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แผ่นที่ 1  ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “เลขยกก าลัง”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เวลา 7 ชั่วโมง 

 
 

ค 3.2  ม.2/3-4 ค 4.2 ม.2/2 

 ค 6.1 ม.2/1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “เลขยกก าลงั” 

(4 แผน 7 ชั่วโมง) 
สาระการเรียนรู้ เลขยกก ำลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงจ ำนวนท่ีเกิด

จำกกำรคูณตัวเองซ  ำกันหลำยๆ ตัว ส่วนสัญกรณ์วิทยำศำสตร์เป็น

กำรเขียนจ ำนวนในรูปกำรคูณของจ ำนวนท่ีมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 

แต่น้อยกว่ำ 10 กับเลขยกก ำลังท่ีมีฐำนเป็นสิบและเลขชี ก ำลังเป็น

จ ำนวนเต็ม นิยมใช้กับจ ำนวนท่ีมีค่ำมำกๆ หรือมีค่ำน้อยๆ ส ำหรับ

เลขยกก ำลังท่ีมีฐำนเดียวกันและเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 

สำมำรถน ำมำคูณและหำรกันได้โดยใช้สมบัติกำรคูณและกำรหำร

ของเลขยกก ำลังจึงจ ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่ำงถูกต้อง  ไม่ให้เกิด

ควำมผิดพลำด บนพื้นฐำนของควำมมีเหตุมีผลตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี ่1 

เร่ือง เลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเปน็จ ำนวนเต็ม 

(2  ช่ัวโมง) 

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/1 

สาระการเรียนรู้ 

 ควำมหมำยของเลขยกก ำลังที่มเีลขชี ก ำลัง

เป็นจ ำนวนเตม็ ค่ำของเลขยกก ำลงัที่มีเลขชี ก ำลัง

เป็นจ ำนวนเตม็ 

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ใบควำมรู้เรื่องเลขยกก ำลัง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชำติ ศำสน์ กษัตรยิ์  

2. ใฝ่เรียนรู ้

3. อยู่อย่ำงพอเพียง 

4.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 

เร่ือง กำรคูณและกำรหำรเลขยก

ก ำลังเมื่อเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเตม็ 

 ( 2  ช่ัวโมง) 

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/1 

สาระการเรียนรู้   สมบัติของเลขยกก ำลัง

ที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเตม็ ขั นตอนกำร

หำผลคูณและผลหำรเลขยกก ำลัง 

        

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 

เร่ือง สัญกรณ์วิทยำศำสตร ์

 (1  ช่ัวโมง) 

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/1 

สาระการเรียนรู้   ผลลัพธ์ของจ ำนวนในรูป         

สัญกรณ์วิทยำศำสตร ์

        

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 

เร่ือง กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับเลขยกก ำลังไปใช้ในชีวิตจริง 

 (2  ช่ัวโมง) 

ตัวชี้วัด ค 1.1 ม.2/1 

สาระการเรียนรู ้ กำรแก้โจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์

เกี่ยวกับเลขยกก ำลัง 

        

 



1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ค 1.1 ม.2/1 

ค 1.1 ม.2/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี ก ำลังเป็น

จ ำนวนเต็มในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง 

สาระส าคัญ เลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี้ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มสำมำรถเขียน     

ในรูปของกำรคูณซ ้ำตำมบทนิยำมดังน้ีบทนิยำม ก ำหนดให้ a เป็นจ ำนวน

เต็มใดๆ และ n เป็นจ ำนวนเต็มบวก 

เรียก a  ว่ำ ฐำน (base) 
เรียก n  ว่ำ เลขชี้ก ำลัง (exponent or index) 
เรียก an  ว่ำ เลขยกก ำลัง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.หำค่ำของเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มได้ (K) 

2.เขียนเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มได(้P) 

3.เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้เรื่องเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวน

เต็มไปใช้ในชีวิตจริง (A) 

สาระการเรียนรู้   

- ควำมหมำยของเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 

- ค่ำของเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 

สมรรถนะส าคัญ 
1.ความสามารถในการสื่อสาร : ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ควำมคิด ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยกำรพูดและกำรเขียน 
2.ความสามารถในการคิด : คิดพื นฐำน คิดขั นสูง 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา : ใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำโดยกำร
วิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนในกำรแก้ปัญหำ ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ ตรวจสอบ
และสรุปผล 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  : น ำกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ี
หลำกหลำยไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ท ำงำนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : เคำรพเทิดทูนสถำบันพระมหำกษ ตตริย์ 
2. ใฝ่เรียนรู้ : ตั งใจ เพียรพยำยำมในกำรเรียนและเข้ำใจร่วมกิจกรรมกำร
เรียนรู้ 
3.อยู่อย่างพอเพียง : ด ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบมี
คุณธรรม มภีูมิตุ้มกันในตัวท่ีดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
4. มุ่งมั่นในการท างาน : ตั งใจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีกำรงำน 
 

 

 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน – ใบควำมรู้เรื่องเลขยกก ำลัง หัวข้อเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี 

ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม  

การวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
หำค่ำของเลขยก
ก ำลังที่มีเลขชี ก ำลัง
เป็นจ ำนวนเต็มได้ 
(K) 

ตรวจใบงำน
และชิ นงำน 

ใบงำนและ
ชิ นงำน 

ระดับคะแนน 
19-22 ได ้ดีเยี่ยม 
15-18 ได้ ดี 
11-14 ได้ ผ่ำน 
  0-10 ได้ ไม่ผ่ำน 

เขียนเลขยกก ำลังให้
อยู่ในรูปจ ำนวนเต็ม
หรือเศษส่วนได ้(P) 

สังเกต
ควำมสำมำรถ
ในกำรเขียน 
เลขยกก ำลัง
ให้อยู่ในรูป
จ ำนวนเต็ม
หรือเศษส่วน 

แบบสังเกต
ควำมสำมำรถ
ในกำรเขียน 
เลขยกก ำลังให้
อยู่ในรูป
จ ำนวนเต็ม
หรือเศษส่วน 

ระดับคะแนน 
4 ได ้ดีเยี่ยม 
3 ได้ ดี 
2 ได้ ผ่ำน 
1 ได้ ไม่ผ่ำน 

เห็นคุณค่ำของกำร
น ำควำมรู้เร่ืองเลข
ยกก ำลังที่มีเลขชี 
ก ำลังเป็นจ ำนวน
เต็มไปใช้ในชีวิตจริง 
(A) 

สังเกต
พฤติกรรม
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม กำร
เข้ำร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

ระดับคะแนน 
13-15  ได ้ดีเยี่ยม 
10-12  ได ้ดี 
8-9  ได ้ผ่ำน 
0-7  ไดไ้ม่ผ่ำน 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ : วิธกีำรสอนแบบ Concept Based Teaching 

สื่อการเรียนรู้ : ใบงำน หนังสือเรียน  

แหล่งเรียนรู้:   -    

เวลา: 2 ชั่วโมง 

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1  

เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขยกก าลังที่มีเลขชี้

ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 

1 

3 

2 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 

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

ชั่วโมงที่ 1-2  วิธีสอนแบบ  Concept Based Teaching 

ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องเลขยกก ำลัง จ ำนวน 20 ข้อ (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 
พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี) 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นน า 
ขั้นการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ (Prior Knowledge) 
 1. ครูกล่ำวทักทำยกับนักเรียน 2 นำที แล้วแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้เรื่องเลขยกก ำลังให้นักเรียนทรำบ                 
(เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี ) 
2. ครูกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนดูภำพประกอบหน้ำหน่วยในหนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำน 
คณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เลขยกก ำลัง และครูอธิบำยเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้ำใจมำกขึ น 
(เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี) 
3. ครูเล่ำเรื่องให้นักเรียนฟังเรื่องพรวิเศษ 2 ข้อ ว่ำ “หำกครูเป็นผู้วิเศษ ครูจะให้พรนักเรียนได้ 1 ข้อ นักเรียน    
จะเลือกขอพรข้อที่ 1 หรือข้อที่ 2 เพรำะเหตุใด  (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล           
มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี)  
4. ครูถำมนักเรียนว่ำ Q1 “จำกพรข้อที่ 2 ลักษณะกำรเพ่ิมของเงินแต่ละวันมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร” 

 (ค ำตอบ : สัมพันธ์แบบเพ่ิมขึ นทวีคูณ 230,...,26,25,24,23,22,21 )  ( พอประมาณ มีเหตุผล        

 มีภูมิคุ้มกัน มิติสังคม) 
 

  ขั้นสอน 
  ขั้นรู้ (Knowing) 

1. นักเรียนศึกษำ“ควรรู้ก่อนเรียน”ในหนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำนคณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1                        
เลขยกก ำลัง (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี)  
จำกนั นครูถำมนักเรียน 4 ค ำถำมดังนี  
 Q2 กำรเขียนเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มบวกมีบทนิยำมว่ำอย่ำงไร 
 Q3 กำรคูณและกำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ำกับศูนย์ และมีเลขชี ก ำลัง เป็นจ ำนวนเต็ม
บวก ต้องใช้สมบัติใด 
 Q4 จ ำนวนที่เขียนในรูปสัญกรณ์วิทยำศำสตร์คืออะไร 



หมายเหตุ นักเรียนท ำแบบทดสอบพื นฐำนก่อนเรียน โดยกำรสแกน QR Code ในหนังสือเรียน 
 รำยวิชำพื นฐำน คณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เลขยกก ำลัง 
 2. นักเรียนศึกษำเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มในหนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำนคณิตศำสตร์ ม.2 
 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เลขยกก ำลัง (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล              
มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี) 
ขั้นเข้าใจ (Understanding) 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ท ำ “กิจกรรมคณิตศำสตร์” ในหนงัสือเรียนรำยวิชำพื นฐำน คณิตศำสตร์ 
ม.2 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เลขยกก ำลัง โดยครูก ำหนดเวลำให้กลุ่มละ 10 นำที และครูใช้ค ำถำมกระตุ้นให 
นักเรยีนรู้เป้ำหมำยกำรเรียน 3 ค ำถำม  (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจ 
ตัวท่ีดี มิติสังคม)  
 Q5 นักเรียนวำงแผนแบ่งหน้ำที่กำรท ำงำนกลุ่มอย่ำงไรให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของสมำชิกและให้ 
งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทันเวลำที่ก ำหนด  
 Q6 กำรปฏิบัติกิจกรรมให้ส ำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกกลุ่ม นักเรียนจ ำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรบ้ำง              

           Q7 เมื่อเสร็จงำนแล้วนักเรียนต้องท ำอย่ำงไรกับอุปกรณ์ท่ีนักเรียนใช้ในกำรท ำงำน  
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปว่ำ“จำกกิจกรรมคณิตศำสตร์จะเห็นว่ำ “กำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวน 
เดียวกัน ซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์และมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มบวกท่ีเท่ำกัน จะได้ผลหำรเป็นเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลัง 
เป็นศูนย์ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 1 เป็นไปตำมบทนิยำมที่ครูยกตัวอย่ำงให้นักเรียนเห็น 1 ตัวอย่ำง (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข 
คุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี มิติสังคม)  
5. นักเรียนท ำใบงำนที่ 1.1.1 เรื่อง กำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันเมื่อท ำเสร็จแล้ว 
ครูขออำสำสมัครออกมำน ำเสนอค ำตอบหน้ำชั นเรียน 3 คน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ          
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี มิติสังคม )  
ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นรู้ (Knowing)           

 6. ครูทบทวนควำมรู้เรื่องกำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันจำกนั นครู ถำมนักเรียน 2 ค ำถำม 

ดังนี  

 Q8 บทนิยำมของกำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์และมีเลขชี ก ำลัง 

 เป็นจ ำนวนเต็มบวกท่ีเท่ำกัน จะได้ผลหำรเป็นเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นศูนย์ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 1  

 เป็นอย่ำงไร 

 Q9 บทนิยำมของกำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์แต่เลขชี ก ำลังของ

ตัวหำรมำกกว่ำเลขชี ก ำลังของตัวตั ง จะได้ผลหำรเป็นเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มลบเป็น

อย่ำงไร 



 7. ครูยกตัวอย่ำงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรอ่ำนเลขยกก ำลังในหนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำนคณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เลขยกก ำลัง บนกระดำน1 ตัวอย่ำง (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ          

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี )  
ขัน้เข้าใจ (Understanding) 

 8. นักเรียนจับคู่ท ำกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม  
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี มิติสังคม )  
ดังนี  

  ให้นักเรียนแต่ละคนคิดค ำตอบของตนเอง จำก “Thinking Time” ในหนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำน 

  คณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เลขยกก ำลัง 

 9. นักเรียนท ำ Exercise 1.1 ในแบบฝึกหัด รำยวิชำพื นฐำน คณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 

เลขยกก ำลัง เป็นกำรบ้ำน (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี)  
ขั้นลงมือท า (Doing) 

 10. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ แล้วร่วมกันท ำแบบฝึกทักษะ 1.1                   

ในหนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำน คณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เลขยกก ำลัง (เงื่อนไขความรู้  
เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี มิติสังคม)  
ขั้นสรุป   

1.ครูถำมค ำถำมนักเรียน 2 ค ำถำมเพ่ือสรุปควำมรู้รวบยอดของนักเรียน  (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) ดังนี  

   Q10 กำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกัน ซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์และมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม
บวกท่ีเท่ำกันจะได้ผลหำรเป็นอย่ำงไร (ค ำตอบ : เลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นศูนย์จะมีค่ำเท่ำกับ 1) 

 Q11 กำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์แต่เลขชี ก ำลังของตัวหำรมำกกว่ำ
เลขชี ก ำลังของตัวตั ง จะได้ผลหำรเป็นอย่ำงไร  
2. ครูมอบหมำยให้นักเรียนทุกคนท ำ ใบควำมรู้เรื่องเลขยกก ำลัง หัวข้อเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 
โดยเขียนเป็นเลขไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และให้นักเรียนดูควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยของใบงำนก่อน 
น ำส่งคร ู (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใจตัวที่ดี มิติสังคม มิติ 
สิ่งแวดล้อม  มิติวัฒนธรรม)  
3. ให้นักเรียนจับคู่  ช่วยกันถอดบทเรียนกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรเรียนรู้เรื่อง เลขยก

ก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม ลงในแบบฟอร์มที่ครูก ำหนดให้คู่ละ 1 แผ่น พร้อมตกแต่งให้สวยงำม  สะอำด

เป็นระเบียบเรียบร้อย  (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มิติด้าน

วัตถุ/เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านวัฒนธรรม) 



 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 

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

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1  จำกพรข้อที่ 2 ลักษณะกำรเพิ่มของเงินแต่ละวันมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร (เงื่อนไขความรู้ พอประมาณ        

มีเหตุผล) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q2  กำรเขียนเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มบวกมีบทนิยำมว่ำอย่ำงไร(เง่ือนไขความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล) 

Q3 กำรคูณและกำรหำรเลขยกก ำลังท่ีมีฐำนเป็นจ ำนวนใด ๆ ท่ีไม่เท่ำกับศูนย์ และมีเลขชี ก ำลัง เป็นจ ำนวนเต็มบวก 
ต้องใช้สมบัติใด (เงื่อนไขความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล) 
Q4 จ ำนวนท่ีเขียนในรูปสัญกรณ์วิทยำศำสตร์คืออะไร (เงื่อนไขความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล) 

Q5 นักเรียนวำงแผนแบ่งหน้ำท่ีกำรท ำงำนกลุ่มอย่ำงไรให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของสมำชิกและให้ งำนส ำเร็จ         
ตำมเป้ำหมำยทันเวลำท่ีก ำหนด (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล ทีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี       
มิติสังคม) 
Q6 กำรปฏิบัติกิจกรรมให้ส ำเร็จตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกกลุ่ม นักเรียนจ ำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรบ้ำง (เงื่อนไข
คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล ทีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มิติสังคม) 
Q7 เมื่อเสร็จงำนแล้วนักเรียนต้องท ำอย่ำงไรกับอุปกรณ์ท่ีนักเรียนใช้ในกำรท ำงำน (เงื่อนไขคุณธรรม มีเหตุผล 
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มิตวิัตถุ/เศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดล้อม ) 
Q8 บทนิยำมของกำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์และมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวน 

เต็มบวกที่เท่ำกัน จะได้ผลหำรเป็นเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นศูนย์ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 1 เป็นอย่ำงไร   

(เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
Q9 บทนิยำมของกำรหำรเลขยกก ำลังท่ีมีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์แต่เลขชี ก ำลังของตัวหำรมำกกว่ำ
เลขชี ก ำลังของตัวตั ง จะได้ผลหำรเป็นเลขยกก ำลังท่ีมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มลบเป็นอย่ำงไร  (เงื่อนไขความรู้        
มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ด)ี 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q10 กำรหำรเลขยกก ำลังท่ีมีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกัน ซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์และมีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มบวก ท่ีเท่ำกัน
จะได้ผลหำรเป็นอย่ำงไร (เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
Q11 กำรหำรเลขยกก ำลังที่มีฐำนเป็นจ ำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ำกับศูนย์แต่เลขชี ก ำลังของตัวหำรมำกกว่ำเลขชี ก ำลังของ

ตัวตั ง จะได้ผลหำรเป็นอย่ำงไร (เงื่อนไขความรู้ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1  

เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. กำรเขียนเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 
2. กำรคูณและกำรหำรเลขยกก ำลัง เมื่อเลขชี ก ำลัง
เป็นจ ำนวนเต็มบวก 
3.จิตวิทยำในกำรสอน 
4. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีควำมรับผิดชอบ 
2. มีควำมยุติธรรม 
3. มีควำมตรงต่อเวลำ 
4. มีควำมเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
5. มีควำมเพียรพยำยำม 

 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา เรื่องเลขยกก ำลังที่มีเลขชี ก ำลัง

เป็นจ ำนวนเต็ม ตำมตัวชี วัดที่
นักเรยีน ม. 2 ต้องเรียนรู้ 

เพ่ือให้นักเรียนน ำหลักทำง
คณิตศำสตร์มำตัดสินใจได้ 
และบรรลุตำมตัวชี วัด 

ศึกษำตัวชี วัด เนื อหำ วิเครำะห์
เนื อหำ และผู้เรียนที่จะเรียนรู้ 

เวลา ใช้เวลำ 2 ชั่วโมง เหมำะสมกับ
เนื อหำและกำรจัดกิจกรรม         
กำรเรียนรู้ 

เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรมตำมที่ก ำหนดไว้ได้
ทันเวลำ 

ก ำหนดเวลำและวำงแผนในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทุก
ขั นตอน 

การจัด
กิจกรรม 

ใช้กระบวนกำรสอนแบบเดียว    
คือ Concept Based Teaching 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำร
สร้ำงควำมคิด ควำมจ ำระยะ
ยำว และรับรู้ในรปูแบบของ
ควำมคิดรวบยอดได้ดี 

ศึกษำกระบวนกำรสอนแบบ 
Concept Based Teaching 
ให้เข้ำใจก่อนจัดกิจกรรม        
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/อุปกรณ์ ใบงำน และหนังสือเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ 

เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันหำค ำตอบเรื่องเลขยก
ก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็น
จ ำนวนเต็ม  

ครูจัดเตรียมใบงำนเพียงพอ
ส ำหรับทุกกลุ่มและมีควำม
หลำกหลำย 

แหล่งเรียนรู้ - - - 
ประเมินผล ประเมินผล 3 รูปแบบคือกำรท ำ

ใบงำน ชิ นงำน สังเกตพฤติกรรม
และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

เพ่ือประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจของนักเรียนตำม 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ครอบคลุม KPA 

ครวูำงแผนกำรจัดท ำแบบ
ประเมินกำรตรวจใบงำนและ
แบบประเมินพฤติกรรมตำม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 2 ชั่วโมง 

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

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.กำรบวก ลบ คูณ และหำรจ ำนวนเต็ม 
2.เลขยกก ำลังอย่ำงง่ำย 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ควำมรับผิดชอบ 
2. ควำมสำมัคคี 
3. ควำมซื่อสัตย์ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. ใช้สมบัติของเลขยกก ำลังที่มีเลขชี 
ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิตจริง 

1. เข้ำใจและใช้สมบัติของเลขยก
ก ำลังที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง 

1. ศึกษำสมบัติของเลขยกก ำลังที่มี
เลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็มในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำใน
ชีวิตจริง 

2. ดูภำพประกอบหน้ำหน่วย           
ในหนังสือเรียนรำยวิชำพื นฐำน 
คณิตศำสตร์ ม. 2 เล่ม 1  

2. เพ่ือจะได้เข้ำใจเนื อหำมำกขึ น 2. สอบถำมและหำข้อมูลจำกทีค่ร ู         
ทีก่ ำหนดภำพให้ดู  

3. เรื่องพรวิเศษที่ครูเล่ำให้ฟัง 2 ข้อ  3.เพ่ือที่จะได้สนใจเนื อหำในกำร
เรียนรู้มำกขึ น 

3. ตั งใจฟังเรื่องที่ครูเล่ำให้ฟังพร้อม
ทั งจดบันทึกไว้เตือนควำมจ ำ 

4. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ท ำ  
“กิจกรรมคณิตศำสตร์” ในหนังสือ 
เรียนรำยวิชำพื นฐำน คณิตศำสตร์ 
ม. 2 เล่ม 1  

4. เพ่ือช่วยกันท ำงำนให้ส ำเร็จและ
เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4. บอกให้เพ่ือนทรำบ และเตรียม 
หนังสือคณิตศำสตร์ ม.2 เล่ม 1          
มำให้พร้อม 

5.น ำเสนอค ำตอบหน้ำชั นเรียน 3 คน 5. เพ่ือน ำเสนอผลกำรเรียนรู้จำกที่
ครูสอน 

5.บอกให้เพ่ือน 3 คนได้รู้ตัวก่อน
ล่วงหน้ำ 

6. จับคู่ท ำกิจกรรมโดยใช้เทคนิคคู่คิด 
(Think Pair Share)  

6. ช่วยกันคิดช่วยกันเรียนรู้จะท ำ
ให้กำรเรียนรู้ดีขึ น 

6. บอกให้เพ่ือนคู่คิดทรำบก่อน
ล่วงหน้ำ 

7. จับคู่ ช่วยกันถอดบทเรียนกำรน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในกำรเรียนรู้เรื่อง เลขยกก ำลัง
ที่มีเลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม  

7. เพ่ือให้ครูได้รู้ว่ำได้น ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในกำร
เรียนและกำรท ำงำน 

7. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกำรน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในกำรเรียนและกำรท ำงำน 



 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
องค์ประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ มีควำมรู้ในกำรหำค่ำ
ของเลขยกก ำลังที่มี
เลขชี ก ำลังเป็นจ ำนวน
เต็มได้อย่ำงถูกต้อง 

มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของตนเอง
หลังจำกกำรแบ่งหน้ำที่
กันภำยในกลุ่ม กำร
ท ำงำนร่วมกัน 

มีควำมรู้ในกำร
ดูแลรักษำควำม
สะอำดในกำรท ำ 
ใบงำน 

รู้วิธีกำรเขียนเลขไทย        
ที่เป็นเอกลักษณ์ของคน
ไทย 

ทักษะ มีทักษะในกำรเขียน
เลขยกก ำลังให้อยู่ใน
รูปจ ำนวนเต็มหรือ
เศษส่วนได้อย่ำง
ถูกต้อง 

มีทักษะในกำรท ำงำน
กลุ่มตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจนประสบ
ผลส ำเร็จ 

มีทักษะในกำร
รักษำควำมสะอำด
ของห้องเรียนที่ใช้
ในกำรเรียนรู้ 

มีทักษะกำรเขียนรู้เลข
ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คนไทย 

ค่านิยม เห็นคุณค่ำของกำรน ำ
ควำมรู้เรื่องเลขยก
ก ำลังที่มีเลขชี ก ำลัง
เป็นจ ำนวนเต็มไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

มีควำมสำมัคคี
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่กันใน
กลุ่ม และรับผิดชอบ
กำรท ำงำนร่วมกัน 

มีจิตส ำนึกในกำร
รักษำควำมสะอำด
ในกำรท ำใบงำน
อย่ำงเป็นระเบียบ 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่ำของกำรเขียนเลข
ไทยที่เป็นเอลักษณ์ของ
คนไทย  
- ควำมภูมิใจในมรดก
ของชำติ คนไทยมีตัวเลข
ไทยและอักษรเป็นของ
ตนเอง 
- ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนว
พระรำชด ำริในรัชกำล         
ที่ 9 ที่พระรำชทำนมำ
นำนกว่ำ 30 ปี เป็น
แนวคิดที่ตั งอยู่บน
รำกฐำนของวัฒนธรรม
ไทย 

 


