
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 13 

การคูณเลขยกกาํลงัที�มเีลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเต็ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1                 ภาคเรียนที� 1 

หน่วยการเรียนรู้ที� 3 เลขยกกาํลงั                                              เวลา 4 ชั�วโมง  

 

1. สาระสําคัญ 

  การดาํเนินการของเลขยกกาํลงัในการคูณและการหารที�มีฐานเป็นจาํนวนเดียวกนั จะไดว้า่ 

   ถา้ให ้a, m และ n เป็นจาํนวนเตม็ที� a ≠0 แลว้ 

 am× an= am+ n 

 

2. ตวัชี�วดัชั�นปี 

1. เขา้ใจเกี�ยวกบัเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเต็มและเขียนแสดงจาํนวนใหอ้ยู่ในรูปสญักรณ์ 

 วิทยาศาสตร์ (ค 1.1  ม. 1/2) 

2. อธิบายผลที�เกิดขึ�นจากการยกกาํลงัของจาํนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม (ค 1.2  ม. 1/3) 

3.คูณและหารเลขยกกาํลงัที�มีฐานเดียวกนัและมีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ (ค 1.2 ม. 1/4)  

4. ใชว้ิธีการที�หลากหลายแกปั้ญหา (ค 6.1  ม. 1/1) 

5. ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  (ค 6.1  ม. 1/2) 

6. ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม (ค 6.1  ม. 1/3) 

7.ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื�อสาร การสื�อความหมาย และการนาํเสนอไดอ้ยา่ง 

ถกูตอ้งและชดัเจน  (ค 6.1  ม. 1/4) 

8.     เชื�อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และนาํความรู้ หลกัการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป 

เชื�อมโยงกบัศาสตร์อื�น ๆ (ค 6.1  ม. 1/5) 

  9. มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์(ค 6.1  ม. 1/6) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. คูณเลขยกกาํลงัที�มีฐานเดียวกนัและเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ได ้(K) 

 2. ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของคาํตอบที�ได ้(K) 

 3. ทาํงานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื�อมั�นในตนเอง (A) 

 4. การใหเ้หตุผล การสื�อสาร การสื�อความหมาย การนาํเสนอและการเชื�อมโยงหลกัการความรู้ 

ทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�น (P) 

 

 



4. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 

วธีิการวดัผลและการประเมนิผล เครื�องมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตจากการซกัถาม การแสดง 

ความคิดเห็น การใหข้อ้เสนอแนะ 

   และการอภิปรายร่วมกนั 

- แบบบนัทึกผลการอภิปราย    ผา่นเกณฑเ์ฉลี�ย 3 ขึ�นไป 

 - แบบบนัทึกความรู้  

   

2. ตรวจผลการปฏิบติัตามใบงานที� 
- ใบงานตาม Book Creator 

-  แบบทดสอบ ใน kahoot 
   ผา่นเกณฑเ์ฉลี�ย 3 ขึ�นไป 

   

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

วธีิการวดัผลและการประเมนิผล เครื�องมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตพฤติกรรมขณะทาํงาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ   ผา่นเกณฑเ์ฉลี�ย 3 ขึ�นไป 

   ร่วมกบักลุ่ม   ทาํงาน  

2. ประเมินพฤติกรรมตาม

รายการ  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

- แบบประเมินดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยม 

  ผา่นเกณฑเ์ฉลี�ย 3 ขึ�นไป 

และค่านิยม   

   

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

วธีิการวดัผลและการประเมนิผล เครื�องมอืวดัและประเมนิผล เกณฑ์การวดั 

1. สงัเกตพฤติกรรมการสื�อสาร - แบบประเมินดา้นทกัษะ/    ผา่นเกณฑเ์ฉลี�ย 3 ขึ�นไป 

   การเชื�อมโยงหลกัการความรู้    กระบวนการ  

   ทางคณิตศาสตร์   

2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ   

   ประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ   

3. สงัเกตขณะปฏิบติัตามแบบฝึก

ทกัษะ 

- แบบฝึกทกัษะ    ผา่นเกณฑเ์ฉลี�ย 3 ขึ�นไป 

   

 

 



5. สาระการเรียนรู้ 

 การคูณเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ใด ๆ 

 

6. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ขั�นที� 1 นําเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูทบทวนความรู้เลขยกกาํลงั 

 

ขั�นที� 2 กจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ครูนาํเสนอตวัอยา่งโดยใช ้ Keynoteใหน้กัเรียนศึกษาแลว้ครูตั�งคาํถามซกัถามนกัเรียนเพิ�มเติม 

เช่นเลขยกกาํลงัที�มีค่าเท่ากบั  22 × 23  มีอีกอะไรบา้ง 

  ครูพยายามซกัถามจนนกัเรียนไดข้อ้สรุปการคูณของเลขยกกาํลงัที�มีฐานเดียวกนั 

 3. ครูอธิบายเพิ�มเติมวา่ในการหาผลคูณของเลขยกกาํลงัที�มีฐานเท่ากนัใหน้าํเลขชี�กาํลงัมาบวก 

  กนั ดงันั�นถา้ an× amแลว้ an× am= an + m 

 4.ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ การคูณเลขยกกาํลงั โดยใช ้  Keynote  นาํเสนอ 

ขั�นที� 3 ฝึกฝนผู้เรียน 

ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมฝึกทกัษะใน  Book  Creator 

ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมทดสอบความรู้ใน  kahoot 

ขั�นที� 4 การนําไปใช้ 

1. ฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 

2. นาํความรู้เรื�องนี�ไปใชใ้นการเรียนคณิตศาสตร์และสาระอื�นต่อไป 

ขั�นที� 5 สรุปความคิดรวบยอด 

 นกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน เรื�องการคูณเลขยกกาํลงัที�มีฐานเดียวกนั 

 

 

7. กจิกรรมเสนอแนะ 

 ใหน้กัเรียนเขียนแผนภาพความคิดการคูณเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเตม็ใด ๆ 

 

8. สื�อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. ใบความรู้ในKeynote    

 2. แบบฝึกทกัษะBook  Creator 

 3. หนงัสือเรียน รายวิชาพื�นฐาน คณิตศาสตร์ ม. 1 เล่ม 1 (บริษทั สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิชจาํกดั) 

  

 



แหล่งการเรียนรู้เพิ�มเตมิ  

 1. หนงัสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์ 

 2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื�อน ญาติ ผูรู้้ดา้นคณิตศาสตร์ 

3. อินเทอร์เน็ต ขอ้มูลในการศึกษาเรื�อง การคูณเลขยกกาํลงัที�มีเลขชี�กาํลงัเป็นจาํนวนเต็ม 

 

10. บันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ความสาํเร็จในการจดัการ_________________________________________________ 

   แนวทางการพฒันา_____________________________________________________ 

2. ปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการเรียนรู้_________________________________________ 

   แนวทางแกไ้ข_________________________________________________________ 

3. สิ�งที�ไม่ไดป้ฏิบติัตามแผน_________________________________________________ 

   เหตุผล_____________________________________________________________ 

4. การปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ __________________________________________  

   __________________________________________________________________ 

 

                                        ลงชื�อ __________________________ ผูส้อน 

(นางสาวนิภาพร  เหลาแหลม) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


