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ชุ ด กิ จ กรรม เรื่ อ ง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศำสตร์
ชั้ น มัธยมศึกษำปี ที่ 1 นี้ จัดทำขึ้นจำกกำรศึกษำสภำพและปั ญหำกำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอนคณิ ตศำสตร์ รวมถึ ง หลัก กำร แนวคิ ด ทฤษฎี ก ำรสร้ ำ งควำมรู ้ ด้ว ยตนเอง
(Constructivism Theory) ร่ ว มก บั วิธ ี ส อน แบบร่ ว มมือ (Cooperative Learning)
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรี ยนกำรสอน โดยมุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
สำคัญ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ด้วยตนเองรวมถึ งฝึ กปฏิ บตั ิ มี ทกั ษะกระบวนกำรกลุ่ ม ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน
ผูจ้ ดั ทำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำชุ ดกิจกรรม เรื่ อง ระบบจำนวนเต็มชุ ดนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ในกำรฝึ กทักษะเรื่ องระบบจำนวนเต็มของนักเรี ยน ทำให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
กำรคิดคำนวณ ตระหนักถึงคุณค่ำควำมสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศำสตร์ และสำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้
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คาชี้แจงเกีย่ วกับการใช้ ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมชุ ด กิ จ กรรม เรื่ อ ง ระบบจำนวนเต็ ม กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศำสตร์
ชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 1 นี้ เป็ นชุ ดกิจกรรมที่จดั ทำขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
กำรเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivism Theory)
ร่ วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองรวมถึง มี
ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม ได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน มีจำนวนทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหำ ดังนี้
1 ชุดที่ 1 เรื่ อง จำนวนเต็ม
จำนวน 2 ชัว่ โมง
2 ชุดที่ 2 เรื่ อง กำรบวกจำนวนเต็ม
จำนวน 4 ชัว่ โมง
3 ชุดที่ 3 เรื่ อง กำรลบจำนวนเต็ม
จำนวน 4 ชัว่ โมง
4 ชุดที่ 4 เรื่ อง กำรคูณจำนวนเต็ม
จำนวน 2 ชัว่ โมง
5 ชุดที่ 5 เรื่ อง กำรหำรจำนวนเต็ม
จำนวน 2 ชัว่ โมง
6 ชุดที่ 6 เรื่ อง คุณสมบัติของจำนวนเต็ม
จำนวน 2 ชัว่ โมง
ในแต่ละชุดกิจกรรมมีเอกสำรประกอบ ดังนี้
1. รำยละเอียดชุดกิจกรรม
2. คำแนะนำสำหรับครู
3. คำแนะนำสำหรับนักเรี ยน
4. แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
5. ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่ อง จำนวนเต็ม
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน
7. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน
ก่อนที่ครู ผสู ้ อนจะนำชุ ดกิจกรรมชุ ดนี้ไปใช้ ควรศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้
ชุดกิจกรรม ศึกษำคำแนะนำสำหรับครู คำแนะนำสำหรับนักเรี ยน แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เตรี ยม
เอกสำรประกอบและทดลองใช้อุปกรณ์ประกอบกำรเรี ยนกำรสอนทุกชนิด ก่อนจัดกิจกรรมกำร
เรี ยนกำรสอนจริ งทุกครั้ง
นุชสรำ สังเกตกิจ

รายละเอียดของชุ ดกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง จานวนเต็ม

ประกอบด้วย










คำแนะนำสำหรับครู
คำแนะนำสำหรับนักเรี ยน
แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
คำชี้แจงชุดกิจกรรมที่ 1
ใบควำมรู ้ เรื่ อง จำนวนเต็ม
แบบทดสอบท้ำยชุดกิจกรรม เรื่ อง จำนวนเต็ม
แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
แบบประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์
เฉลยแบบทดสอบท้ำยชุดกิจกรรม เรื่ อง จำนวนเต็ม

คาแนะนาสาหรับครู

 ก่อนใช้ชุดกิจกรรมควรศึกษำชุดกิจกรรมให้รอบคอบ
 ตรวจอุปกรณ์ต่ำงๆ ว่ำมีควำมถูกต้อง อยูใ่ นสภำพที่นำมำใช้
ได้หรื อไม่
 ก่อนสอนควรชี้แจงให้นกั เรี ยนรู ้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่
กำรใช้ชุดกิจกรรม
 แจ้งรำยละเอียดจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ในแต่ละชุดกิจกรรม
 ขณะที่ประกอบกิจกรรม ครู จะต้องกำกับดูแล ให้คำแนะนำ
ให้กบั นักเรี ยน

คาแนะนาสาหรับนักเรียน

 นักเรี ยนอ่ำนคำชี้แจงแล้วปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
 ขณะทำชุดกิจกรรมควรทำด้วยควำมตั้งใจ
 เนื่องจำกกำรเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีเวลำจำกัด
นักเรี ยนต้องทำให้เสร็จตำมเวลำที่กำหนด
 เมื่อนักเรี ยนทำกิจกรรมทุกอย่ำงเสร็ จสิ้ นแล้ว
ควรจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชาคณิ ตศำสตร์ พ้นื ฐำน (รหัสวิชำ ค 21101)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
เรื่ อง จำนวนเต็ม
1.

ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1
ปี กำรศึกษำ 2560
เวลา 2 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 1.1 เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจำนวนและกำรใช้จำนวนใน

ชีวติ จริ ง
ตัวชี้วดั ม.1/1 ระบุหรื อยกตัวอย่ำงและเปรี ยบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์
มาตรฐาน ค 6.1 มี ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ กำรให้เหตุผล กำรสื่ อสำร กำรสื่ อ
ควำมหมำยทำงคณิ ตศำสตร์ และกำรน ำเสนอ กำรเชื่ อมโยงควำมรู ้ ต่ำงๆ ทำงคณิ ตศำสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิ ตศำสตร์ กบั ศำสตร์ อื่นๆ และมีควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
ตัวชี้วดั ม.1/1 ใช้วธิ ี กำรที่หลำกหลำยแก้ปัญหำ
ม.1/2 ใช้ ค วำมรู ้ ทัก ษะและกระบวนกำรทำงคณิ ตศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นกำร
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
ม.1/3 ให้เหตุผลประกอบกำรตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่ำงเหมำะสม
ม.1/4 ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิ ตศำสตร์ในกำรสื่ อสำร กำรสื่ อควำมหมำยและกำร
นำเสนอได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน
ม.1/5 เชื่ อมโยงควำมรู ้ ต่ำงๆ ในคณิ ตศำสตร์ และนำควำมรู ้ หลักกำรกระบวนกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศำสตร์ อื่นๆ
ม.1/6 มีควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
2. สาระสาคัญ
จำนวนเต็มประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ (0)
จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, ....
จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, ......
ศูนย์ ได้แก่ 0
แสดงจำนวนเต็มทั้งหมดโดยใช้เส้นจำนวน ดังนี้

จำนวนเต็มลบ

ศูนย์

จำนวนเต็มบวก

กำรเปรี ย บเที ย บจำนวนเต็ ม บนเส้ น จำนวน จำนวนเต็ ม ที่ อ ยู่ท ำงขวำจะมี ค่ ำมำกกว่ำ
จำนวนเต็มที่อยูท่ ำงซ้ำยเสมอ
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้
1. บอกควำมหมำยของจำนวนเต็มได้
2. เปรี ยบเทียบจำนวนเต็มได้
ด้ านทักษะกระบวนการ
1. นักเรี ยนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู ้เดิมที่มีอยูไ่ ปสรุ ปเป็ นองค์ควำมรู ้ใหม่ได้
2. กำรให้เหตุผล
3. กำรสื่ อสำรและสื่ อควำมหมำย
4. แก้ปัญหำ
5. ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
ด้ านคุณลักษณะ
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในกำรทำงำน
4. สาระการเรียนรู้
จำนวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ (0)
จำนวนเต็มบวก ได้แก่ 1, 2, 3, ....
จำนวนเต็มลบ ได้แก่ -1, -2, -3, ......
ศูนย์ ได้แก่ 0
5. กิจกรรมการเรียนรู้
(ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู ้ดว้ ยตนเอง ร่ วมกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ)
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนา / ปฐมนิเทศ
1. ครู แจ้งหัวข้อเรื่ องที่จะเรี ยน จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทรำบ

2. ครู และนักเรี ยนสนทนำเกี่ยวกับข้อปฏิ บตั ิและข้อตกลงร่ วมกันในกำรจัดกิ จกรรม
กำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ซึ่ งมีวิธีกำรดังนี้ แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3-5 คน แต่ละกลุ่ม
แบ่งหน้ำที่สมำชิกในกลุ่มดังนี้
คนที่ 1 อ่ำนคำสัง่ ขั้นตอนในกำรทำงำนหรื อโจทย์
คนที่ 2 คิดวิเครำะห์และเขียนแสดงวิธีหำคำตอบ
คนที่ 3 คิดวิเครำะห์และเขียนแสดงวิธีหำคำตอบ
คนที่ 4 คิดวิเครำะห์และเขียนแสดงวิธีหำคำตอบ
คนที่ 5 ตรวจสอบควำมถูกต้องของคำตอบ
ทุกคนปฏิ บตั ิกิจกรรมตำมหน้ำที่ แต่ละกลุ่มส่ งกระดำษคำตอบเพียง 1 ชุ ด เป็ นผลงำนของกลุ่ม
ซึ่ งทุกคนในกลุ่ มจะได้คะแนนเท่ำกัน สมำชิ กภำยในกลุ่มจะมี กำรหมุ นเวียนเปลี่ ยนหน้ำที่ กนั ใน
โจทย์ขอ้ ต่อไป
ขั้นทาความเข้ าใจ
3. ครู ใช้คำถำมเพื่อทบทวนควำมรู ้เดิม ดังนี้
3.1 นัก เรี ย นควรใช้เกณฑ์ ใ ดในกำรแบ่ ง กลุ่ ม (จำนวนเต็ม และจำนวนที่ ไ ม่ ใ ช่
จำนวนเต็ม)
3.2 นักเรี ยนจะแบ่งได้เป็ นกลุ่มอะไรบ้ำง (จำนวนเต็มและทศนิ ยม/เศษส่ วนที่ไม่
เป็ นจำนวนเต็ม)
ขั้นปรับเปลีย่ นความคิด
4. ครู สนทนำพูดคุยและให้นกั เรี ยนยกตัวอย่ำงจำนวนที่เป็ นจำนวนเต็ม และจำนวนที่
ไม่ใช่ จำนวนเต็ม เช่ น จำนวนที่เป็ นจำนวนเต็ม คือ 0, 1, 2, 3,.....จำนวนที่ไม่เป็ นจำนวนเต็ม คือ
0.1, 0.5, 0.89......
5. ครู ให้ นั ก เรี ยนช่ ว ยกั น อภิ ป รำยถึ ง จ ำนวนเต็ ม ที่ นั ก เรี ยนรู ้ จ ัก ว่ ำ มี กี่ ป ระเภท
อะไรบ้ำง
6. ครู แ ละนั ก เรี ย นช่ ว ยกัน สรุ ป เกี่ ย วกับ จ ำนวนเต็ ม ว่ำ มี ท้ ัง หมด 3 ประเภท คื อ
จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และจำนวนเต็มศูนย์
7. ครู ใช้เส้นจำนวนต่อไปนี้ เพื่ออธิ บำยให้นกั เรี ยนเข้ำใจถึงจำนวนเต็มมำกยิง่ ขึ้น

จำนวนเต็มลบ

ศูนย์

จำนวนเต็มบวก

8. ครู ยกตัวอย่ำงจำนวนเต็มลบมำสองจำนวน เช่น -2 กับ -5 แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกัน
เปรี ยบเทียบโดยใช้วธิ ีพิจำรณำจำกเส้นจำนวน
9. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปเกี่ยวกับกำรเปรี ยบเทียบจำนวนเต็มลบ โดยมีครู คอยให้
คำปรึ กษำและคำแนะนำเพิม่ เติม
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนาความรู้ ไปใช้ ในสถานการณ์ ใหม่
10. ครู ทบทวนเกี่ยวกับจำนวนเต็มทั้ง 3 ประเภท ตำมที่นกั เรี ยนได้เรี ยนมำในชัว่ โมง
ที่ 1
11. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปสำระสำคัญของจำนวนเต็มและสำมำรถบอกควำมหมำยของ
จำนวนเต็มไปได้
12. ครู ยกตัวอย่ำงจำนวนเต็มอย่ำงหลำกหลำย เช่น -2 กับ -5 แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกัน
เปรี ยบเทียบโดยใช้วธิ ีพิจำรณำจำกเส้นจำนวน
13. ครู แจกชุ ดกิ จกรรมที่ 1 เรื่ อง จำนวนเต็ม ให้นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ มศึ กษำร่ วมกัน
หำกนักเรี ยนมีขอ้ สงสัยให้ซักถำมครู ซึ่ งครู คอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลำในกำรค้นคว้ำ เมื่อ
ทุ กกลุ่ มทำเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ให้ตวั แทนกลุ่ มแต่ละกลุ่ มออกมำเฉลยคำตอบหน้ำชั้นเรี ยน หำก
เฉลยผิดให้ครู ช่วยอธิ บำยและแก้ไข
14. ครู ให้นกั เรี ยนทำแบบทดสอบชุ ดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องจำนวนเต็ม โดยให้
นัก เรี ย นท ำเป็ นรำยบุ ค คลบัน ทึ ก คะแนนที่ ไ ด้ล งในใบบัน ทึ ก คะแนนแบบทดสอบ แล้วแสดง
คะแนนกลุ่มที่บอร์ ดหน้ำชั้นเรี ยน
ขั้นสรุ ป
15. ครู และนักเรี ยนช่ วยกันสรุ ปสำระสำคัญเกี่ ยวกับจำนวนเต็มและกำรเปรี ยบเที ยบ
จำนวนเต็ม
16. นักเรี ยนทำแบบทดสอบท้ำยชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่ องจำนวนเต็ม

6. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
ด้ านทักษะกระบวนการ
(P)
1. วิธีกำรแก้ปัญหำที่
หลำกหลำย
2. กำรให้เหตุผล
3. กำรสื่ อสำรและ
สื่ อควำมหมำย
4. เชื่อมโยงควำมรู ้ได้ดี
5. ควำมคิดริ เริ่ ม
สร้ำงสรรค์
ด้ านความรู้ (K)
1. บอกควำมหมำยของ
จำนวนเต็มได้
2. เปรี ยบเทียบจำนวน
เต็มได้
ด้ านคุณลักษณะ (A)
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในกำรทำงำน

วิธีวดั ผล

เครื่ องมือวัดผล

เกณฑ์ การประเมิน

สังเกตพฤติกรรม
แบบประเมิน
กำรแก้ปัญหำให้
ด้ำนทักษะ/
เหตุผลสื่ อสำรและ กระบวนกำร
กำรเชื่อมโยง
หลักกำรควำมรู ้
ทำงคณิ ตศำสตร์ (P)

นักเรี ยนทุกคน
ผ่ำนเกณฑ์
ในระดับดีข้ ึนไป

1. กำรทำใบงำนที่
1.1-1.2
2. กำรทำ
แบบทดสอบท้ำย
กิจกรรมชุ ดที่ 1

ใบงำนที่ 1.1-1.2
แบบทดสอบท้ำย
ชุดกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง จำนวนเต็ม

นักเรี ยนทุกคน
ทำถูกต้องไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80 ของ
คะแนนทั้งหมด

สังเกตพฤติกรรม
กำรปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่ม

แบบสังเกต
นักเรี ยนทุกคน
พฤติกรรมกำร
ผ่ำนเกณฑ์ในระดับ
ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม ดีข้ ึนไป

7. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
สื่ อการเรียนรู้
1. หนังสื อเรี ยนรำยวิชำคณิ ตศำสตร์ พ้นื ฐำน คณิ ตศำสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1
2. ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง จำนวนเต็ม
แหล่ งการเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรี ยนบ้ำนอำปึ ล
2. กำรสื บข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต

8. คารับรองของผู้บังคับบัญชาหรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง................................................................
................./..................../....................
9. บันทึกผลหลังสอน
1. ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. ปัญหำ / อุปสรรค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะ/วิธีกำรแก้ไข
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(นำงสำวนุชสรำ สังเกตกิจ)
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
................./..................../....................

แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัตกิ จิ กรรมกลุ่ม
กลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)........................................
สมำชิกในกลุ่ม 1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
5. .........................................................................
คาชี้แจง ให้ทำเครื่ องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
พฤติกรรมทีส่ ั งเกต
1.
2.
3.
4.
5.

3

คะแนน
2

1

ควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน
ควำมร่ วมมือในกำรทำงำน
ควำมตั้งใจในกำรทำงำน
ควำมสำมัคคี
กระบวนกำรทำงำน
รวม

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
11 – 15
6 – 11
1–5

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน)
ปรับปรุ ง
(ลงชื่อ)............................................ผูป้ ระเมิน
................./..................../....................

เกณฑ์ การให้ คะแนนพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่ม

รายการประเมิน
1. ควำมรับผิดชอบ
ในกำรทำงำน

2. ควำมร่ วมมือ
ในกำรทำงำน
3. ควำมตั้งใจ
ในกำรทำงำน
4. ควำมสำมัคคี

5. กระบวนกำร
ทำงำน

3
ท ำ ง ำ น ที่ รั บ
มอบหมำยอย่ ำ งเต็ ม
ควำม ส ำมำรถ แล ะ
พ ย ำยำม แ ก้ ปั ญ ห ำ
ผลงำนมีคุณภำพดี
ให้ ค วำมร่ วมมื อ กั บ
สมำชิกในกลุ่ม
อย่ำงเต็มใจทุกครั้ง
ท ำ ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยตำมเวลำ
ที่กำหนดทุกครั้ง
ย อ ม รั บ ฟั ง ค ว ำ ม
คิดเห็นของสมำชิก
ในกลุ่มอย่ำงมีเหตุผล

ด ำเนิ นกำรวำงแผน
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม
ขั้นตอนอย่ำงมีระบบ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
ท ำ ง ำ น ที่ รั บ
มอบหมำยอย่ ำ งเต็ ม
ควำม ส ำมำรถ แล ะ
พยำยำมแก้ปัญหำ
บ ำงค รั้ ง ผล งำน มี
คุณภำพค่อนดี
ให้ ค วำมร่ วมมื อ กั บ
สมำชิกในกลุ่ม
เป็ นบำงครั้ง
ท ำ ง ำ น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยตำมเวลำ
ที่กำหนดบำงครั้ง
ย อ ม รั บ ฟั ง ค ว ำ ม
คิดเห็นของสมำชิก
ในกลุ่ มอย่ำงมี เหตุ ผล
บ้ำ ง มี ก ำรโต้แ ย้ง กัน
ในกลุ่ม
ด ำเนิ นกำรวำงแผน
แล ะป ฏิ บั ติ งำน ไม่
เป็ นไปตำมขั้นตอน

1
ไม่รับผิดชอบงำน
ที่ รั บ มอบหมำยและ
ไม่พยำยำมแก้ปัญหำ
ผลงำนเสร็ จล่ำช้ำ

หลีกเลี่ยงและ
ไม่ร่วมมือกันในกลุ่ม
ไม่ส่งงำนที่ได้รับ
ม อ บ ห ม ำยต ำม
กำหนดเป็ นประจำ
ไม่ ย อมรั บ ฟั งควำม
คิดเห็นของสมำชิก
ในกลุ่ ม โต้ แ ย้ง อย่ ำ ง
ไม่มีเหตุผล
ไม่ มี ก ำรวำงแผนที่ ดี
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
ไม่มีระบบ

แบบประเมินด้ านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กลุ่มที่ (ชื่อกลุ่ม)........................................
สมำชิกในกลุ่ม 1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
5. .........................................................................
คาชี้แจง ให้ทำเครื่ องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

3

คะแนน
2

1

กำรแก้ปัญหำ
กำรให้เหตุผล
กำรสื่ อสำรและสื่ อควำมหมำย
กำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู ้
ควำมคิดริ เริ่ มสร้ำงสรรค์
รวม

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
11 – 15
6 – 11
1–5

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน)
ปรับปรุ ง
(ลงชื่อ)............................................ผูป้ ระเมิน
................./..................../....................

เกณฑ์ การให้ คะแนนด้ านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะ / กระบวนการแก้ ปัญหา
คะแนน
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทีป่ รากฏให้ เห็น
3
ใช้ยุทธวิธีดำเนิ นกำรแก้ปัญหำสำเร็ จอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ อธิ บำยถึงเหตุผลในกำรใช้
วิธีกำรดังกล่ำวได้เข้ำใจชัดเจน
2
ใช้ยุ ท ธวิธี ด ำเนิ น กำรแก้ปั ญ หำส ำเร็ จ แต่ น่ ำ จะอธิ บ ำยถึ ง เหตุ ผ ลในกำรใช้วิธี ก ำร
ดังกล่ำวได้ดีกว่ำนี้
1
มีร่องรอยกำรแก้ปัญหำบำงส่ วน เริ่ มคิดว่ำทำไมจึงต้องใช้วธิ ี กำรนั้นแล้วหยุด
อธิ บำยต่อไม่ได้ แก้ปัญหำไม่สำเร็ จ
ทักษะ / กระบวนการให้ เหตุผล
คะแนน
ความสามารถในการให้ เหตุผลทีป่ รากฏให้ เห็น
3
มีกำรอ้ำงอิง เสนอแนวคิดประกอบกำรตัดสิ นใจอย่ำงมีเหตุผล
2
มีกำรอ้ำงอิงที่ถูกต้องบำงส่ วน และเสนอแนวคิดประกอบกำรตัดสิ นใจ
1
ไม่มีแนวคิดประกอบกำรตัดสิ นใจ
ทักษะ / กระบวนการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ
คะแนน ความสามารถในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ
ทีป่ รากฏให้ เห็น
3
ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิ ตสำสตร์ที่ถูกต้อง นำเสนอโดยใช้กรำฟ แผนภูมิ หรื อ
ตำรำงแสดงข้อมูลประกอบตำมลำดับขั้นตอน เป็ นได้ระบบ กระชับ ชัดเจน และ
มีควำมละเอียดสมบูรณ์
2
ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ ทำงคณิ ตศำสตร์ นำเสนอโดยใช้กรำฟ แผนภูมิ หรื อตำรำง
แสดงข้อมูลประกอบตำมลำดับขั้นตอนได้ถูกต้อง ขำดรำยละเอียดที่สมบูรณ์
1
ใช้ภำษำและสัญลักษณ์ทำงคณิ ตศำสตร์ อย่ำงง่ำยๆ ไม่ได้ใช้กรำฟ แผนภูมิหรื อ
ตำรำงเลย และกำรนำเสนอข้อมูลไม่ชดั เจน

ทักษะ / กระบวนการเชื่ อมโยงความรู้
คะแนน
ความสามารถในการเชื่ อมโยงทีป่ รากฏให้ เห็น
3
นำควำมรู ้ หลักกำร และวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ในกำรเชื่อมโยงกับสำระคณิ ตศำสตร์ /
สำระอื่ น / ในชี วิ ต ประจ ำวัน เพื่ อ ช่ ว ยในกำรแก้ ปั ญ หำหรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ ำ ง
สอดคล้องและเหมำะสม
2
นำควำมรู ้ หลักกำร และวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ในกำรเชื่อมโยงกับสำระคณิ ตศำสตร์ /
สำระอื่น / ในชีวติ ประจำวัน เพื่อช่วยในกำรแก้ปัญหำหรื อประยุกต์ใช้ได้บำงส่ วน
1
นำควำมรู ้ หลักกำร และวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ในกำรเชื่อมโยงยังไม่เหมำะสม
ทักษะ / กระบวนการความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์
คะแนน
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ทปี่ รากฏให้ เห็น
3
มีแนวคิด/วิธีกำรแปลกใหม่ที่สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
2
มีแนวคิด/วิธีกำรแปลกใหม่ที่สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้ถูกต้องแต่นำไปปฏิบตั ิแล้ว
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
1
มีแนวคิด/วิธีกำรไม่แปลกใหม่และนำไปปฏิบตั ิแล้วไม่ถูกต้องสมบูรณ์

คาชี้แจงชุ ดกิจกรรมที่ 1
เรื่ องจานวนเต็ม
 ให้นกั เรี ยนศึกษำใบควำมรู ้ที่ 1.1 และ 1.2
 ทำใบงำนที่ 1.1 และ 1.2
 ทำแบบทดสอบท้ำยชุดกิจกรรมที่ 1

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกควำมหมำยของจำนวนเต็มได้
2. เปรี ยบเทียบจำนวนเต็มได้

ไม่ ยากเลย...เดีย๋ วจะสอนให้

มันเป็ นยังไงนะเรื่ อง
จานวนเต็ม

ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่ องประเภทจานวนเต็ม
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนใช้เวลำในกำรศึกษำใบควำมรู ้ เรื่ องจำนวนเต็ม พร้อมทั้งทำควำมเข้ำใจ 15 นำที
 จานวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์
ดังแผนภำพ ข้ำงล่ำงนี้
จำนวนเต็ม

จำนวนเต็มลบ

ศูนย์

จำนวนเต็มบวก

 จานวนเต็มบวก คือ จำนวนเต็มที่มีค่ำมำกกว่ำศูนย์ ได้แก่ 1, 2, 3, 4,...
(จำนวนเต็มบวก บำงครั้งก็เรี ยกว่ำ จานวนนับหรื อจานวนธรรมชาติ)
1 เป็ นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด จำนวนเต็มบวกอื่นๆ นับเพิ่มทีละหนึ่ง
ซึ่ งแสดงด้วยแผนภำพที่นบั เพิ่มจำก 1 ไปทำงขวำทีละ 1 หน่วย ได้ดงั นี้

 จานวนเต็มลบ คือ จำนวนเต็มที่มีค่ำน้อยกว่ำศูนย์ ได้แก่ -1, -2, -3, -4,...
-1 เป็ นจำนวนเต็มลบที่มำกที่สุด จำนวนเต็มลบอื่นๆ นับลดลงทีละหนึ่ง
ซึ่งแสดงด้วยแผนภำพที่นบั ลดจำก -1 ไปทำงซ้ำยทีละ 1 หน่วย ได้ดงั นี้

 จานวนเต็มศู นย์ คือ จำนวนเต็มที่นอ้ ยกว่ำ 1 อยู่ 1 หน่วย
เป็ นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนนับ

ข้ อสั งเกต
จำนวนเต็มบวกที่มีค่ำน้อยที่สุด คือ 1 แต่ไม่มีจำนวนเต็มบวกใดที่มีค่ำมำกที่สุด
จำนวนเต็มลบที่มีค่ำมำกที่สุด คือ -1 แต่ไม่มีจำนวนเต็มลบใดที่มีค่ำน้อยที่สุด
สำหรับ 0 ซึ่ งเป็ นจำนวนเต็มในทำงคณิ ตศำสตร์ ถือว่ำ 0 ไม่ใช่จำนวนนับ เช่น
เรำไม่มีส้มเขียวหวำน ไม่มีดินสอ ในกรณี เช่นนี้ 0 แทนควำมไม่มี อย่ำงไรก็ตำม 0
ไม่ได้แทนควำมไม่มีเสมอไป เช่น เมื่อเรำพูดว่ำอุณหภูมิของน้ ำแข็งเป็ น 0 องศำเซลเซี ยส
เรำไม่ได้หมำยควำมว่ำน้ ำแข็งไม่มีอุณหภูมิ แต่หมำยควำมว่ำน้ ำแข็งมีควำมเย็นระดับหนึ่ง
ซึ่ งกำหนดว่ำเป็ น 0 องศำเซลเซี ยส

ข้ำงบน สำคัญนะ

จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ เขียนแผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ ดังนี้

เข้ำใจแล้วใช่ไหม

อืม...ฉันเข้ำใจแล้วล่ะ

ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่ อง การเปรียบเทียบจานวนเต็ม
บนเส้นจำนวนเดียวกัน จำนวนที่อยูท่ ำงขวำมือ จะมีค่ำมำกกว่ำจำนวนที่อยูท่ ำงซ้ำยมือเสมอ

การเปรียบเทียบจานวนเต็ม 4 แบบ
1. จานวนเต็มบวกกับจานวนเต็มบวก
เช่น 18 > 14
12 < 24
20 = 20

2. จานวนเต็มบวกกับจานวนเต็มลบ
เช่น 18 > - 24
12 > -24
0 > - 20

3. จานวนเต็มลบกับจานวนเต็มบวก
เช่น -18 < 14
-12 < 24
-20 < 0

4. จานวนเต็มลบกับจานวนเต็มลบ
เช่น -18 < -16
-4 > -12
- 20 = -20

จาไว้ นะ
ติดลบเลขจานวนมากๆ จะมีค่าน้ อย
ติดลบเลขจานวนน้ อยๆ จะมีค่ามาก

จานวนเต็มบวกมีค่ามากกว่ า
จานวนเต็มลบ

ใบงานที่ 1.1 จานวนเต็ม
คาชี้แจง : พิจำรณำประโยคต่อไปนี้วำ่ ประโยคใดเป็ นจริ ง ประโยคใดเป็ นเท็จ
แล้วเขียนเครื่ องหมำย  หรื อ  ลงในช่องว่ำงหน้ำข้อควำมที่กำหนด
.......................1) 0 เป็ นจำนวนเต็มบวกที่นอ้ ยที่สุด
.......................2) 1 เป็ นจำนวนเต็ม
.......................3) จำนวนนับที่นอ้ ยที่สุด คือ 0
.......................4) -2 เป็ นจำนวนเต็ม
.......................5) มีจำนวนเต็มลบมำกมำยนับไม่ถว้ น
.......................6) 2.5 เป็ นจำนวนเต็ม
.......................7) จำนวนที่ต่อจำก 0 โดยลดลงครั้งละ 5 คือ -5
.......................8) จำนวนที่ต่อจำก -7 โดยเพิม่ ครั้งละ 5 คือ -2
.......................9) -1, -2, -3, ...เป็ นกำรนับเพิ่มครั้งละ 1
.......................10) -3 เป็ นจำนวนที่อยูห่ ่ำงจำก 0 ทำงซ้ำยมือ 3 หน่วย

เอำไหนลองทำ
แบบฝึ กหัดดูสิ

สบำยมำก

เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่ อง จานวนเต็ม
คาชี้แจง : พิจำรณำประโยคต่อไปนี้วำ่ ประโยคใดเป็ นจริ ง ประโยคใดเป็ นเท็จ
แล้วเขียนเครื่ องหมำย  หรื อ  ลงในช่องว่ำงหน้ำข้อควำมที่กำหนด


1)

0 เป็ นจำนวนเต็มบวกที่นอ้ ยที่สุด



2)

1 เป็ นจำนวนเต็ม



3)

จำนวนนับที่นอ้ ยที่สุด คือ 0



4)

-2 เป็ นจำนวนเต็ม



5)

มีจำนวนเต็มลบมำกมำยนับไม่ถว้ น



6)

2.5 เป็ นจำนวนเต็ม



7)

จำนวนที่ต่อจำก 0 โดยลดลงครั้งละ 5 คือ -5



8)

จำนวนที่ต่อจำก -7 โดยเพิ่มครั้งละ 5 คือ -2



9)

-1, -2, -3, ...เป็ นกำรนับเพิ่มครั้งละ 1



10) -3 เป็ นจำนวนที่อยูห่ ่ำงจำก 0 ทำงซ้ำยมือ 3 หน่วย

ถูกกันหมดเลยใช่ไหม
เพื่อนๆ

ใบงานที่ 1.2 การเปรียบเทียบจานวนเต็ม

คาชี้แจง : เติมคำตอบลงในช่องว่ำงให้ถูกต้องสมบูรณ์

1. เติมเครื่ องหมำย >
1) -6
2) -2
3) -13
4) -75
5) -20

หรื อ < ลงในช่อง 
 -10
 -1
 -15
 -100
 -10

2. เติมจำนวนลงในช่องว่ำงต่อจำกจำนวนที่กำหนดให้อีก 3 จำนวน
1) -16, -13, -10, ............., ............., .............,
2) -2, -5, -8, ............., ............., .............,
3) -98, -105, -112, ............., ............., .............,
4) -5, -16, -27, ............., ............., .............,
5) -111, -99, -87, ............., ............., .............,
3. เรี ยงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จำกน้อยไปมำก
1) -11 -5 -7  .........................................................................
2) -1 -21 -15  .........................................................................
3) -32 -9 -25  .........................................................................
4) -18 -29 -36  .........................................................................
5) -17 -6 -20  .........................................................................

เฉลยใบงานที่ 1.2 การเปรียบเทียบจานวนเต็ม
คาชี้แจง : เติมคำตอบลงในช่องว่ำงให้ถูกต้องสมบูรณ์

1. เติมเครื่ องหมำย >
1) -6
2) -2
3) -13
4) -75
5) -20

หรื อ < ลงในช่อง 
> -10
< -1
< -15
> -100
< -10

ถูกกันทุกข้ อไหม
ฮาๆ

2. เติมจำนวนลงในช่องว่ำงต่อจำกจำนวนที่กำหนดให้อีก 3 จำนวน
1) -16, -13, -10,
-7 , -4 , -1
2) -2, -5, -8,
-11, -14, -17
3) -98, -105, -112,
-119, -126, -133
4) -5, -16, -27,
-38, -49, -60
5) -111, -99, -87,
-75, -63, -51
3. เรี ยงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จำกน้อยไปมำก
1) -11 -5 -7 
-11
2) -1 -21 -15 
-21
3) -32 -9 -25 
-32
4) -18 -29 -36 
-36
5) -17 -6 -20 
-20

-7
-15
-25
-29
-17

-5
-1
-9
-18
-6

ตารางบันทึกคะแนน
ชุ ดกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง จานวนเต็ม
ชื่อสมำชิกกลุ่มชั้น..............................................
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
4. .........................................................................................................................
5. .........................................................................................................................

ใบงานที่
1.1
1.2
รวม

คะแนนเต็ม
10
15
25

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ

สารบัญ

คำนำ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกำรใช้ชุดกิจกรรม
สำรบัญ
รำยละเอียดชุดกิจกรรม
คำแนะนำสำหรับครู
คำแนะนำสำหรับนักเรี ยน
แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง จำนวนเต็ม
คำชี้แจงชุดกิจกรรมที่ 1
ใบควำมรู ้ที่ 1.1
ใบควำมรู ้ที่ 1.2
ใบงำนที่ 1.1
เฉลยใบงำนที่ 1.1
ใบงำนที่ 1.2
เฉลยใบงำนที่ 1.2
ใบบันทึกคะแนน
แบบทดสอบท้ำยชุดกิจกรรมที่ 1
เฉลยทดสอบท้ำยชุดกิจกรรมที่ 1
บรรณำนุกรม

หน้ า
ก
ข
ค
1
2
จ
4
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27

แบบทดสอบท้ ายชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่ อง จานวนเต็ม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เวลา 20 นาที (10 คะแนน)
คาชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อละ 1 คะแนน)
บอกความหมายของจานวนเต็มได้
1. ข้อใดเป็ นจำนวนเต็ม (ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. -1, 0, 1,
ข. 0, , 4,
ค. 0, -2, 3.5,
ง. -6, 0, ,
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นจริ ง (ควำมเข้ำใจ)
ก. 0 เป็ นจำนวนเต็มศูนย์
ข. -7 ไม่เป็ นจำนวนเต็ม
ค. ไม่เป็ นจำนวนเต็ม
ง.
เป็ นจำนวนเต็ม
3. ข้อใดไม่ ใช่ จำนวนเต็ม (ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. -3
ข. 0
ค. 7
ง. 8.5
4. จำนวนเต็มลบที่นอ้ ยกว่ำ -6 มีกี่จำนวน
(คิดวิเครำะห์)
ก. 4 จำนวน
ข. 5 จำนวน
ค. 6 จำนวน
ง. มำกมำยนับไม่ถว้ น
5. ประโยคเป็ นเท็จ (ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. 2.5 เป็ นจำนวนเต็ม
ข. จำนวนเต็มบวกเป็ นจำนวนนับ
ค. 2.5 เป็ นจำนวนเต็ม
ง. 2.5 เป็ นจำนวนเต็ม
เปรียบเทียบจานวนเต็มได้
6. a, b, c เป็ นจำนวนเต็มลบ แสดงบนเส้น
จำนวนได้ดงั นี้

ข้อต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง (ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. a > b > c
ข. a < b < c
ค. c > b > a
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดเป็ นจำนวนเต็มที่มีค่ำน้อยที่สุด
(ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. 5
ข. 0
ค. -5
ง. -3
8. ข้อควำมต่อไปนี้ขอ้ ใดเป็ นจริ ง
(ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. 5 < -10
ข. -7 > -8
ค. -3 < -4
ง. -1 > 0
9. สำรใดที่แข็งตัวเร็ ว (ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. ปรอทแข็งตัวเมื่อ -39C
ข. คำร์บอนไดออกไซด์แข็งตัวเมื่อ -57C
ค. ออกซิเจนแข็งตัวเมื่อ -219C
ง. ไฮโดรเจนแข็งตัวเมื่อ -259C
10. ออกซิเจนและไนโตรเจนมีจุดเดือดเป็ น
-183 องศำเซลเซียส และ -196 องศำเซลเซียส
ตำมลำดับ จงหำว่ำสำรชนิดใดมีจุดเดือด
สู งกว่ำและสู งกว่ำเท่ำใด (คิดวิเครำะห์)
ก. ออกซิ เจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและสู งกว่ำ 13
ข. ออกซิ เจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและ
สู งกว่ำ 379
ค. ไนโตรเจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและ
สู งกว่ำ13
ง. ไนโตรเจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและ
สู งกว่ำ 379

เฉลย
แบบทดสอบท้ ายชุดกิจกรรมชุดที่ 1
คาชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อละ 1 คะแนน)
ข้อต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง (ควำมรู ้ควำมจำ)
บอกความหมายของจานวนเต็มได้
1. ข้อใดเป็ นจำนวนเต็ม (ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. a > b > c
ข. a < b < c
ก. -1, 0, 1,
ข. 0, , 4,
ค. c > b > a
ง. ถูกทุกข้อ
ค. 0, -2, 3.5,
ง. -6, 0, ,
7. ข้อใดเป็ นจำนวนเต็มที่มีค่ำน้อยที่สุด
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นจริ ง (ควำมเข้ำใจ)
(ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. 0 เป็ นจำนวนเต็มศูนย์
ก. 5
ข. 0
ข. -7 ไม่เป็ นจำนวนเต็ม
ค. -5
ง. -3
ค. ไม่เป็ นจำนวนเต็ม
8. ข้อควำมต่อไปนี้ขอ้ ใดเป็ นจริ ง
ง.
เป็ นจำนวนเต็ม
(ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. 5 < -10
ข. -7 > -8
3. ข้อใดไม่ ใช่ จำนวนเต็ม (ควำมรู ้ควำมจำ)
ก. -3
ข. 0
ค. -3 < -4
ง. -1 > 0
ค. 7
ง. 8.5
9. สำรใดที่แข็งตัวเร็ ว (ควำมรู ้ควำมจำ)
4. จำนวนเต็มลบที่นอ้ ยกว่ำ -6 มีกี่จำนวน
ก. ปรอทแข็งตัวเมื่อ -39C
(คิดวิเครำะห์)
ข. คำร์บอนไดออกไซด์แข็งตัวเมื่อ -57C
ก. 4 จำนวน
ข. 5 จำนวน
ค. ออกซิเจนแข็งตัวเมื่อ -219C
ค. 6 จำนวน
ง. มำกมำยนับไม่ถว้ น
ง. ไฮโดรเจนแข็งตัวเมื่อ -259C
5. ประโยคเป็ นเท็จ (ควำมรู ้ควำมจำ)
10. ออกซิเจนและไนโตรเจนมีจุดเดือดเป็ น
ก. 2.5 เป็ นจำนวนเต็ม
-183 องศำเซลเซียส และ -196 องศำเซลเซียส
ข. จำนวนเต็มบวกเป็ นจำนวนนับ
ตำมลำดับ จงหำว่ำสำรชนิดใดมีจุดเดือด
ค. 2.5 เป็ นจำนวนเต็ม
สู งกว่ำและสู งกว่ำเท่ำใด (คิดวิเครำะห์)
ง. 2.5 เป็ นจำนวนเต็ม
ก. ออกซิ เจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและสู งกว่ำ 13
ข. ออกซิ เจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและ
เปรียบเทียบจานวนเต็มได้
สู งกว่ำ 379
6. a, b, c เป็ นจำนวนเต็มลบ แสดงบนเส้น
ค. ไนโตรเจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและ
จำนวนได้ดงั นี้
สู งกว่ำ13
ง. ไนโตรเจนมีจุดเดือดสู งกว่ำและ
สู งกว่ำ 379
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