ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD
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การบวกและการลบทศนิยม
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คำนำ
0000000ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD เรื่ อง ทศนิยม
และเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้
วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน 2 และพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของหลักสู ตร โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดย
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะส่ งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนโดยตรงเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์เพิ่มขึ้น
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ีมี 8 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ทศนิยมและการเปรี ยบเทียบทศนิยม
ชุดที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม
ชุดที่ 3 การคูณและการหารทศนิยม
ชุดที่ 4 เศษส่ วนและการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
ชุดที่ 5 การบวกและการลบเศษส่ วน
ชุดที่ 6 การคูณและการหารเศษส่ วน
ชุดที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่ วน
ชุดที่ 8 โอกาสของเหตุการณ์
0000000สาหรับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ชุดนี้ เป็ นชุดที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม ใช้เวลา
ในการเรี ยน 2 ชัว่ โมง มีเนื้อหาประกอบด้วย การบวกและการลบทศนิยม โจทย์ปัญหาการ
บวกและการลบทศนิยม ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ นชุดกิจกรรม ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ สามารถนาผูเ้ รี ยนไปสู่ จุดหมายตามศักยภาพ นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวันได้ และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่มีความสนใจต่อไป
รุ่ งนภา นาคกล
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คำชี้แจงสำหรับครู
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD เรื่ อง ทศนิยม
และเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดที่ 2 ให้ครู อ่านคาชี้แจงและปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. ใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชุดที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม
ประกอบด้วยแผนการเรี ยนรู ้ที่ 4 - 5 จานวน 2 ชัว่ โมง
2. ครู ตอ้ งศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์และอ่านเนื้อหาสาระอย่างละเอียด
รอบคอบ พร้อมทั้งทาความเข้าใจกับเนื้อหาทุกชุดกิจกรรมก่อนการใช้งาน
3. ครู เตรี ยมชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ให้ครบถ้วนและเพียงพอกับจานวน
นักเรี ยน
4. ครู เตรี ยมเครื่ องมือวัดผลและประเมินผล เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของนักเรี ยน
5. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทราบลาดับขั้นตอนและวิธีการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม การ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างชัดเจน และประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม การ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
6. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนโดยใช้ ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ให้เข้าใจ และเน้นย้าเรื่ องความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเพื่อน ไม่ให้
เพื่อนทาให้หรื อไม่ดูเฉลยก่อนลงมือด้วยตนเอง
7. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบ
8. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักเรี ยน
9. ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
10. ให้นกั เรี ยนศึกษาบัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรม ชุดที่ 2 แล้วเปลี่ยนกันตรวจ
ตามเฉลย
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11. ครู สังเกตความตั้งใจของนักเรี ยน ความสนใจในการเรี ยน ถ้ามีปัญหาครู จะได้ทา
การช่วยเหลือได้ทนั ที
12. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ของ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม อาจไม่เท่ากัน ครู ควรยืดหยุน่ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
13. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน
และประกาศชมเชย
14. ครู ควรพูดสรุ ปบทเรี ยนในแต่ละเรื่ องก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนเรื่ องต่อไป
15. การจัดชั้นเรี ยนอาจจัดให้นกั เรี ยนศึกษาเป็ นรายกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
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คู่มือครู
คู่มือนี้เป็ นเอกสารประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชุดที่ 2 การบวก
และการลบทศนิยม ประกอบด้วย
1. แนวปฏิบัติก่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ศึกษาคู่มือครู และแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด
2. ศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้ และ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ รายวิชาคณิ ตศาสตร์ 2 รหัสวิชา ค21102 เรื่ อง ทศนิยมและเศษส่ วน
ให้เข้าใจอย่างชัดเจน
3. เตรี ยมสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ล่วงหน้า ดังนี้
3.1 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD
เรื่ อง ทศนิยมและเศษส่ วน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดที่ 2 เรื่ อง การบวกและการลบ
ทศนิยม ประกอบด้วย
3.1.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดที่ 2
3.1.2 บัตรเนื้อหาที่ 1 การบวกทศนิยม
3.1.3 บัตรกิจกรรมที่ 1.1 การบวกทศนิยม
3.1.4 บัตรกิจกรรมที่ 1.2 สมบัติการบวกทศนิยม
3.1.5 บัตรกิจกรรมที่ 1.3 โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม
3.1.6 บัตรเนื้อหาที่ 2 การลบทศนิยม
3.1.7 บัตรกิจกรรมที่ 2.1 การลบทศนิยม
3.1.8 บัตรกิจกรรมที่ 2.2 หาผลลัพธ์
3.1.9 บัตรกิจกรรมที่ 2.3 โจทย์ปัญหาการลบทศนิยม
3.1.10 แบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดที่ 2
3.1.11 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1.1 - 1.3 และ 2.1 – 2.3
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3.1.12 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน ชุดที่ 2
3.1.13 บันทึกคะแนนการทากิจกรรมและทดสอบคะแนนกลุ่ม
3.1.14 คานวณคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม และประกาศชมเชย
3.2 วัสดุจดั ป้ายนิเทศหรื อประกาศชมเชยหน้าชั้นเรี ยน
3.3 หนังสื อเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
4. การจัดลาดับเอกสารที่ตอ้ งการใช้ไว้ตามลาดับก่อนหลัง
2. แนวปฏิบัติขณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ตรงกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
2. สังเกตและให้คาแนะนาแก่นกั เรี ยนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในขณะทากิจกรรม
3. หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้เสร็จในแต่ละกิจกรรม ครู เป็ นผูป้ ระเมินผลการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
3. แนวปฏิบัติหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ตรวจผลงานที่มอบหมายให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
2. จัดป้ายนิเทศหรื อประกาศชมเชยหน้าชั้นเรี ยนกับกลุ่มที่ได้คะแนนสู งสุ ดในการ
คานวณคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม
3. เก็บรวบรวมผลการประเมินต่างๆ ให้เรี ยบร้อย เพื่อความสะดวกในการนาผลมา
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรี ยนต่อไป
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD เรื่ อง ทศนิยม
และเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม ซึ่ง
นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามคาชี้แจงต่อไปนี้
1. อ่านคาชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือทางานหรื อทาการศึกษาทุกครั้ง
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนรับเอกสารชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชุดที่ 2 การบวกและการลบ
ทศนิยม จากครู ผสู ้ อน
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มสมาชิ กภายในกลุ่ มต้องร่ วมกันศึกษาบัตรเนื้ อหา
โดยให้สมาชิ กภายในกลุ่ มช่ วยเหลื ออธิ บายความรู ้ ให้กบั สมาชิ กภายในกลุ่ ม จนแน่ ใจว่า
สมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในเนื้ อ หานั้น อย่างแท้จ ริ ง แล้ว เริ่ ม ลงมื อ ทาบัตร
กิ จ กรรมหากสงสั ยให้ปรึ กษาครู ผูส้ อน ครู ประเมิ นผลและสั งเกตพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนและให้การเสริ มแรง ในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
5. ตรวจบัตรกิจกรรมตามเฉลยและบันทึกคะแนนที่ได้ไว้ จากนั้นร่ วมกันสรุ ปองค์
ความรู ้โดยครู คอยชี้แนะแนวทางและอธิบายเพิ่มเติม
6. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของตนเองหลังจากศึกษาชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชุดที่ 2 การบวกและการลบทศนิยมจบแล้ว
7. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มต้องตระหนักเสมอว่าคะแนนจากการทาบัตรกิจกรรม
แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน มีผลต่อความสาเร็จของกลุ่มเมื่อเรี ยนจบชุดกิจกรรม
ให้นกั เรี ยนพยายามทาด้วยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยไม่เปิ ด
ดูเฉลยก่อน
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ขั้นตอนกำรใช้ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ โดยใช้ เทคนิค
กำรสอนแบบ STAD ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม

1. อ่ำนคำชี้แจงสำหรับนักเรียน
2. ทำแบบทดสอบก่ อนเรียน

3. ศึกษำบัตรเนื้อหำและตัวอย่ ำง
- ศึกษำเนื้อหำและตัวอย่ ำง
- ทำบัตรกิจกรรม
- ตรวจบัตรกิจกรรม

ไม่ ผ่ำนเกณฑ์

4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล

5. บันทึกคะแนนลงในตำรำงบันทึก
คำนวณคะแนนพัฒนำกำรของกลุ่ม
ประกำศชมเชย

6. ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ชุด
ต่ อไป

ผ่ ำนเกณฑ์
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มำตรฐำนและตัวชี้วดั ของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ โดยใช้ เทคนิค
กำรสอนแบบ STAD ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม
มำตรฐำน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการต่างๆ และสามารถใช้การ
ดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั
ค 1.2 ม.1/2 บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนและทศนิยม และนาไปใช้แก้ปัญหา
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ อธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
การบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการ
บวกกับการลบ การคูณกับการหารของ
มำตรฐำน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และ
การนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทาง
คณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
ค 6.1 ม.1 - 3/1 ใช้วธิ ีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
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สำระสำคัญของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ โดยใช้ เทคนิค
กำรสอนแบบ STAD ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม

สำระกำรเรียนรู้
1. การบวกทศนิยม
2. สมบัติการบวกทศนิยม
3. โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม
4. การลบทศนิยม
5. โจทย์ปัญหาการลบทศนิยม
สำระสำคัญ
การบวกทศนิยม จะใช้หลักการเดียวกับการบวกจานวนเต็ม คือ จัดเลขโดด ที่อยูใ่ น
หลักหรื อตาแหน่งเดียวกันให้ตรงกันแล้วบวกกัน
การบวกทศนิยมตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ยังมีสมบัติการบวกเช่นเดียวกับสมบัติการ
บวกจานวนเต็มอีกด้วย ได้แก่ สมบัติการบวกด้วยศูนย์ สมบัติการสลับที่และสมบัติการ
เปลี่ยนหมู่
การลบทศนิยมจะใช้หลักการเดียวกับการลบจานวนเต็ม คือ ใช้การเปลี่ยน
การลบเป็ นการบวก ดังนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับจานวนตรงข้ามของทศนิยม
ในการลบทศนิยม จะใช้หลักการเดียวกับการลบจานวนเต็ม คือ
ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ ำมของตัวลบ
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จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ โดยใช้ เทคนิค
กำรสอนแบบ STAD ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม

ด้ ำนควำมรู้ (K)
1. หาผลบวกและผลลบของทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. บอกความสัมพันธ์ของการบวกและผลลบทศนิยมได้
3. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวกและผลลบทศนิยมได้

ด้ ำนทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ (P)
- ใช้วธิ ีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ด้ ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. มีระเบียบวินยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน

10

แบบทดสอบก่ อนเรียน ชุดที่ 2
เรื่ อง กำรบวกและกำรลบทศนิยม
คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลำ 15 นำที
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ
ให้ตรงกับตัวเลือกที่ตอ้ งการในแต่ละข้อเพียงคาตอบเดียว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 8.312 + 15.87 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. -24.182

ข. 24.182

ค. 24.812

ง. -24.251

2. (-13.234) + (-0.56) มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 13.794

ข. 12.674

ค. -13.794

ง. -12.674

3. (-3.48) + 3.5 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 6.98

ข. -6.98

ค. -0.02
ง. 0.02
4. (-8.34) – 9.832 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. -18.172
ข. 18.172
ค. 1.492
ง. -1.492
5. (-4.08) – (-12.6) มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 16.68
ข. -16.68
ค. 8.52
ง. -8.52
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6. [8.34 + (-24.86) ] – 3.95 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. -20.47
ข. -29.25
ค. 29.25
ง. 33.2
7. [(-32.461) + 21.8] - [(-41.935) – (-37.08)] มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 15.516

ข. -15.516

ค. 5.806

ง. -5.806

8. แม่คา้ มีปลาอยู่ 85.76 กิโลกรัม ขายปลาไป 30 กิโลกรัม 352 กรัม
และ 45.05 กิโลกรัม อยากทราบว่าแม่คา้ ยังเหลือปลาอีกกี่กิโลกรัม
ก. 55.408 กิโลกรัม

ข. 10.358 กิโลกรัม

ค. 40.71 กิโลกรัม

ง. -10.358 กิโลกรัม

9. สุ ดาสู ง 146.52 เซนติเมตร สาธิตสู ง 153.25 เซนติเมตร และสุ วทิ ย์สูง
168.17 เซนติเมตร ส่ วนสู งของสุ ดาและสาธิตรวมกัน แล้วต่ากว่าหรื อสู ง
กว่าสุ วทิ ย์กี่เซนติเมตร
ก. สู งกว่า 131.60 เซนติเมตร ข. สู งกว่า -131.6 กิโลกรัม
ค. สู งกว่า 299.77 เซนติเมตร ง. ต่ากว่า 131.60 กิโลกรัม
10. มีริบบิ้นสองเส้น เส้นแรกยาว 8.75 เมตร เส้นที่สองยาว 12.50 เมตร
นามาต่อกันแล้ววัดความยาวใหม่อีกครั้งได้ 18.45 เมตร อยากทราบว่า
เสี ยริ บบิ้นตรงรอยต่อไปกี่เมตร
ก. 9.70 เมตร
ข. 5.95 เมตร
สู้ สู้ ....นะครับ
ค. 2.80 เมตร
ง. 21.25 เมตร
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บัตรเนื้อหำที่ 1 กำรบวกทศนิยม
กำรบวกทศนิยม
การบวกทศนิยม จะใช้หลักการเดียวกับการบวกจานวนเต็ม คือ จัดเลขโดด
ที่อยูใ่ นหลักหรื อตาแหน่งเดียวกันให้ตรงกันแล้วบวกกัน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่ ำง การหาผลบวกของ 12.86 + 0.65
วิธีทำ
12.86
+
0.65
13.51
ตอบ 13.51
กำรบวกทศนิยมใช้ หลักกำรเดียวกับกำรบวกจำนวนเต็ม ดังนี้
1. กำรบวกทศนิยมทีเ่ ป็ นบวกด้ วยทศนิยมทีเ่ ป็ นบวก ให้ นำค่ ำสั มบูรณ์
มำบวกกัน แล้วตอบเป็ นทศนิยมทีเ่ ป็ นบวก เช่ น
ตัวอย่ ำงที่ 1 จงหาผลบวก 7.3 + 8.886
วิธีทำ 7.3 + 8.886 = 7.300 + 8.886
7.300
เติม 0 เพื่อทาให้เป็ น
+
ทศนิยม 3 ตาแหน่ง
8.886
16.186
ดังนั้น 7.3 + 8.886 = 16.186
ตอบ 16.186
ตัวอย่ ำงที่ 2 จงหาผลบวก 37.065 + 59.982
ค่าสัมบูรณ์ของ 37.065
วิธีทำ
37.065
+
บวกด้ วยค่าสัมบูรณ์ของ 59.982
59.982
แล้วตอบเป็ นจำนวนบวก
97.047
ดังนั้น 37.065 + 59.982 = 97.047
ตอบ 97.047
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2. กำรบวกทศนิยมทีเ่ ป็ นลบด้ วยทศนิยมทีเ่ ป็ นลบ ให้ นำค่ ำสั มบูรณ์ มำบวกกัน
แล้วตอบเป็ นจำนวนลบ เช่ น
ตัวอย่ ำงที่ 1 จงหาผลบวก (-23.614) + (-19.5)
วิธีทำ (-23.614) + (-19.5) = (-23.614) + (-19.500)
ค่าสัมบูรณ์ของ -23.614 เท่ากับ 23.614
ค่าสัมบูรณ์ของ -19.500 เท่ากับ 19.500
นาค่าสัมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาบวกกัน จะได้
23.614
เติม 0 เพื่อทาให้เป็ น
+
19.500
ทศนิยม 3 ตาแหน่ง
43.114
ผลบวกของจานวนที่เป็ นลบทั้งสองจานวนจะได้
คำตอบเป็ นจำนวนลบ
ดังนั้น (-23.614) + (-19.5) = -43.114
ตอบ -43.114
ตัวอย่ ำงที่ 2 จงหาผลบวก (-11.9) + (-3.08)
วิธีทำ (-11.9) + (-3.08) = (-11.90) + (-3.08)
ค่าสัมบูรณ์ของ -11.90 เท่ากับ 11.90
ค่าสัมบูรณ์ของ -3.08 เท่ากับ 3.08
นาค่าสัมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาบวกกัน จะได้
11.90
เติม 0 เพื่อทาให้เป็ น
+
3.08
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
14.98
ผลบวกของจานวนที่เป็ นลบทั้งสองจานวนจะได้
คำตอบเป็ นจำนวนลบ
ดังนั้น (-11.9) + (-3.08) = -14.98
ตอบ -14.98
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ตัวอย่ ำงที่ 3 จงหาผลบวก (-67.43) + (-0.1467)
วิธีทำ (-67.43) + (-0.1467) = (-67.4300) + (-0.1467)
ค่าสัมบูรณ์ของ -67.4300 เท่ากับ 67.4300
ค่าสัมบูรณ์ของ -0.1467 เท่ากับ 0.1467
นาค่าสัมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาบวกกัน จะได้
67.4300
เติม 0 เพื่อทาให้เป็ น
+
0.1467
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
67.5767
ผลบวกของจานวนที่เป็ นลบทั้งสองจานวนจะได้
คำตอบเป็ นจำนวนลบ
ดังนั้น (-67.43) + (-0.1467) = -67.5767
ตอบ -67.5767

กำรบวกทศนิยมทีเ่ ป็ นลบด้ วยทศนิยมทีเ่ ป็ นลบ
ให้ นำค่ ำสั มบูรณ์ มำบวกกันแล้ วตอบเป็ นจำนวนลบ
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3. กำรบวกระหว่ ำงทศนิยมทีเ่ ป็ นบวกกับทศนิยมทีเ่ ป็ นลบ ให้ นำค่ ำสั มบูรณ์
ทีม่ ำกกว่ ำลบด้ วยค่ ำสั มบูรณ์ ทนี่ ้ อยกว่ ำ แล้วตอบเป็ นจำนวนลบหรื อจำนวนบวก
ตำมจำนวนทีม่ คี ่ ำสั มบูรณ์ มำกกว่ ำ เช่ น
ตัวอย่ ำงที่ 1 จงหาผลบวก (-16.39) + 9.73
วิธีทำ ค่าสัมบูรณ์ของ -16.39 เท่ากับ 16.39
ค่าสัมบูรณ์ของ 9.73 เท่ากับ 9.73
นาค่าสัมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาลบกัน จะได้
16.39
–
9.73
6.66
เนื่องจาก -16.39 เป็ นจานวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า
ค่าสัมบูรณ์ของ 9.73 จะได้คำตอบเป็ นจำนวนลบ
ดังนั้น (-16.39) + 9.73 = -6.66
ตอบ -6.66
ตัวอย่ ำงที่ 2 จงหาผลบวก 58.07 + (-45.23)
วิธีทำ ค่าสัมบูรณ์ของ 58.07 เท่ากับ 58.07
ค่าสัมบูรณ์ของ -45.23 เท่ากับ 45.23
นาค่าสัมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาลบกัน จะได้
58.07
–
45.23
12.84
เนื่องจาก 58.07 เป็ นจานวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า
ค่าสัมบูรณ์ของ -45.23 จะได้คำตอบเป็ นจำนวนบวก
ดังนั้น 58.07 + (-45.23) = 12.84
ตอบ 12.84
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ตัวอย่ ำงที่ 3 จงหาผลบวก 132.21 + (-90.465)
วิธีทำ 132.21 + (-90.465) = 132.210 + (-90.465)
ค่าสัมบูรณ์ของ 132.210 เท่ากับ 132.210
ค่าสัมบูรณ์ของ -90.465 เท่ากับ 90.465
นาค่าสัมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาลบกัน จะได้
132.210
–
90.465
41.745
เนื่องจาก 132.21 เป็ นจานวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า
ค่าสัมบูรณ์ของ -90.465 จะได้ คำตอบเป็ นจำนวนบวก
ดังนั้น 132.21 + (-90.465) = 41.745
ตอบ 41.745
ตัวอย่ ำงที่ 4 จงหาผลบวก (-8.06) + 3.7
วิธีทำ (-8.06) + 3.7 = (-8.06) + 3.70
ค่าสัมบูรณ์ของ -8.06 เท่ากับ 8.06
ค่าสัมบูรณ์ของ 3.70 เท่ากับ 3.70
นาค่าสัมบูรณ์ของจานวนทั้งสองมาลบกัน จะได้
8.06
–
3.70
4.36
เนื่องจาก -8.06 เป็ นจานวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า
ค่าสัมบูรณ์ของ 3.7 จะได้คำตอบเป็ นจำนวนลบ
ดังนั้น (-8.06) + 3.7 = -4.36
ตอบ -4.36

กำรบวกระหว่ ำงทศนิยมที่เป็ นบวกกับทศนิยมที่เป็ นลบ
ให้ นำค่ ำสั มบูรณ์ที่มำกกว่ ำลบด้ วยค่ ำสั มบูรณ์ ที่น้อยกว่ ำ
แล้ วตอบเป็ นจำนวนลบหรื อจำนวนบวกตำมจำนวนที่มีค่ำสั มบูรณ์ มำกกว่ ำ
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สมบัติกำรบวกทศนิยม
การบวกทศนิยมตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ยังมีสมบัติการบวกเช่นเดียวกับสมบัติการบวก
จานวนเต็มอีกด้วย ได้แก่ สมบัติกำรบวกด้ วยศู นย์ สมบัติกำรสลับที่และสมบัติกำรเปลีย่ นหมู่
1. สมบัติกำรบวกด้ วยศู นย์ คือ การบวกทศนิยมใด ๆ ด้วยศูนย์หรื อการบวก
ศูนย์ดว้ ยทศนิยมใด ๆ จะได้ผลบวกเท่ากับทศนิยมนั้น ๆ เสมอ เช่น
ตัวอย่ ำงที่ 1 จงหาผลบวก 1.4 + 0
วิธีทำ 1.4 + 0 = 1.4
ตอบ 1.4
ตัวอย่ ำงที่ 2 จงหาผลบวก 0 + (-24.15)
วิธีทำ 0 + (-24.15) = -24.15
ตอบ -24.15
2. สมบัติกำรสลับที่ คือ เมื่อมีทศนิยมสองจานวนบวกกัน เราสามารถสลับที่ระหว่าง
ตัวตั้งและตัวบวกได้ โดยที่ผลลัพธ์ยงั คงเท่ากัน เช่น
ตัวอย่ ำงที่ 1 จงหาผลบวก 3.24 + 0.75 และ 0.75 + 3.24
วิธีทำ 3.24 + 0.75 = 0.75 + 3.24 = 3.99
ตอบ 3.99
ตัวอย่ ำงที่ 2 จงหาผลบวก (-0.8) + (-5.25) และ (-5.25) + (-0.8)
วิธีทำ (-0.8) + (-5.25) = (-5.25) + (-0.8) = -6.05
ตอบ -6.05
ตัวอย่ ำงที่ 3 จงหาผลบวก (-6.4) + 8.7 และ 8.7 + (-6.4)
วิธีทำ (-6.4) + 8.7 = 8.7 + (-6.4) = 2.3
ตอบ 2.3
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3. สมบัติกำรเปลีย่ นหมู่ คือ เมื่อมีทศนิยมสามจานวนบวกกัน เราสามารถ
บวกทศนิยมคู่แรกหรื อคู่หลังก่อนก็ได้ โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากัน เช่น
ตัวอย่ ำงที่ 1 จงหาผลบวก 0.5 + (3.4 + 0.9)
วิธีทำ 0.5 + (3.4 + 0.9)
= 0.5 + 4.3
= 4.8
ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ จะได้
(0.5 + 3.4) + 0.9
= 3.9 + 0.9
= 4.8
ตอบ 4.8
ตัวอย่ ำงที่ 2 จงหาผลบวก [(-5.2) + 7.64] + 1.2
วิธีทำ [(-5.2) + 7.64] + 1.2 = 2.44 + 1.2
= 3.64
ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ จะได้
(-5.2) + [7.64 + 1.2] = (-5.2) + 8.84
= 3.64
ตอบ 3.64
ตัวอย่ ำงที่ 3 จงหาผลบวก 15.4 + [(-15.82) + (-13.9)]
วิธีทำ 15.4 + [(-15.82) + (-13.9)] = 15.4 + (-29.72)
= -14.32
ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ จะได้
[15.4 + (-15.82)] + (-13.9) = (-0.42) + (-13.9)
= -14.32
ตอบ -14.32
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สมบัตกิ ำรบวกทศนิยม
1. สมบัติกำรบวกด้ วยศู นย์ คือ การบวกทศนิยมใด ๆ ด้วยศูนย์
หรื อการบวกศูนย์ดว้ ยทศนิยมใด ๆ จะได้ผลบวกเท่ากับทศนิยมนั้น ๆ เสมอ
2. สมบัติกำรสลับที่ คือ เมื่อมีทศนิยมสองจานวนบวกกัน
เราสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวบวกได้ โดยที่ผลลัพธ์ยงั คงเท่ากัน
3. สมบัติกำรเปลีย่ นหมู่ คือ เมื่อมีทศนิยมสามจานวนบวกกัน
เราสามารถบวกทศนิยมคู่แรกหรื อคู่หลังก่อนก็ได้ โดยที่ผลลัพธ์สุดท้าย
ยังคงเท่ากัน
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โจทย์ ปัญหำกำรบวกทศนิยม
ตัวอย่ ำงที่ 1 ไม้ไผ่จานวน 3 ท่อน ยาว 14.5, 24.75 และ 6.42 เซนติเมตร
ถ้านาไม้ไผ่มาวางต่อกันทั้งสามท่อน จะได้ไม้ไผ่ยาวกี่เซนติเมตร
วิธีทำ โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร : จะได้ไม้ไผ่ยาวกี่เซนติเมตร
ไม้ไผ่ 3 ท่อน มีความยาวเป็ นดังนี้
ไม้ไผ่ท่อนที่หนึ่งยาว
14.5
เซนติเมตร
ไม้ไผ่ท่อนที่สองยาว
24.75
เซนติเมตร
ไม้ไผ่ท่อนที่สามยาว
6.42
เซนติเมตร
ดังนั้น ไม้ไผ่ท้งั สามท่อนยาวรวมกันเป็ น
14.5 + 24.75 + 6.42 = 45.67 เซนติเมตร
ตอบ 45.67 เซนติเมตร
ตัวอย่ ำงที่ 2 ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 4 คน มีน้ าหนักเป็ นดังนี้ ลุงแดงหนัก
72.50 กิโลกรัม ป้าสมศรี หนัก 59.75 กิโลกรัม พี่น้ าเพชรหนัก 54.2
กิโลกรัม และน้องน้ าตาลหนัก 27.48 กิโลกรัม อยากทราบว่าน้ าหนักของ
สมาชิกครอบครัวนี้รวมเป็ นกี่กิโลกรัม
วิธีทำ โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร : น้ าหนักของสมาชิกครอบครัวนี้รวมเป็ น
กี่กิโลกรัม
ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน มีน้ าหนักเป็ นดังนี้
ลุงแดงหนัก
72.50
กิโลกรัม
ป้าสมศรี หนัก
59.75
กิโลกรัม
น้ าเพชรหนัก
54.2
กิโลกรัม
น้องน้ าตาลหนัก
27.48
กิโลกรัม
ดังนั้น น้ าหนักของสมาชิกครอบครัวนี้รวมเป็ น
72.50 + 59.75 + 54.2 + 27.48 = 213.93 กิโลกรัม
ตอบ 213.93 กิโลกรัม
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บัตรกิจกรรมที่ 1.1 กำรบวกทศนิยม
จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ นักเรี ยนสามารถ
1. หาผลบวกและอธิบายผลที่เกิดจากการบวกทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลบวกของทศนิยมที่ได้
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน เขียนคาตอบได้ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมในบัตรกิจกรรม จงหาผลบวก
1. 0.52 + 0.78

= ………………………...……….....

2. (-1.27) + (-0.9)

= ……………………………………

3. (-9.823) + (-8.35)

= ……………………………………

4. (-11.03) + (-9.12)

= ……………………………………

5. (-4.561) + (-8.135)

= ……………………………………

6. 0.45 + (-0.3)

= ……………………………………

7. (-3.482) + 3.7

= ……………………………………

8. (-16.35) + 12.054

= ……………………………………

9. 25.01 + (-30.558)

= ……………………………………

10. (-87.049) + 102

= …………………………………...
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บัตรกิจกรรมที่ 1.2 สมบัตกิ ำรบวกทศนิยม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ นักเรี ยนสามารถ
1. หาผลบวกและอธิบายผลที่เกิดจากการบวกทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลบวกของทศนิยมที่ได้
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน เขียนแสดงคาตอบได้ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมในบัตรกิจกรรม
จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้
1. [ 2.36 + 9.5 ] + (-4.02)
=…………………………………
=…………………………………
2. (-12.8) + [(-11.54) + (-0.16) ]
=…………………………………
=…………………………………
3. (-7.3) + [(-5.04) + (-2.95)]
=…………………………………
=…………………………………
4. 100 + [(-56.44) + (-37.026)]
=…………………………………
=…………………………………
5. (-26.7) + [48.50 + (-25. 9) ]
=…………………………………
=…………………………………
6. [(-3.059) + 20.001] + 64.93
=…………………………………
=…………………………………
7. [18.64 + 13.36] + (-42.80)
=…………………………………
=…………………………………
8. [(-7.3) + (-2.21)] + 15.98
=…………………………………
=…………………………………
9. (-9.4) + [10.45 + (-20.26)]
=…………………………………
=…………………………………
10. [2.081 + 94.45] + (-132.56)
=…………………………………

=……………………………….
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บัตรกิจกรรมที่ 1.3 โจทย์ ปัญหำกำรบวกทศนิยม
จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ นักเรี ยนสามารถ
1. หาผลบวกและอธิบายผลที่เกิดจากการบวกทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลบวกของทศนิยมที่ได้
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน เขียนแสดงวิธีทาตามขั้นตอนได้ถูกต้องข้อละ 5 คะแนน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมในบัตรกิจกรรม จงแสดงวิธีทา
---------------------------------------------------------------------------------------1. ดวงใจซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อ ดังนี้ สบู่หนึ่งก้อนราคา 17.25 บาท น้ าตาล
หนึ่งถุงราคา 24.75 บาท นมเปรี้ ยวสองแพ็คราคา 79.50 บาท และ ผงชักฟอกหนึ่ง
ถุงราคา 85.25 บาท อยากทราบว่าดวงใจซื้อสิ นค้ารวมเป็ นเงินทั้งหมดกี่บาท
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. มีถงั อยูส่ ามใบ ถังใบที่หนึ่งบรรจุน้ าได้ 550.75 ลิตร ถังใบที่สองบรรจุน้ าได้
785.25 ลิตร และถังใบที่สามบรรจุน้ าได้ 2,100.50 ลิตร ถังทั้งสามใบบรรจุน้ าได้
ทั้งหมดกี่ลิตร
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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บัตรเนื้อหำที่ 2 กำรลบทศนิยม
จำนวนตรงข้ ำมของทศนิยม
การลบทศนิยมจะใช้หลักการเดียวกับการลบจานวนเต็ม คือ ใช้การเปลี่ยนการลบ
เป็ นการบวก ดังนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับจานวนตรงข้ามของทศนิยม ก่อนจะกล่าวถึง
การลบทศนิยม จึงขอกล่าวถึงจานวนตรงข้ามของทศนิยมเสี ยก่อน ดังนี้
พิจารณาเส้นจานวนต่อไปนี้

-1 -0.75 -0.50 -0.25

0

0.25 0.50 0.75 1

จะเห็นว่า -0.75 กับ 0.75 อยูค่ นละข้างของ 0 เป็ นระยะ 0.75 หน่วย เท่ากัน
จึงมีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน คือ 0.75
และกล่าวได้วา่ -0.75 กับ 0.75 เป็ นจำนวนตรงข้ำมซึ่งกันและกัน
-0.75 เป็ นจานวนตรงข้ามของ 0.75
0.75 เป็ นจานวนตรงข้ามของ -0.75

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

จะเห็นว่า -0.5 กับ 0.5 อยูค่ นละข้างของ 0 เป็ นระยะ 0.5 หน่วย เท่ากัน
จึงมีค่าสัมบูรณ์เท่ากัน คือ 0.5
และกล่าวได้วา่ -0.5 กับ 0.5 เป็ นจำนวนตรงข้ ำมซึ่งกันและกัน
-0.5 เป็ นจานวนตรงข้ามของ 0.5
0.5 + (-0.5) = (-0.5) + 0.5 = 0
0.5 เป็ นจานวนตรงข้ามของ -0.5
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ถ้า a เป็ นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ ำมของ a มีเพียงจานวนเดียว
เขียนแทนด้วย -a และ a + (-a) = (-a) + a = 0

-2.5 -2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

จะเห็นว่า –1.5 กับ 1.5 อยูค่ นละข้างของ 0 เป็ นระยะ 1.5 หน่วย เท่ากัน
จึงมีค่าสัมบูรณ์เท่ากันคือ 1.5
และกล่าวได้วา่ –1.5 กับ 1.5 เป็ นจำนวนตรงข้ ำมซึ่งกันและกัน
จานวนตรงข้ามของ –1.5 เขียนแทนด้วย – (–1.5)
เราทราบแล้วจานวนตรงข้ามของ –1.5 คือ 1.5
ดังนั้น -(-1.5) = 1.5
ถ้า a เป็ นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ ำมของ –a คือ a
เขียนแทนด้วย – (–a) = a

ตัวอย่าง จานวนตรงข้ามของ 0.3
จานวนตรงข้ามของ 12.18
จานวนตรงข้ามของ – 5.6
จานวนตรงข้ามของ – 0.64
จานวนตรงข้ามของ – 3.753
จานวนตรงข้ามของ 10.09
จานวนตรงข้ามของ – 102.5
จานวนตรงข้ามของ – (-2.31)
จานวนตรงข้ามของ - (-87.03)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

– 0.3
– 12.18
5.6
0.64
3.753
–10.09
102.5
2.31
87.03

26

กำรลบทศนิยม
ในการลบทศนิยม จะใช้หลักการเดียวกับการลบจานวนเต็ม คือ
ตัวตั้ง – ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ ำมของตัวลบ

ถ้า a และ b แทนจานวนใด ๆ
a – b = a + จานวนตรงข้ามของ b
a – b = a + (-b)
ตัวอย่าง
12.5 – 8.07 = 12.5 + (-8.07)
(-1.35) – 10.66 = (-1.35) + (-10.66)
(-0.95) – (-4.6) = (-0.95) + 4.6
27.61 – (-0.15) = 27.61 + 0.15
เมื่อเปลี่ยนการลบให้อยูใ่ นรู ปการบวกแล้วจึงหาผลบวกของทศนิยมต่อไป
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ ำงที่ 1 จงหาผลลบ 8.76 – 5.9
วิธีทำ 8.76 – 5.9 = 8.76 + (-5.90)
เปลี่ยนการลบให้อยูใ่ นรู ปการบวกแล้วจึงหาผลบวกของทศนิยมต่อไป
8.76
5.90
2.86
ตัวลบ คือ 5.90
ดังนั้น 8.76 – 5.9 = 2.86
จำนวนตรงข้ ำมของ 5.90 คือ -5.90
ตอบ 2.86
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ตัวอย่ ำงที่ 2 จงหาผลลบ (-92.3) – 4.17
วิธีทำ (-92.3) – 4.17 = (-92.30) + (-4.17)
เปลี่ยนการลบให้อยูใ่ นรู ปการบวกแล้วจึงหาผลบวกของทศนิยมต่อไป
92.30
+
4.17
96.47
ตัวลบ คือ 4.17
จำนวนตรงข้ ำมของ
ดังนั้น (-92.3) – 4.17 = -96.47
4.17 คื อ -4.17
ตอบ -96.47
ตัวอย่ ำงที่ 3 จงหาผลลบ (-10.45) – 2.37
วิธีทำ (-10.45) – 2.37 = (-10.45) + (-2.37)
= -12.82
ดังนั้น (-10.45) – 2.37 = -12.82
ตอบ -12.82
ตัวอย่ ำงที่ 4 จงหาผลลบ (-6.35) – (-98.024)
วิธีทำ (-6.35) – (-98.024) = (-6.35) + 98.024
= 91.674
ดังนั้น (-6.35) – (-98.024) = 91.674
ตอบ 91.674
ตัวอย่ ำงที่ 5 จงหาผลลบ 7.135 – (-38.86)
วิธีทำ 7.135 – (-38.86)
= 7.135 + 38.86
= 45.995
ดังนั้น 7.135 – (-38.86) = 45.995
ตอบ 45.995

28

ตัวอย่ ำงที่ 6 จงหาผลลัพธ์ 5.02 + (9.5 – 7.8)
วิธีทำ 5.02 + (9.5 – 7.8) = 5.02 + 1.7
= 6.72
ดังนั้น 5.02 + (9.5 – 7.8) = 6.72
ตอบ 6.72
ตัวอย่ ำงที่ 7 จงหาผลลัพธ์ (12.55 – 9.77) + (-20.39)
วิธีทำ (12.55 – 9.77) + (-20.39) = 2.78 + (-20.39)
= -17.61
ดังนั้น (12.55 – 9.77) + (-20.39) = -17.61
ตอบ -17.61
ตัวอย่ ำงที่ 8 จงหาผลลัพธ์ [(-4.8) – (-3.7)] + (-5.74)
วิธีทำ [(-4.8) – (-3.7)] + (-5.74)
= [(-4.8) + 3.7] + (-5.74)
= (-1.1) + (-5.74)
= -6.84
ดังนั้น [(-4.8) – (-3.7)] + (-5.74) = -6.84
ตอบ -6.84
ตัวอย่ ำงที่ 9 จงหาผลลัพธ์ (67.12 – 25.09) – [ (-16.02) + 9.67]
วิธีทำ (67.12 – 25.09) – [ (-16.02) + 9.67] = 42.03 – (-6.35)
= 42.03 + 6.35
ดังนั้น (67.12 – 25.09) – [ (-16.02) + 9.67] = 48.38
ตอบ 48.38
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โจทย์ ปัญหำกำรลบทศนิยม
ตัวอย่ ำงที่ 1 นารี มีเงินอยู่ 8,050.75 บาท จ่ายค่าไฟฟ้า 560.25 บาท
จ่ายค่า
เช่าบ้าน 2,500 บาท และจ่ายค่าซื้ออาหาร 3,275.25 บาท นารี เหลือเงิน
กี่บาท
วิธีทำ นารี มีเงินอยู่
8,050.75
บาท
จ่ายค่าไฟฟ้า
560.25
บาท
จ่ายค่าเช่าบ้าน
2,500
บาท
จ่ายค่าซื้ออาหาร
3,275.25
บาท
ดังนั้น นารี เหลือเงิน 8,050.75 - ( 560.25 + 2,500 + 3,275.25 )
เท่ากับ 1,715.25 บาท
ตอบ 1,715.25 บาท
ตัวอย่ ำงที่ 2 กระสอบใบหนึ่งหนัก 3.52 กิโลกรัม บรรจุน้ าตาลเต็มกระสอบ
แล้วนาไปชัง่ ใหม่ได้หนัก 52.287 กิโลกรัม อยากทราบว่าน้ าตาลในกระสอบ
หนักกี่กิโลกรัม
วิธีทำ น้ าหนักของกระสอบและน้ าตาลรวมกัน 52.287 กิโลกรัม
กระสอบหนัก
3.52
กิโลกรัม
ดังนั้น น้ าตาลในกระสอบหนัก 52.287 – 3.52 = 48.767 กิโลกรัม
ตอบ 48.767 กิโลกรัม
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บัตรกิจกรรมที่ 2.1 กำรลบทศนิยม
จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ นักเรี ยนสามารถ
1. หาผลลบและอธิบายผลที่เกิดจากการลบทศนิยมที่กาหนดให้ได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลลบของทศนิยมที่ได้
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน เขียนคาตอบได้ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมในบัตรกิจกรรม จงหาผลลบ
1. 50.12 – 45.04
2. 7.35 - (-11.25)
3. 2.04 – 7.55
4. (-2.23) – (-15.74)
5. (-119.25) – 85.006
6. 56.82 – 49.31
7. 18.04 – (-12.9)
8. (-0.25) – (-4.75)
9. (-73.5) – 25.68
10. 4.04 – (-5.97)

=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
=……………………………………..
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บัตรกิจกรรมที่ 2.2 หำผลลัพธ์
จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ นักเรี ยนสามารถ
1. บอกความสัมพันธ์ของการบวกและการลบทศนิยมได้
2. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวกและการลบทศนิยมได้
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน เขียนแสดงคาตอบได้ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมในบัตรกิจกรรม จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้
1. 154.45 – [89.50 – 25.25] =…………………………………
=…………………………………
2. [(-7.4) + 12] – 3.7
=…………………………………
=…………………………………
3. [(-9.2) + 12.6] – (-6.3) =…………………………………
=…………………………………
4. (20.75 – 15.66) – 3.12 =…………………………………
=…………………………………
5. [(-5.8) + (-1.04) ] – (-4.3) =…………………………………
=…………………………………
6. 24.16 + [ (-7.3) – 41.59] =…………………………………
=…………………………………
7. 100 – [68.05 – (-23.66)] =…………………………………
=…………………………………
8. [(-10.4) – 7.8] – 4.2
=…………………………………
=…………………………………
9. [16.25 – 8.34] – (-19.48) =…………………………………
=…………………………………
10. 154.8 – (125.3 – 20.5) =…………………………………

=…………………………………

32

บัตรกิจกรรมที่ 2.3 โจทย์ ปัญหำกำรลบทศนิยม
จุดประสงค์ กำรเรียนรู้ นักเรี ยนสามารถ
1. บอกความสัมพันธ์ของการบวกและการลบทศนิยมได้
2. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวกและการลบทศนิยมได้
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน เขียนแสดงวิธีทาตามขั้นตอนได้ถูกต้องข้อละ 5 คะแนน
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมในบัตรกิจกรรม จงแสดงวิธีทา
1. ปรี ชาเดินทางทั้งสิ้ น 154.5 กิโลเมตร วันแรกเดินทางได้ 45.6 กิโลเมตร วันที่
สองเดินทางได้ 62.8 กิโลเมตร วันที่สามปรี ชาต้องเดินให้ถึงปลายทาง ดังนั้นวันที่สาม
ปรี ชาจะต้องเดินทางอีกกี่กิโลเมตรจึงจะถึงปลายทาง
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. นิสาซื้อสิ นค้าดังนี้ โลชัน่ หนึ่งขวดราคา 27.50 บาท สบู่หนึ่งแพ็คราคา 59.75
บาท และน้ าส้มหกขวดราคา 123.25 บาท ถ้านิสาให้ธนบัตร 500 บาท นิสาจะได้รับ
เงินทอนกี่บาท
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 2
เรื่ อง กำรบวกและกำรลบทศนิยม
คะแนนเต็ม 10 คะแนน เวลำ 15 นำที
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ ให้ตรงกับ
ตัวเลือกที่ตอ้ งการในแต่ละข้อเพียงคาตอบเดียว
------------------------------------------------------------------------------------------------1. (-13.234) + (-0.56) มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 13.794
ข. 12.674
ค. -13.794
ง. -12.674
2. (-3.48) + 3.5 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 6.98
ข. -6.98
ค. -0.02
ง. 0.02
3. 8.312 + 15.87 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. -24.182
ข. 24.182
ค. 24.812
ง. -24.251
4. (-4.08) – (-12.6) มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 16.68
ข. -16.68
ค. 8.52
ง. -8.52
5. (-8.34) – 9.832 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. -18.172
ข. 18.172
ค. 1.492
ง. -1.492
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6. [8.34 + (-24.86) ] – 3.95 มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. -20.47
ข. -29.25
ค. 29.25
ง. 33.2
7. [(-32.461) + 21.8] - [(-41.935) – (-37.08)] มีค่าเท่ากับข้อใด
ก. 15.516

ข. -15.516

ค. 5.806

ง. -5.806

8. สุ ดาสู ง 146.52 เซนติเมตร สาธิตสู ง 153.25 เซนติเมตร และสุ วทิ ย์สูง 168.17
เซนติเมตรส่ วนสู งของสุ ดาและสาธิตรวมกัน แล้วต่ากว่าหรื อสู งกว่าสุ วิทย์กี่เซนติเมตร
ก. สู งกว่า 131.60 เซนติเมตร ข. สู งกว่า -131.6 กิโลกรัม
ค. สู งกว่า 299.77 เซนติเมตร ง. ต่ากว่า 131.60 กิโลกรัม
9. มีริบบิ้นสองเส้น เส้นแรกยาว 8.75 เมตร เส้นที่สองยาว 12.50 เมตร
นามาต่อกันแล้ววัดความยาวใหม่อีกครั้งได้ 18.45 เมตร อยากทราบว่าเสี ยริ บบิ้นตรง
รอยต่อไปกี่เมตร
ก. 9.70 เมตร
ข. 5.95 เมตร
ค. 2.80 เมตร
ง. 21.25 เมตร
10. แม่คา้ มีปลาอยู่ 85.76 กิโลกรัม ขายปลาไป 30 กิโลกรัม 352 กรัม
และ 45.05 กิโลกรัม อยากทราบว่าแม่คา้ ยังเหลือปลาอีกกี่กิโลกรัม
ก. 55.408 กิโลกรัม
ข. 10.358 กิโลกรัม
ค. 40.71 กิโลกรัม
ง. -10.358 กิโลกรัม
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ภาคผนวก
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.1 กำรบวกทศนิยม
คำชี้แจง จงหาผลบวก
ตอบถูก
ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
1. 0.52 + 0.78

1.30
=……………………………………

2. (-1.27) + (-0.9)

-2.17
=……………………………………

-18.173
3. (-9.823) + (-8.35) =……………………………………
-20.15
4. (-11.03) + (-9.12) =……………………………………
-12.696
5. (-4.561) + (-8.135) =……………………………………
6. 0.45 + (-0.3)

0.15
=……………………………………

7. (-3.482) + 3.7

0.218
=……………………………………

-4.296
8. (-16.35) + 12.054 =……………………………………
-5.548
9. 25.01 + (-30.558) =……………………………………
10. (-87.049) + 102

14.951
=……………………………………

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10

ผ่าน

0-7

ปรับปรุ ง
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.2 สมบัติกำรบวกทศนิยม
คำชี้แจง จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้
ตอบถูก
ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
1. [ 2.36 + 9.5 ] + (-4.02)
2. (-12.8) + [(-11.54) + (-0.16) ]
3. (-7.3) + [(-5.04) + (-2.95)]
4. 100 + [(-56.44) + (-37.026)]
5. (-26.7) + [48.50 + (-25. 9) ]
6.

[(-3.059) + 20.001] + 64.93

7.

[18.64 + 13.36] + (-42.80)

8.

[(-7.3) + (-2.21)] + 15.98

9.

(-9.4) + [10.45 + (-20.26)]

10. [2.081 + 94.45] + (-132.56)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10
ผ่าน
0-7
ปรับปรุ ง

11.86 + (-4.02)
=…………………………………
7.84
=…………………………………
(-12.8) + ( -11.7)
=…………………………………
-24.5
=…………………………………
(-7.3) + (-7.99)
=…………………………………
-15.29
=…………………………………
100 + (-93.466)
=…………………………………
6.534
=…………………………………
(-26.7) + 22.6
=…………………………………
-4.1
=…………………………………
16.942 + 64.93
=…………………………………
81.872
=…………………………………
32 + (-42.80)
=…………………………………
-10.8
=…………………………………
(-9.51) + 15.98
=…………………………………
6.47
=…………………………………
(-9.4) + (-9.81)
=…………………………………
-19.21
=…………………………………
96.531 + (-132.56)
=…………………………………
-36.029
=…………………………………
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.3 โจทย์ ปัญหำกำรบวกทศนิยม
คำชี้แจง จงแสดงวิธีทา
ตอบถูก
ได้คะแนนข้อละ 5 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
ให้ ศึกษำเกณฑ์ กำรให้ คะแนนหน้ ำถัดไป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10

ผ่าน

0-7

ปรับปรุ ง

1. ดวงใจซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อดังนี้ สบู่หนึ่งก้อนราคา 17.25 บาทน้ าตาลหนึ่ง
ถุงราคา 24.75 บาท นมเปรี้ ยวสองแพ็คราคา 79.50 บาท และผงชักฟอกหนึ่งถุงราคา
85.25 บาท อยากทราบว่าดวงใจซื้อสิ นค้ารวมเป็ นเงินทั้งหมด กี่บาท
วิธีทา โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร : ดวงใจซื้อสิ นค้ารวมเป็ นเงินทั้งหมดกี่บาท
...................................................................................................................................
ดวงใจซื้อสิ นค้า สบู่หนึ่งก้อนราคา
17.25 บาท
...................................................................................................................................
น้ าตาลหนึ่งถุงราคา
24.75 บาท
...................................................................................................................................
นมเปรี้ ยวสองแพ็คราคา
79.50 บาท
...................................................................................................................................
ผงชักฟอกหนึ่งถุงราคา
85.25 บาท
...................................................................................................................................
ดวงใจซื้อสิ นค้ารวมเป็ นเงินทั้งหมด
...................................................................................................................................
17.25 + 24.75 + 79.50 + 85.25 = 206.75 บาท
...................................................................................................................................
ตอบ 206.75 บาท
...................................................................................................................................
2. มีถงั อยูส่ ามใบ ถังใบที่หนึ่งบรรจุน้ าได้ 550.75 ลิตร, ถังใบที่สองบรรจุน้ าได้ 785.25
ลิตร และถังใบที่สามบรรจุน้ าได้ 2,100.50 ลิตร ถังทั้งสามใบบรรจุน้ าได้ท้ งั หมดกี่ลิตร
วิธีทา โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร : ถังทั้งสามใบบรรจุน้ าได้ท้ งั หมดกี่ลิตร
...................................................................................................................................
มีถงั สามใบบรรจุน้ าได้ดงั นี้ ถังใบที่หนึ่งบรรจุน้ าได้ 550.75 ลิตร
...................................................................................................................................
ถังใบที่สองบรรจุน้ าได้ 785.25 ลิตร
...................................................................................................................................
ถังใบที่สามบรรจุน้ าได้ 2,100.50 ลิตร
...................................................................................................................................
ถังทั้งสามใบบรรจุน้ าได้ท้ งั หมด
...................................................................................................................................
550.75 + 785.25 + 2,100.50 = 3,436.50 ลิตร
..................................................................................................................................
ตอบ 3,436.50 ลิตร
.
...................................................................................................................................
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เกณฑ์ กำรตรวจให้ คะแนนโ.จทย์ ปัญหำกำรบวกทศนิยม
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.3 โจทย์ ปัญหำกำรบวกทศนิยม
ข้ อ 1
เฉลย

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน

ขั้นที่ 1. ขั้นวิเคราะห์โจทย์

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน

โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง

วิเคราะห์โจทย์ (1 คะแนน)

- ดวงใจซื้อสบู่หนึ่งก้อนราคา 17.25

บาท

24.75 บาท

- โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง

น้ าตาลหนึ่งถุงราคา
นมเปรี้ ยวสองแพ็คราคา

79.50 บาท

ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ (3 คะแนน)

ผงชักฟอกหนึ่งถุงราคา

85.25 บาท

- ตอบถูกได้ 3 คะแนน

1 คะแนน

- ดวงใจซื้อสิ นค้ารวมเป็ นเงินทั้งหมดกี่บาท

- ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน

ขั้นที่ 2. ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ

ขั้นแสดงคาตอบ (1 คะแนน)

วิธีทา ดวงใจซื้อสบู่หนึ่งก้อนราคา 17.25 บาท -ตอบถูกตรงประเด็นได้ 1 คะแนน
น้ าตาลหนึ่งถุงราคา
นมเปรี้ ยวสองแพ็คราคา

24.75 บาท -ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
79.50 บาท

ผงชักฟอกหนึ่งถุงราคา

85.25 บาท

ดวงใจซื้อสิ นค้ารวมเป็ นเงินทั้งหมด
17.25 + 24.75 + 79.50 + 85.25
= 206.75 บาท
ตอบ 206.75 บาท
ขั้นที่ 3. ขั้นแสดงคาตอบ
ตอบ ดวงใจซื้อสิ นค้ารวมเป็ นเงินทั้งหมด
206.75 บาท
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เกณฑ์ กำรตรวจให้ คะแนนโจทย์ ปัญหำกำรบวกทศนิยม
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.3 โจทย์ ปัญหำกำรบวกทศนิยม
ข้ อ 2
เฉลย
ขั้นที่ 1. ขั้นวิเคราะห์โจทย์
โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
- ถังใบที่หนึ่งบรรจุน้ าได้ 550.75 ลิตร
ถังใบที่สองบรรจุน้ าได้ 785.25 ลิตร
ถังใบที่สามบรรจุน้ าได้ 2,100.50 ลิตร
- ถังทั้งสามใบบรรจุน้ าได้ท้ งั หมดกี่ลิตร
ขั้นที่ 2. ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ
วิธีทา มีถงั สามใบบรรจุน้ าได้ดงั นี้
ถังใบที่หนึ่งบรรจุน้ าได้ 550.75 ลิตร
ถังใบที่สองบรรจุน้ าได้ 785.25 ลิตร
ถังใบที่สามบรรจุน้ าได้ 2,100.50 ลิตร
ถังทั้งสามใบบรรจุน้ าได้ท้ งั หมด
550.75 + 785.25 + 2,100.50
= 3,436.50 ลิตร
ตอบ 3,436.50 ลิตร
ขั้นที่ 3. ขั้นแสดงคาตอบ
ตอบ ถังทั้งสามใบบรรจุน้ าได้ท้ งั หมด
3,436.50 ลิตร

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
วิเคราะห์โจทย์ (1 คะแนน)
- โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
1 คะแนน
ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ (3 คะแนน)
- ตอบถูกได้ 3 คะแนน
- ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
ขั้นแสดงคาตอบ (1 คะแนน)
-ตอบถูกตรงประเด็นได้ 1 คะแนน
-ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.1 กำรลบทศนิยม
คำชี้แจง จงหาผลลบ
ตอบถูก
ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
50.12 + (-45.04)
=……………………………………..
5.08
=……………………………………..
7.35 + 11.25
2. 7.35 - (-11.25) =……………………………………..
18.60
=……………………………………..
2.04 + (- 7.55)
3. 2.04 – 7.55
=……………………………………..
-5.51
=……………………………………..
(-2.23) + 15.74
4. (-2.23) – (-15.74) =……………………………………..
13.51
=……………………………………..
(-119.25) + (-85.006)
5. (-119.25) – 85.006 =…………………………………..
-204.256
=……………………………………..
56.82 + (-49.31)
6. 56.82 – 49.31 =……………………………………..
7.51
=……………………………………..
18.04 + 12.9
7. 18.04 – (-12.9) =……………………………………..
30.94
=……………………………………..
(-0.25) + 4.75
8. (-0.25) – (-4.75) =……………………………………..
4.5
=……………………………………..
(-73.5) + (- 25.68)
9. (-73.5) – 25.68 =……………………………………..
-99.18
=……………………………………..
4.04 + 5.97
10. 4.04 – (-5.97) =……………………………………..
10.01
=……………………………………..
1. 50.12 – 45.04

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10

ผ่าน

0-7

ปรับปรุ ง
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.2 หำผลลัพธ์
คำชี้แจง จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้
ตอบถูก
ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
154.45 – 64.25
1. 154.45 – [89.50 – 25.25] =…………………………………
90.2
=…………………………………
4.6 – 3.7
2. [(-7.4) + 12] – 3.7
=…………………………………
0.9
=…………………………………
3.4 + 6.3
3. [(-9.2) + 12.6] – (-6.3) =…………………………………
9.7
=…………………………………
5.09 - 3.12
4. (20.75 – 15.66) – 3.12 =…………………………………
1.97
=…………………………………
(-6.84) + 4.3
5. [(-5.8) + (-1.04) ] – (-4.3) =………………………………..
-2.54
=…………………………………
24.16 + (-48.89)
6. 24.16 + [ (-7.3) – 41.59] =…………………………………
-24.73
=…………………………………
100 – 91.71
7. 100 – [68.05 – (-23.66)] =…………………………………
=…………………………………
8.29
(-18.2) – 4.2
8. [(-10.4) – 7.8] – 4.2
=…………………………………
-22.4
=…………………………………
7.91 + 19.48
9. [16.25 – 8.34] – (-19.48) =…………………………………
27.39
=…………………………………
154.8 – 104.8
10. 154.8 – (125.3 – 20.5) =…………………………………
50.0
=…………………………………

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10

ผ่าน

0-7

ปรับปรุ ง
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.3 โจทย์ ปัญหำกำรลบทศนิยม
คำชี้แจง จงแสดงวิธีทา
ตอบถูก
ได้คะแนนข้อละ 5 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
ให้ ศึกษำเกณฑ์ กำรให้ คะแนนหน้ ำถัดไป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10

ผ่าน

0-7

ปรับปรุ ง

1. ปรี ชาเดินทางทั้งสิ้ น 154.5 กิโลเมตร วันแรกเดินทางได้ 45.6 กิโลเมตร วันที่สอง
เดินทางได้ 62.8 กิโลเมตร วันที่สามปรี ชาต้องเดินให้ถึงปลายทาง ดังนั้นวันที่สาม
ปรี ชาจะต้องเดินทางอีกกี่กิโลเมตรจึงจะถึงปลายทาง
วิธีทา ปรี ชาเดินทางทั้งสิ้ น
154.5 กิโลเมตร
...................................................................................................................................
วันแรกเดินทางได้
45.6 กิโลเมตร
...................................................................................................................................
วันที่สองเดินทางได้
62.8 กิโลเมตร
...................................................................................................................................
วันที่สามปรี ชาต้องเดินให้ถึงปลายทางอีก
...................................................................................................................................
154.5 – (45.6 + 62.8) = 108.4
กิโลเมตร
...................................................................................................................................
ตอบ 108.4 กิโลเมตร
...................................................................................................................................
2. นิสาซื้อสิ นค้าดังนี้ แป้งหนึ่งกระป๋ องราคา 27.50 บาท สบู่หนึ่งแพ็คราคา
59 .75 บาท และน้ าส้มห้าขวดราคา 123.25 บาท ถ้านิสาให้ธนบัตร 500 บาท นิสา
จะได้รับเงินทอนกี่บาท
วิ...................................................................................................................................
ธีทา นิสาซื้อสิ นค้า ดังนี้ แป้งหนึ่งกระป๋ องราคา 27.50 บาท
สบู่หนึ่งแพ็คราคา
59 .75 บาท
...................................................................................................................................
น้ าส้มห้าขวดราคา
123.25
บาท
...................................................................................................................................
นิสาให้ธนบัตร 500 บาท นิสาจะได้รับเงินทอน
...................................................................................................................................
500 – (27.50 + 59.75 + 123.25) = 289.50 บาท
...................................................................................................................................
ตอบ 289.50 เมตร
...................................................................................................................................
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เกณฑ์ กำรตรวจให้ คะแนนโจทย์ ปัญหำกำรลบทศนิยม
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.3 โจทย์ ปัญหำกำรลบทศนิยม
ข้ อ 1
เฉลย
ขั้นที่ 1. ขั้นวิเคราะห์โจทย์
โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
- ปรี ชาเดินทางทั้งสิ้ น 154.5 กิโลเมตร
วันแรกเดินทางได้ 45.6 กิโลเมตร
วันที่สองเดินทางได้ 62.8 กิโลเมตร
- วันที่สามปรี ชาจะต้องเดินทางอีกกี่กิโลเมตร
ขั้นที่ 2. ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ
วิธีทา ปรี ชาเดินทางทั้งสิ้ น 154.5 กิโลเมตร
วันแรกเดินทางได้
45.6 กิโลเมตร
วันที่สองเดินทางได้ 62.8 กิโลเมตร
วันที่สามปรี ชาต้องเดินให้ถึงปลายทางอีก
154.5 – (45.6 + 62.8) = 108.4 กิโลเมตร
ตอบ 108.4 กิโลเมตร
ขั้นที่ 3. ขั้นแสดงคาตอบ
ตอบ วันที่สามปรี ชาจะต้องเดินทางอีก
108.4 กิโลเมตร

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
1. วิเคราะห์โจทย์ (1 คะแนน)
- โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
1 คะแนน
2. ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ (3 คะแนน)
- ตอบถูกได้ 3 คะแนน
- ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
3. ขั้นแสดงคาตอบ (1 คะแนน)
- ตอบถูกตรงประเด็นได้ 1 คะแนน
- ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
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เกณฑ์ กำรตรวจให้ คะแนนโจทย์ ปัญหำกำรลบทศนิยม
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.3 โจทย์ ปัญหำกำรลบทศนิยม
ข้ อ 2
เฉลย
ขั้นที่ 1. ขั้นวิเคราะห์โจทย์
โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
- นิสาซื้อสิ นค้าดังนี้ แป้งหนึ่งกระป๋ องราคา
27.50 บาท
สบู่หนึ่งแพ็คราคา
59 .75 บาท
น้ าส้มห้าขวดราคา
123.25 บาท
นิสาให้ธนบัตร 500 บาท
- นิสาจะได้รับเงินทอนกี่บาท
ขั้นที่ 2. ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ
วิธีทา นิสาซื้อสิ นค้าดังนี้ แป้งหนึ่งกระป๋ องราคา
27.50 บาท
สบู่หนึ่งแพ็คราคา 59 .75 บาท
น้ าส้มห้าขวดราคา 123.25 บาท
นิสาให้ธนบัตร 500 บาท นิสาจะได้รับ
เงินทอน 500 – (27.50 + 59.75 + 123.25)
= 289.50 บาท
ตอบ 289.50 เมตร
ขั้นที่ 3. ขั้นแสดงคาตอบ
ตอบ นิสาจะได้รับเงินทอน 289.50 บาท

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
1. วิเคราะห์โจทย์ (2 คะแนน)
- โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
1 คะแนน
2. ขั้นเสดงวิธีหาคาตอบ (3 คะแนน)
- ตอบถูกได้ 3 คะแนน
- ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
3. ขั้นแสดงคาตอบ (1 คะแนน)
- ตอบถูกตรงประเด็นได้ 1 คะแนน
- ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม
คำชี้แจง
ตอบถูก
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
คำตอบ
ข
ค
ง
ก
ค
ก
ง
ข
ก
ค
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10
ผ่าน
0-7
ปรับปรุ ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม
คำชี้แจง
ตอบถูก
ตอบผิดหรื อไม่ ได้ ตอบ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
ได้คะแนนข้อละ 0 คะแนน
คำตอบ
ค
ง
ข
ค
ก
ก
ง
ก
ค
ข
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
8 - 10
ผ่าน
0-7
ปรับปรุ ง
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม
ชื่อ................................................................................ชั้น.............เลขที่...............
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
ทำได้ ..................คะแนน
ระดับคุณภำพ.................
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม
ชื่อ................................................................................ชั้น.............เลขที่...............
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
ทาได้..................คะแนน
ระดับคุณภาพ.................
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ตำรำงบันทึกคะแนนกำรทำกิจกรรมและแบบทดสอบ
ชุดที่ 2 กำรบวกและกำรลบทศนิยม
กลุ่มที่..............
ชื่อสมาชิกกลุ่ม

ที่

1.
2.
3.
4.

หัวหน้า........................................................ ชั้น............เลขที่................
รองหัวหน้า...................................................ชั้น............เลขที่...............
สมาชิก..........................................................ชั้น............เลขที่...............
เลขานุการ.....................................................ชั้น............เลขที่...............
คะแนน
คะแนน
บัตร
บัตร
บัตร
บัตร
บัตร
บัตร
ทดสอบก่อน กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
เรี ยน
ที่ 1.1
ที่ 1.2
ที่ 1.3
ที่ 2.1
ที่ 2.2
ที่ 2.3
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

คะแนน
ทดสอบหลัง
เรี ยน
(10)

1
2
3
4
5
รวม
ที่

(1) คะแนนฐาน
(2) คะแนนทดสอบ
(เทียบ 100 คะแนน) หลังเรี ยน (เทียบ 100คะแนน)

1
2
3
4
5
รวม
ความก้าวหน้าเฉลี่ยของ
กลุ่ม
เกณฑ์ที่ได้รับการยกย่อง

คะแนนพัฒนาการ
(ช่อง 2 - ช่อง 1)

คะแนนความก้าวหน้า
(พิจารณาจากตารางเกณฑ์)

÷ 5 = ………………………
กลุ่มยอดเยีย่ ม

ลงชื่อ.................................................หัวหน้ากลุ่ม
(.................................................)

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

ลงชื่อ...........................................ครู ผสู้ อน
( นางรุ่ งนภา นาคกล )

