กวิเคราะห์โจทย์กนั นะคะ
1. แม่ เก็บไข่ ไก่ ได้ 32 ฟอง ทาแตกไป 12 ฟอง เหลือไก่ ไก่ กฟี่ อง

แม่ เก็บไข่ ไก่ ได้ 69 ฟอง
ทาแตกไป 12 ฟอง
เหลือไก่ ไก่ กฟี่ อง

เก่งมากนะ ไปทากันต่อเลย
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2. พีม่ ีถุงเท้ า 28 คู่ นาไปใช้ แล้ ว 12 คู่ พีเ่ หลือรองเท้ ากี่คู่

พีม่ ีถุงเท้ า 28 คู่
นาไปใช้ แล้ ว 12 คู่
พีเ่ หลือรองเท้ ากี่คู่
3. ฉันไปเก็บสตรอเบอรี่จากสวนได้ 62 ลูก นาไปแบ่ งให้ พี่
20 ลูก ฉันเหลือสตรอเบอรี่กลี่ ูก

ฉันไปเก็บสตรอเบอรี่จากสวนได้ 62 ลูก
นาไปแบ่ งให้ พี่ 20 ลูก
ฉันเหลือสตรอเบอรี่กลี่ ูก
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4. พ่อค้ามีนาฬิ กา 48 เรือน ขายได้ 15 เรือน พ่อค้าเหลือนาฬิ กา
กีเ่ รือน

พ่อค้ามีนาฬิ กา 48 เรือน
ขายได้ 15 เรือน
พ่อค้าเหลือนาฬิ กากี่เรือน

5. โรงเรียนมีพดั ลมจานวน 27 ตัว พังไปแล้ ว 13 ตัว เหลือ
พัดลมกีต่ ัว

โรงเรียนมีพดั ลมจานวน 27 ตัว
พังไปแล้ ว 12 ตัว
เหลือพัดลมกีต่ ัว
แบบบันทึกคะแนน
ชุดที่ 8
ชุดที่ 8.1

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์
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ใบความรู้
ชุดที่ 8.2 การเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ และหาคาตอบ

การเขียนประโยคสัญลักษณ์จะมีส่วนประกอบ
คือ ส่ วนที่เป็ นตัวตั้ง ส่ วนที่เป็ นตัวลบ และ
ส่ วนที่เป็ นผลลัพธ์ โดยมีวิธีการเขียนดังนี้
เรามาดูตวั อย่างกันค่ะ

ตัวอย่ างที่ 1
มีปลานิล
เหลือปลานิลกี่ตัว

39 ตัว นาไปทาปลาแดดเดียว 15 ตัว

ประโยคสั ญลักษณ์ 39 + 15 =
จานวนแรกเป็ นตัวตั้ง

จานวนหลังเป็ นตัวลบ

ตอบ เหลือปลานิล ๒๔ ตัว
เราจะใช้เครื่ องหมายที่แสดงถึงการหักออก คือ (-)
และใช้เครื่ องหมาย (=) แทนคาว่าเท่ากับ นะจ๊ะ

ผลลัพธ์
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ตัวอย่ างที่ 2
ในสวนมีมะละกอ 82 ลูก เก็บไปขายแล้ ว 62 ลูก เหลือมะละกอ
กีล่ ูก

ประโยคสั ญลักษณ์ 82 + 62 =
ตอบ เหลือมะละกอ 20 ลูก

ตัวอย่ างที่ 3
แม่ ค้ามีแครอท 98 หัว มีผกั กาดขาว 55 หัว แม่ ค้ามีแครอท
มากกว่ าผักกาดขาวกี่หัว

ประโยคสั ญลักษณ์ 98 + 55 =
ตอบ แม่คา้ มีแครอทมากกว่าผักกาดขาว ๔๓ หัว
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ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.2 การเขียนประโยคสั ญลักษณ์ และหาคาตอบ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบจากโจทย์ที่
กาหนดให้ให้ถูกต้อง10 คะแนน ช่องว่างละ 1 คะแนน

ณ

1) ลุงเลีย้ ววัวไว้ 73 ตัว ขายไป 22 ตัว ลุงเหลือวัวกีต่ ัว
ประโยคสั ญลักษณ์
ตอบ

2) ครู มีปากกา 95 ด้ าม เขียนไปแล้ ว 24 ด้ าม ครู เหลือปากกา
กีด่ ้ าม
ประโยคสั ญลักษณ์
ตอบ
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3) นักเรียน ป. 1/1 มีจานวน 32 คน แลกของขวัญปี ใหม่ ไปแล้ ว
20 กล่ อง เหลือนักเรียนที่ยงั ไม่ ได้ แลกของขวัญกีค่ น
ประโยคสั ญลักษณ์
ตอบ

4) นาแก้ ววางไว้ บนโต๊ ะ 26 ใบ มีคนมาชนโต๊ ะล้ มทาให้ แก้ วแตกไป
12 ใบ เหลือแก้ วที่ยังไม่ แตกกีใ่ บ
ประโยคสั ญลักษณ์
ตอบ

5) มีนักเรียนใส่ เสื้อสี เหลืองมาโรงเรียน 29 คน ใส่ เสื้อสี เทา
มาโรงเรียน 27 คน มีนักเรียนใส่ เสื้อสี แตกต่ างกันกีค่ น
ประโยคสั ญลักษณ์
ตอบ
แบบบันทึกคะแนน
ชุดที่ 8
ชุดที่ 8.2

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์
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ใบความรู้
ชุดที่ 8.3 การวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการลบ

การแก้โจทย์ปัญหาจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ก่อน แล้วค่อยวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี้
1. วิเคราะห์หาสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้
2. วิเคราะห์หาสิ่ งที่โจทย์ถาม
3. หาวิธีคิดเพื่อหาคาตอบ
4. เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
5. แสดงวิธีทาและตรวจสอบคาตอบ

เรามาลองดู
ตัวอย่างกัน
นะคะ
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ตัวอย่ างที่ 1
ผักคะน้ าราคากิโลกรัมละ 75 บาท ผักบุ้งราคากิโลกรัมละ 35 บาท
ผักคะน้ าแพงกว่ าผักบุ้งกี่บาท
1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
ผักคะน้ าราคากิโลกรัมละ 75 บาท
ผักบุ้งราคากิโลกรัมละ 35 บาท
2. โจทย์ ถามหาอะไร
ผักคะน้ าแพงกว่ าผักบุ้งกี่บาท
3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
วิธีการลบ
4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
75 - 35 = 
ศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติม
อีกสักข้อค่ะ
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ตัวอย่ างที่ 2
กบเหลาดินสอราคา 89 บาท คัตเตอร์ ราคา 75 บาท กบเหลา
ดินสอแพงกว่ าคัตเตอร์ กบี่ าท
1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
กบเหลาดินสอราคา 89 บาท
คัตเตอร์ ราคา 75 บาท
2. โจทย์ ถามหาอะไร
กบเหลาดินสอแพงกว่ าคัตเตอร์ กบี่ าท
3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
วิธีการลบ
4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
89 - 75 = 
เข้าใจแล้วไปทากันเลยครับ
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ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.3 การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการลบ
คาชี้แจง จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง 10 คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน

1) ซื้อมะม่ วงมา 28 ผล แบ่ งให้ เพืณ
อ่ นไป 11 ผล เหลือมะม่ วงกี่ผล
1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

2. โจทย์ ถามหาอะไร
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
..

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
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2) พ่ อค้ ามีรองเท้ า 88 คู่ ขายไปแล้ ว 27 คู่ พ่ อค้ าเหลือรองเท้ ากีค่ ู่

1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

2. โจทย์ ถามหาอะไร
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

เก่งมากครับ ทาต่อไปนะ
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3) ซื้อขนมราคา 20 บาท ให้ เงินแม่ ค้าไป 50 บาท จะได้ รับเงินทอน
กีบ่ าท
1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………..

2. โจทย์ ถามหาอะไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…
….…

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
.

ตั้งใจทาต่อไปนะครับ
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4) ฉันมีดนิ สอ 56 แท่ ง หายไป 12 แท่ ง ฉันเหลือดินสอกีแ่ ท่ ง

1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………
.

2. โจทย์ ถามหาอะไร

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

ตรวจทานให้ดีค่ะ
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5) มีนม 93 กล่ อง ดืม่ ไปแล้ ว 13 กล่ อง เหลือนมกี่กล่ อง

1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……….

2. โจทย์ ถามหาอะไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

แบบบันทึกคะแนน
ชุดที่ 8
ชุดที่ 8.3

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์
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ใบความรู้
ชุดที่ 8.4 การวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการลบและ
แสดงวิธีทา
การหาคาตอบและการแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหา
การลบ มีหลักในการพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้
1. อ่านโจทย์น้ นั ๆ ประมาณ 2-3 รอบ
2. วิเคราะห์โจทย์วา่ โจทย์ตอ้ งการอะไร และโจทย์ให้
อะไรมาบ้าง
3. หาวิธีแก้ แล้วเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
4. คิดคานวณ
5. ตรวจสอบคาตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรื อไม่

เรามาลองดูตวั อย่างกันนะคะ
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ตัวอย่ างที่ 1
ฉันมีเงิน 59 บาท นาไปซื้อแปรงสี ฟันราคา 15 บาท
ฉันเหลือเงินกี่บาท
ประโยคสั ญลักษณ์

59 - 15 =

วิธีทา ฉันมีเงิน
นาไปซื้อแปรงสี ฟันราคา
ฉันเหลือเงิน
ตอบ ฉันเหลือเงิน ๔๔ บาท

59
15
44

-

บาท
บาท
บาท

ตัวอย่ างที่ 2
ต้ องการซื้อนาฬิ การาคา 63 บาท มีเงินอยู่แล้ ว 23 บาท ต้ องเก็บ
เงินเพิม่ อีกกี่บาท
ประโยคสั ญลักษณ์

63 - 23 =

วิธีทา ต้ องการซื้อนาฬิ การาคา
63
มีเงินอยู่แล้ ว
23 ต้ องเก็บเงินเพิ่มอีก
40
ตอบ ต้ องเก็บเงินเพิ่มอีก ๔๐ บาท

บาท
บาท
บาท
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ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.4 การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการลบ
และแสดงวิธีทา
คาชี้แจง จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง 10 คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน

ณ

พีม่ ีสติ๊กเกอร์ รูปหัวใจ 37 ดวง แบ่ งให้ น้อง 13 ดวง พีเ่ หลือ
สติ๊กเกอร์ รูปหัวใจกี่ดวง
ประโยคสั ญลักษณ์

……………………

วิธีทา ........................................................................................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
ตอบ .......................................................................................
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ฉันมียางรัดผม 98 เส้ น นาไปรัดผมแล้ ว 23 เส้ น
ฉันเหลือยางรัดผมกี่เส้ น
ประโยคสั ญลักษณ์

……………………

วิธีทา ........................................................................................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
ตอบ .......................................................................................
ตั้งใจนะ
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ต้ องการซื้อกระเป๋ าราคา 99 บาท มีเงินเก็บอยู่แล้ ว 65 บาท
ต้ องเก็บเงินเพิม่ อีกกี่บาท
ประโยคสั ญลักษณ์

……………………

วิธีทา ........................................................................................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
ตอบ .......................................................................................
เยีย่ มจริ งๆ สู ้ๆ
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แม่ ซื้อน้ อยหน่ ามา 45 ผล แบ่ งให้ เพื่อนบ้ านไป 13 ผล
แม่ เหลือน้ อยหน่ ากีผ่ ล
ประโยคสั ญลักษณ์

……………………

วิธีทา ........................................................................................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
ตอบ .......................................................................................
อย่าลืมตรวจทานด้วยนะ
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ชาวสวนปลูกต้ นลาไย 56 ต้ น ออกดอกแล้ ว 42 ต้ น
ยังไม่ ออกดอกกีต่ ้ น
ประโยคสั ญลักษณ์

……………………

วิธีทา ........................................................................................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
ตอบ .......................................................................................

แบบบันทึกคะแนน
ชุดที่ 8
ชุดที่ 8.4

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์
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ใบความรู้
ชุดที่ 8.5 การสร้ างโจทย์ ปัญหาการลบจาก
ประโยคสั ญลักษณ์
การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์
มีวธิ ี การ ดังนี้
ให้นาจานวนตัวเลขตัวตั้งและตัวลบที่มีอยูใ่ นประโยคสัญลักษณ์
ที่กาหนดให้มาแต่งเป็ นข้อความเกี่ยวกับสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้และสิ่ งที่
ต้องการถาม การถามจะถามในสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เราต้องการทราบ
ซึ่งเราเป็ นคนกาหนดเองได้ตามใจชอบ

เรามาลองดูตวั อย่างกันเลย
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ตัวอย่ าง

75 - 55 =
ของผมแต่งได้ดงั นี้ครับ

เสื้อราคาตัวละ 75 บาท
กางเกงตัวละ 55 บาท
เสื้อราคามากกว่ ากางเกงกีบ่ าท

ของหนูแต่งได้ดงั นี้ค่ะ

แม่ ซื้อไข่ ไก่ มา 75 ฟอง
นาไปทาขนม 55 ฟอง
แม่ เหลือไข่ ไก่กฟี่ อง

33

ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.5 การสร้ างโจทย์ ปัญหาการลบ
จากประโยคสั ญลักษณ์
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่
กาหนดให้ พร้อมทั้งหาคาตอบ จานวนณ5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

1. 95 - 23 =
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

2. 44 - 32 =
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

3. 87 - 32 =
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
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4. 32 - 20 =
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

5. 68 - 47 =
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

แบบบันทึกคะแนน
ชุดที่ 8
ชุดที่ 8.5

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

ผ่านเกณฑ์

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

แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่

ชุดฝึกประกอบการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการลบ

คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัย มี 3 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
ใช้เวลาในการทา 10 นาที
2. จงกาเครื่องหมาย x ทับหน้าอักษร ก ข หรือ ค ที่ถูกต้อง
3. เกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกต้อง 1 คะแนน ตอบไม่ถูกต้อง 0 คะแนน
4. เกณฑ์การผ่านคือ ร้อยละ 80 ขึน้ ไป หรือ 8 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์
*********************************************************************
1. หนังสือคณิตศาสตร์มี 85 หน้า อ่านไปแล้ว 32 หน้า ยังเหลือหนังสือทีย่ ัง
ไม่ได้อ่านกี่หน้า จากโจทย์นี้ สิ่งทีโ่ จทย์ต้องการให้หาคืออะไร
ก. ยังเหลือหนังสือทีย่ งั ไม่ได้อา่ นกี่หน้า
ข. หนังสือคณิตศาสตร์มี 85 หน้า
ค. อ่านไปแล้ว 32 หน้า
2. น้องมีเงิน 75 บาท นาไปซื้อตุ๊กตา 35 บาท น้องเหลือเงินกีบ่ าท
จากโจทย์นี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด
ก. 73 – 55 = 
ข. 75 - 35 = 
ค. 75 + 35 = 
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3. รถโดยสารคันหนึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 45 คน มีคนลงไปแล้ว 12 คน
เหลือผู้โดยสารในรถกี่คน จากโจทย์นี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก. 45 + 12 = 
ข. 12 – 45 = 
ค. 45 – 12 = 
4. มีมะม่วง 59 ผล มีส้มโอ 43 ผล จากโจทย์ ข้อใดถูกต้อง
ก. มีมะม่วงมากกว่าส้มโอ 16 ผล
ข. มีส้มโอน้อยกว่ามะม่วง 16 ผล
ค. มีมะม่วงน้อยกว่าส้มโอ 14 ผล
5. ซื้อขนมไป 10 บาท ให้เงินคนขายไป 50 บาท จะได้รบั เงินทอนกี่บาท
ก. 60 บาท
ข. 50 บาท
ค. 40 บาท
6. ตาเลีย้ งปลาดุกไว้ 96 ตัว มีคนขอซื้อไป 75 ตัว เหลือปลาดุกอยู่ก่ตี ัว
ก. 22 ตัว
ข. 21 ตัว
ค. 20 ตัว
7. รองเท้าราคา 98 บาท มีเงินอยู่ 25 บาท ต้องหาเงินเพิม่ อีกกี่บาทจึงจะซื้อ
รองเท้าได้
ก. 17 บาท
ข. 46 บาท
ค. 73 บาท
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8. 93 – 32 =  จากประโยคสัญลักษณ์สร้างเป็นโจทย์ปญ
ั หาได้ตามข้อใด
ก. มีลูกอม 93 เม็ด เพื่อนให้อีก 32 เม็ด ฉันเหลือลูกอมกี่เม็ด
ข. ปลูกดอกดาวเรือง 56 ต้น ปลูกดอกมะลิ 12 ต้น ปลูกดอกไม้ทั้งหมดกี่ตน้
ค. นักเรียน ป.1 มี 93 คน เป็นชัน้ ป.1/ 1 จานวน 32 คน ที่เหลือเป็นนักเรียน
ห้องอื่น มีนักเรียนห้องอื่นกี่คน
9. พี่สะสมหนังสือได้ทั้งหมด 46 เล่ม เป็นหนังสือการ์ตูน 13 เล่ม ทีเ่ หลือเป็น
หนังสือนิทาน พี่มีหนังสือนิทานกีเ่ ล่ม
ก. 17 เล่ม
ข. 33 เล่ม
ค. 59 เล่ม
10. พ่อเลีย้ งเป็ดและไก่รวมกัน 67 ตัว ถ้ามีเป็ด 26 ตัว จะมีไก่กี่ตัว
ก. 41 ตัว
ข. 31 ตัว
ค. 14 ตัว

แบบบันทึกคะแนน
แบบทดสอบ

คะแนนเต็ม

หลังเรียน

10

คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนฐาน
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เฉลย
ชุดฝึ กประกอบการเรียนรู้
ชุดที่ 8
เรื่อง โจทย์ ปัญหาการลบ
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1. ค

6. ก

2. ค

7. ก

3. ก

8. ข

4. ข

9. ค

5. ค

10. ก
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เฉลย ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.1 การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการลบ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนระบายสี เขียวในช่องว่าง
หน้าข้อความที่
โจทย์กาหนดให้ และระบายสี
ณ แดงในช่องว่าง
หน้าข้อความที่โจทย์ตอ้ งการทราบ 10 คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน
มาฝึ กวิเคราะห์โจทย์กนั นะคะ
1. แม่ เก็บไข่ ไก่ ได้ 32 ฟอง ทาแตกไป 12 ฟอง เหลือไก่ ไก่ กฟี่ อง

แม่ เก็บไข่ ไก่ ได้ 69 ฟอง
ทาแตกไป 12 ฟอง
เหลือไก่ ไก่ กฟี่ อง

เก่งมากนะ ไปทากันต่อเลย
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2. พีม่ ีถุงเท้ า 28 คู่ นาไปใช้ แล้ ว 12 คู่ พีเ่ หลือรองเท้ ากี่คู่

พีม่ ีถุงเท้ า 28 คู่
นาไปใช้ แล้ ว 12 คู่
พีเ่ หลือรองเท้ ากี่คู่
3. ฉันไปเก็บสตรอเบอรี่จากสวนได้ 62 ลูก นาไปแบ่ งให้ พี่
20 ลูก ฉันเหลือสตรอเบอรี่กลี่ ูก

ฉันไปเก็บสตรอเบอรี่จากสวนได้ 62 ลูก
นาไปแบ่ งให้ พี่ 20 ลูก
ฉันเหลือสตรอเบอรี่กลี่ ูก
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4. พ่อค้ามีนาฬิ กา 48 เรือน ขายได้ 15 เรือน พ่อค้าเหลือนาฬิ กา
กีเ่ รือน

พ่อค้ามีนาฬิ กา 48 เรือน
ขายได้ 15 เรือน
พ่อค้าเหลือนาฬิ กากี่เรือน

5. โรงเรียนมีพดั ลมจานวน 27 ตัว พังไปแล้ ว 13 ตัว เหลือ
พัดลมกีต่ ัว

โรงเรียนมีพดั ลมจานวน 27 ตัว
พังไปแล้ ว 12 ตัว
เหลือพัดลมกีต่ ัว
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เฉลย ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.2 การเขียนประโยคสั ญลักษณ์ และหาคาตอบ
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบจากโจทย์ที่
กาหนดให้ให้ถูกต้อง10 คะแนน ช่องว่างละ 1 คะแนน

ณ

1) ลุงเลีย้ ววัวไว้ 73 ตัว ขายไป 22 ตัว ลุงเหลือวัวกีต่ ัว
ประโยคสั ญลักษณ์ 73 – 22 = 
ตอบ ลุงเหลือวัว ๕๑ ตัว

2) ครู มีปากกา 95 ด้ าม เขียนไปแล้ ว 24 ด้ าม ครู เหลือปากกา
กีด่ ้ าม
ประโยคสั ญลักษณ์ 95 – 24 = 
ตอบ ครู เหลือปากกา ๗๑ ด้ าม
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3) นักเรียน ป. 1/1 มีจานวน 32 คน แลกของขวัญปี ใหม่ ไปแล้ ว
20 กล่ อง เหลือนักเรียนที่ยงั ไม่ ได้ แลกของขวัญกีค่ น
ประโยคสั ญลักษณ์ 32 – 20 = 
ตอบ เหลือนักเรียนที่ยงั ไม่ ได้ แลกของขวัญ 12 คน

4) นาแก้ ววางไว้ บนโต๊ ะ 26 ใบ มีคนมาชนโต๊ ะล้ มทาให้ แก้ วแตกไป
12 ใบ เหลือแก้ วที่ยังไม่ แตกกีใ่ บ
ประโยคสั ญลักษณ์ 26 – 12 = 
ตอบ เหลือแก้ วที่ยงั ไม่ แตก ๑๔ ใบ

5) มีนักเรียนใส่ เสื้อสี เหลืองมาโรงเรียน 29 คน ใส่ เสื้อสี เทา
มาโรงเรียน 27 คน มีนักเรียนใส่ เสื้อสี แตกต่ างกันกีค่ น
ประโยคสั ญลักษณ์ 29 – 27 = 
ตอบ มีนักเรียนใส่ เสื้อสี แตกต่ างกัน ๒ คน
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เฉลย ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.3 การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการลบ
คาชี้แจง จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 10 คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน

1) ซื้อมะม่ วงมา 28 ผล แบ่ งให้ เพืณ
อ่ นไป 11 ผล เหลือมะม่ วงกี่ผล
1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง

ซื้อมะม่วงมา 28 ผล
แบ่งให้เพื่อนไป 11 ผล

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

2. โจทย์ ถามหาอะไร
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
..

เหลือมะม่วงกี่ผล

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

วิธีการลบ

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....

28 - 11 = 
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2) พ่ อค้ ามีรองเท้ า 88 คู่ ขายไปแล้ ว 27 คู่ พ่ อค้ าเหลือรองเท้ ากีค่ ู่

1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง

พ่อค้ามีรองเท้า 88 คู่
ขายไปแล้ว 27 คู่

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

2. โจทย์ ถามหาอะไร

พ่อค้าเหลือรองเท้ากี่คู่

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ

วิธีการลบ

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

88 - 27 = 

เก่งมากครับ ทาต่อไปนะ
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3) ซื้อขนมราคา 20 บาท ให้ เงินแม่ ค้าไป 50 บาท จะได้ รับเงินทอน
กีบ่ าท
1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง

ซื้อขนมราคา 20 บาท
ให้เงินแม่คา้ ไป 50 บาท

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………..

2. โจทย์ ถามหาอะไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…
….…

จะได้รับเงินทอนกี่บาท

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

วิธีการลบ

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
.

50 - 20 = 

ตั้งใจทาต่อไปนะครับ

48

4) ฉันมีดนิ สอ 56 แท่ ง หายไป 12 แท่ ง ฉันเหลือดินสอกีแ่ ท่ ง

1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………
.

ฉันมีดินสอ 56 แท่ง
หายไป 12 แท่ง

2. โจทย์ ถามหาอะไร

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

ฉันเหลือดินสอกี่แท่ง

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

วิธีการลบ

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

56 - 12 = 

ตรวจทานให้ดีค่ะ
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5) มีนม 93 กล่ อง ดืม่ ไปแล้ ว 13 กล่ อง เหลือนมกี่กล่ อง

1. สิ่ งที่โจทย์ กาหนดให้ มีอะไรบ้ าง

มีนม 93 กล่อง
ดื่มไปแล้ว 13 กล่อง

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……….

2. โจทย์ ถามหาอะไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

เหลือนมกี่กล่อง

3. ใช้ วธิ ีใดในการหาคาตอบ
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

วิธีการลบ

4. เขียนเป็ นประโยคสั ญลักษณ์ ได้ อย่ างไร
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

93 - 13 = 
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เฉลย ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.4 การวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการลบ
และแสดงวิธีทา
คาชี้แจง จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ให้ถกู ต้อง 10 คะแนน
ข้อละ 2 คะแนน

ณ

พีม่ ีสติ๊กเกอร์ รูปหัวใจ 37 ดวง แบ่ งให้ น้อง 13 ดวง พีเ่ หลือ
สติ๊กเกอร์ รูปหัวใจกี่ดวง
ประโยคสั ญลักษณ์

37-13 = 

พีม่ ีสติ๊กเกอร์ รูปหัวใจ
37 ดวง
วิธีทา ........................................................................................
แบ่ งให้ น้อง
13 ดวง
…………………………………………………………
พีเ่ หลือสติ๊กเกอร์ รูปหัวใจ
24 ดวง
…………………………………………………………
พีเ่ หลือสติ๊กเกอร์ รูปหัวใจ ๒๔ ดวง
ตอบ .......................................................................................
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ฉันมียางรัดผม 98 เส้ น นาไปรัดผมแล้ ว 23 เส้ น
ฉันเหลือยางรัดผมกี่เส้ น
ประโยคสั ญลักษณ์

98 – 23 = 

นมียางรัดผม
98 เส้ น
วิธีทา ฉั
........................................................................................
น…………………………………………………………
าไปรัดผมแล้ ว
23 เส้ น
ฉั…………………………………………………………
นเหลือยางรัดผม
75 เส้ น
ฉันเหลือยางรัดผม ๗๕ เส้ น
ตอบ .......................................................................................
ตั้งใจนะ
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ต้ องการซื้อกระเป๋ าราคา 99 บาท มีเงินเก็บอยู่แล้ ว 65 บาท
ต้ องเก็บเงินเพิม่ อีกกี่บาท
ประโยคสั ญลักษณ์

99 – 65 = 

ต้ องการซื้อกระเป๋ าราคา
99 บาท
วิธีทา ........................................................................................
มีเงินเก็บอยู่แล้ ว
65 บาท
…………………………………………………………
ต้ องเก็บเงินเพิม่ อีก
34 บาท
…………………………………………………………
ต้ องเก็บเงินเพิม่ อีก ๓๔ บาท
ตอบ .......................................................................................
เยีย่ มจริ งๆ สู ้ๆ
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แม่ ซื้อน้ อยหน่ ามา 45 ผล แบ่ งให้ เพื่อนบ้ านไป 13 ผล
แม่ เหลือน้ อยหน่ ากีผ่ ล
ประโยคสั ญลักษณ์

45 – 13 = 

แม่ ซื้อน้ อยหน่ ามา
45 ผล
วิธีทา ........................................................................................
แบ่ งให้ เพือ่ นบ้ านไป
13 ผล
…………………………………………………………
แม่ เหลือน้ อยหน่ า
32 ผล
…………………………………………………………
แม่ เหลือน้ อยหน่ า ๓๒ ผล
ตอบ .......................................................................................
อย่าลืมตรวจทานด้วยนะ
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ชาวสวนปลูกต้ นลาไย 56 ต้ น ออกดอกแล้ ว 42 ต้ น
ยังไม่ ออกดอกกีต่ ้ น
ประโยคสั ญลักษณ์

56 – 42 = 

ชาวสวนปลูกต้ นลาไย
56 ต้ น
วิธีทา ........................................................................................
ออกดอกแล้ ว
42 ต้ น
…………………………………………………………
ยังไม่ ออกดอก
14 ต้ น
…………………………………………………………
ยังไม่ ออกดอก ๑๔ ต้ น
ตอบ .......................................................................................
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เฉลย ชุ ดฝึ กประกอบการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ชุ ดที่ 8.5 การสร้ างโจทย์ ปัญหาการลบ
จากประโยคสั ญลักษณ์
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่
กาหนดให้ พร้อมทั้งหาคาตอบ จานวนณ5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

2. 95 - 23 =
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ผสู้ อน
3. 44 - 32 =

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ผสู้ อน
4. 87 - 32 =

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ผสู้ อน
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4. 32 - 20 =
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ผสู้ อน
6. 68 - 47 =

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………

ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ผสู้ อน
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1. ก

6. ข

2. ข

7. ค

3. ค

8. ค

4. ก

9. ข

5. ค

10. ก
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บรรณานุกรม
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