ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
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คานา
การจัดการศึกษามีเป้ าหมายสาคัญที่สุด คือการจัดการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู้ รี ยน
แต่ละคนได้พฒั นาตนเองสู งสุ ด ตามกาลังหรื อศักยภาพของแต่ละคน การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ให้นกั เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้อีกรู ปแบบหนึ่งที่จะช่วยทาให้กระบวนการ
เรี ยนรู้ ของนักเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) เรื่ องเลขยกกาลัง ชุดที่ 4 เรื่ อง การ
เขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง เป็ นนวัตกรรมที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
สื่ อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเลขยกกาลัง รายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน รหัสวิชา
ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ประกอบด้วย สาระ มาตรฐานและ
ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ใบความรู้ แบบฝึ กทักษะ
กิจกรรมเสริ มแบบฝึ กทักษะ พร้อมเฉลยแบบฝึ กทักษะ เฉลยกิจกรรมเสริ มแบบฝึ กทักษะ เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะในการคิดคานวณ มีความรู้และ
ความเข้าใจในบทเรี ยนมากขึ้น
ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้สาเร็ จลุล่วง
ด้วยดีและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ
ความคิดของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
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คาชี้แจงเกีย่ วกับชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) เรื่ อง เลขยกกาลัง สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 รายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค21101 มีท้ งั หมด 14 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง ความหมายของเลขยกกาลัง
ชุดที่ 2 เรื่ อง การหาค่าของเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ชุดที่ 3 เรื่ อง การหาค่าของเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นเศษส่ วนและทศนิยม
ชุดที่ 4 เรื่ อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
ชุดที่ 5 เรื่ อง การเขียนเศษส่ วนและทศนิยมให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
ชุดที่ 6 เรื่ อง การคูณเลขยกกาลังเมื่อเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มบวก
ชุดที่ 7 เรื่ อง เลขยกกาลังที่มีฐานในรู ปการคูณ
ชุดที่ 8 เรื่ อง เลขยกกาลังที่มีฐานในรู ปการหาร
ชุดที่ 9 เรื่ อง เลขยกกาลังที่มีฐานในรู ปเลขยกกาลัง
ชุดที่ 10 เรื่ อง การหารเลขยกกาลังเมื่อเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มบวก
ชุดที่ 11 เรื่ อง สมบัติของเลขยกกาลังกับการนาไปใช้
ชุดที่ 12 เรื่ อง การเขียนจานวนที่มีค่ามาก ๆ ในรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
ชุดที่ 13 เรื่ อง การเขียนจานวนที่มีค่าน้อย ๆ ในรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
ชุดที่ 14 เรื่ อง สัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์ กบั การนาไปใช้
2. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ชุดนี้จดั ทาขึ้น เพื่อใช้เป็ นสื่ อ
ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ผเู้ รี ยนได้มีชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่ อง เลขยกกาลัง
3. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) ชุดนี้เป็ นชุ ดที่ 4 เรื่ อง การเขียน
จานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง ใช้เวลาในการเรี ยน 1 ชัว่ โมง หรื อศึกษา
ด้วยตนเองตามความเหมาะสม

จ

คาแนะนาสาหรับครู
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) เรื่ อง
เลขยกกาลัง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีท้ งั หมด 14 ชุด และชุดนี้เป็ นชุดที่ 4 เรื่ อง
การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง ใช้ประกอบการเรี ยนรู้ในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ครู ผสู ้ อนควรศึกษาเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ครู เตรี ยมชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ให้ครบตามจานวนนักเรี ยน
2. ควรใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ีควบคู่กบั แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาคณิ ตศาสตร์
รหัสวิชา ค21101 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง เลขยกกาลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3. แจ้งมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบ
4. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน
5. ให้นกั เรี ยนศึกษาและแนะนาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อนักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง
6. ดาเนินการสอนตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
7. สังเกต ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ให้คาชี้แนะแก่นกั เรี ยนเมื่อมีปัญหาขณะทากิจกรรม
และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยน
8. หากมีนกั เรี ยนบางคนเรี ยนไม่ทนั เพื่อน ครู ควรให้คาแนะนาหรื ออาจมอบหมายงาน
หรื อนาเอกสารให้ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง
9. หลังจากนักเรี ยนศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และทาทุกกิจกรรมตามขั้นตอนเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ป และให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
10. ครู บนั ทึกคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนจากการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมใน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวมทั้งคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อประเมิน
การพัฒนาและความก้าวหน้า หากมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ครู ควรจัดสอนซ่อมเสริ มให้

ฉ

คาแนะนาสาหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบการจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ (5E) เรื่ อง
เลขยกกาลัง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีท้ งั หมด 14 ชุด และชุดนี้เป็ นชุดที่ 4 เรื่ อง
การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง ใช้ประกอบการเรี ยนรู้ในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นักเรี ยนควรศึกษาและอ่านคาชี้แจง
การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้เข้าใจและปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ให้เข้าใจ
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน เพื่อวัด
ความรู ้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน เมื่อทาเสร็ จแล้วตรวจคาตอบแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนแล้วบันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึกคะแนน
3. นักเรี ยนศึกษาใบความรู้และทาแบบฝึ กทักษะทุกกิจกรรม เมื่อทาเสร็ จแล้วตรวจคาตอบ
จากเฉลยแบบฝึ กทักษะ แล้วบันทึกผลการทากิจกรรมลงในตารางบันทึกผล ถ้านักเรี ยน
ไม่เข้าใจให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้ อหาจากใบความรู้อีกครั้งหนึ่ ง
4. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 5 คะแนน แล้วให้ตรวจ
คาตอบแบบทดสอบหลังเรี ยนจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดความก้าวหน้า
แล้วบันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึกคะแนน
5. นักเรี ยนต้องตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างจริ งจัง ในการประกอบกิจกรรมทุกครั้งนักเรี ยน
ควรมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูเฉลยคาตอบก่อนทากิจกรรมเสร็ จ
6. นักเรี ยนถามข้อสงสัยหรื อเกิดปัญหาให้ถามครู ผสู้ อน

ช

ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อ่านคาแนะนาสาหรับนักเรียน

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และทากิจกรรม
ดังนี้
- ศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู้
- ทาแบบฝึ กทักษะ
- ทากิจกรรมเสริมแบบฝึ กทักษะ
- ตรวจแบบฝึ กทักษะ

ไม่ ผ่าน

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดต่ อไป

ผ่าน

หมายเหตุ ผ่าน หมายถึง นักเรี ยนสามารถทาแบบฝึ กทักษะ กิจกรรมเสริ มแบบฝึ กทักษะ
และแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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สาระ มาตรฐานและตัวชี้วดั

สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั
มฐ ค1.1 ม1/2 เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็ม และเขียนแสดง
จานวนให้อยูใ่ นรู ปสัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์ (scientific notation)
มฐ ค1.2 ม.1/3 อธิ บายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกาลังของจานวนเต็ม เศษส่ วนและทศนิยม
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่ อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์
และเชื่ อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่นๆและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
มฐ ค6.1 ม.1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
มฐ ค6.1 ม.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
มฐ ค6.1 ม.1/5 เชื่ อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้หลักการกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่ อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
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จุดประสงค์ การเรียนรู้

ด้ านความรู้
1. เขียนจานวนเต็มบวกให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังได้
2. เขียนจานวนเต็มลบให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังได้
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
1. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และ
การนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เชื่ อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู้หลักการกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่ อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
ด้ านคุณลักษณะ
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

คาชี้แจง แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 5 ข้อ 5 คะแนน ให้นกั เรี ยน
เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกาเครื่ องหมายกากบาท (×) ลงใน
ช่อง ก ข ค หรื อ ง ในกระดาษคาตอบ

1) 32 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้อย่างไร
ก. 25
ข. 48
ค. 84
ง. 162

2) -1,000 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้อย่างไร
ก. (-100)2
ข. 1002
ค. (-10)3
ง. 103
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3) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. -8 = (-2)3
ข. 169 = 132
ค. -25 = -52
ง. 100 = -102

4) ข้อใดเขียน 81 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังไม่ถูกต้อง
ก. 92
ข. -92
ค. 34
ง. (-3)4

5) 625 เขียนในรู ปเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นจานวนเฉพาะได้อย่างไร
ก. 252
ข. (-25)2
ค. -54
ง. 54
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ใบความรู้ ที่ 4.1
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง
เมื่อต้องการเขียนจานวนเต็มบวกให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง ทาได้โดยใช้วธิ ีการแยกตัว
ประกอบ หรื อเขียนจานวนนั้นให้อยูใ่ นรู ปการคูณของจานวนที่ซ้ า ๆ กัน

การเขียนจานวนเต็มบวกให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

การเขียน 16 ในรู ปเลขยกกาลัง โดยใช้วธิ ีการแยกตัวประกอบ สามารถหาได้โดยวิธีการ
หารหรื อวิธีแยกแสดงการคูณ มาช่วยในการคิดดังนี้

วิธีการหาร
2 16
2 8
2 4
2
จะได้วา่ 16 = 2 × 2 × 2 × 2
16 = 24

วิธีแยกแสดงการคูณ

16
4

4

2
2
2
2
จะได้วา่ 16 = 2 × 2 × 2 × 2
16 = 24

จากแนวคิดการเขียนจานวนให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังทั้งสองวิธี จะเห็นได้วา่ สามารถเขียน
จานวน 16 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังได้เหมือนกัน คือ 24
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ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน 16 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
=
=
หรื อ 16
=
=
หรื อ 16
=
=
หรื อ 16
=
=
ดังนั้น 16 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้
วิธีทา

16

2×2×2×2
24
4×4
42
(-2) × (-2) × (-2) × (-2)
(-2)4
(-4) × (-4)
(-4)2
คือ 24 หรื อ 42 หรื อ (-2)4 หรื อ (-4)2

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน 125 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
วิธีทา

125

=

5×5×5

=

53

ดังนั้น 125 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 53

ตัวอย่างที่ 3 จงเขียน 243 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังมากกว่า 1
วิธีทา

243

=

3×3×3×3×3

=

35

ดังนั้น 243 เขียนในรู ปเลขยกกาลังมีเลขชี้กาลังมากกว่า 1 ได้ คือ 35
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ตัวอย่างที่ 4 จงเขียน 625 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นจานวนเฉพาะ
=
5×5×5×5
=
54
หรื อ 625
=
25 × 25
=
252
หรื อ 625
=
(-5) × (-5) × (-5) × (-5)
=
(-5)4
หรื อ 625
=
(-25) × (-25)
=
(-25)2
จะได้วา่ 625 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 54 หรื อ 252 หรื อ (-5)4 หรื อ (-25)2
แต่เนื่ องจาก 54 มีฐานเป็ นจานวนเฉพาะ
ดังนั้น 625 เขียนในรู ปเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นจานวนเฉพาะได้ คือ 54
วิธีทา

625

ตัวอย่างที่ 5 จงเขียน 81 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นจานวนเฉพาะ
=
3×3×3×3
=
34
ดังนั้น 81 เขียนในรู ปเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นจานวนเฉพาะได้ คือ 34
วิธีทา

81

จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า จานวนบางจานวนอาจเขียนเป็ นเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ น
จานวนเต็มบวกหรื อจานวนเต็มลบ และเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มที่มากกว่า 1 ได้มากกว่า 1 แบบ
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แบบฝึ กทักษะที่ 4.1
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง
คาชี้แจง จงเขียนจานวนเต็มบวกต่อไปนี้ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
1) 9
9 = ……………………………………………………………………………………….
= ……………………………………………………………………………………….
ดังนั้น 9 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ………………………………………………………..
2) 32
32

= ………………………………………………………………………………………..
= ………………………………………………………………………………………..
ดังนั้น 32 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ………………………………………………………

3) 49
49

= ………………………………………………………………………………………..
= ………………………………………………………………………………………..
ดังนั้น 49 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ………………………………………………………

4) 121
121 = ………………………………………………………………………………………..
= ………………………………………………………………………………………..
ดังนั้น 121 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ…………………………..…………………………
5) 729
729 = ………………………………………………………………………………………..
= ………………………………………………………………………………………..
ดังนั้น 729 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ……………..………………………………………

9

ใบความรู้ ที่ 4.2
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มลบให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง
เมื่อต้องการเขียนจานวนเต็มลบให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง ทาได้โดยใช้วธิ ี การเขียนจานวน
นั้นให้อยูใ่ นรู ปการคูณของจานวนที่ซ้ า ๆ กัน

การเขียนจานวนเต็มลบให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียน -16 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
=
=
หรื อ -16
=
=
ดังนั้น -16 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้
วิธีทา

-16

-(2 × 2 × 2 × 2)
-24
-(4 × 4)
-42
คือ -24 หรื อ -42

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียน -27 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
=
=
หรื อ -27
=
=
ดังนั้น -27 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้
วิธีทา

-27

(-3) × (-3) × (-3)
(-3)3
-(3 × 3 × 3)
-33
คือ (-3)3 หรื อ -33
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ตัวอย่างที่ 3 จงเขียน -125 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
=
=
หรื อ -125 =
=
ดังนั้น -125 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้
วิธีทา

-125

(-5) × (-5) × (-5)
(-5)3
-(5 × 5 × 5)
-53
คือ (-5)3 หรื อ -53

ตัวอย่างที่ 4 จงเขียน -243 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
=
=
หรื อ -243 =
=
ดังนั้น -243 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้
วิธีทา

-243

(-3) × (-3) × (-3) × (-3) × (-3)
(-3)5
-(3 × 3 × 3 × 3 × 3)
-35
คือ (-3)5 หรื อ -35

ตัวอย่างที่ 5 จงเขียน -729 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
=
=
หรื อ -729 =
=
หรื อ -729 =
=
ดังนั้น -729 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้
วิธีทา

-729

-(3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3)
-36
(-9) × (-9) × (-9)
(-9)3
-(9 × 9 × 9)
-93
คือ -36 หรื อ (-9)3 หรื อ -93
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แบบฝึ กทักษะที่ 4.2
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มลบให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง
คาชี้แจง จงเขียนจานวนเต็มลบต่อไปนี้ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
1) -9
-9 = ……………………………………………………………………………………….
= ……………………………………………………………………………………….
ดังนั้น -9 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ………………………………………………………..
2) -32
-32 = ………………………………………………………………………………………..
= ………………………………………………………………………………………..
ดังนั้น -32 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ……………………………...………………………
3) -49
-49 = ………………………………………………………………………………………..
= ………………………………………………………………………………………..
ดังนั้น -49 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ…………………………………………...…………
4) -121
-121 = ………………………………………………………………………………………..
= ………………………………………………………………………………………..
ดังนั้น -121 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ…………...……………..…………………………
5) -1,000
-1,000 = ……………………...…………………………………………………………….
= …………..………………………………………………………………………..
ดังนั้น -1,000 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ………...………….....…………………………..
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กิจกรรมเสริมแบบฝึ กทักษะ
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

“ ตามล่ าสมบัต”ิ
คาชี้แจง จงนาเลขยกกาลังและสมบัติ ที่มีค่าตรงกับจานวนที่กาหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

28

502
-52
142

-104

เขียนจานวนที่กาหนดให้ในรู ปเลขยกกาลัง
1)
2)
3)
4)
5)

256
-25
-10,000
2,500
196

=
=
=
=
=

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

สมบัติที่ได้คือ………………..
สมบัติที่ได้คือ………………..
สมบัติที่ได้คือ………………..
สมบัติที่ได้คือ………………..
สมบัติที่ได้คือ………………..
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

คาชี้แจง แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 5 ข้อ 5 คะแนน ให้นกั เรี ยน
เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกาเครื่ องหมายกากบาท (×) ลงใน
ช่อง ก ข ค หรื อ ง ในกระดาษคาตอบ

1) 625 เขียนในรู ปเลขยกกาลังที่มีฐานเป็ นจานวนเฉพาะได้อย่างไร
ก. 252
ข. (-25)2
ค. -54
ง. 54

2) -1,000 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้อย่างไร
ก. (-100)2
ข. 1002
ค. (-10)3
ง. 103
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3) 32 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้อย่างไร
ก. 25
ข. 48
ค. 84
ง. 162

4) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. -8 = (-2)3
ข. 169 = 132
ค. -25 = -52
ง. 100 = -102

5) ข้อใดเขียน 81 ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังไม่ถูกต้อง
ก. 92
ข. -92
ค. 34
ง. (-3)4

15

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

โรงเรี ยนศีขรภูมิพิสัย อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์
ชื่อ-สกุล.............................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/....... เลขที่ ............
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบในแบบทดสอบแล้วทาเครื่ องหมายกากบาท (×) ลงใน
กระดาษคาตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้ อ

ก

ข

ค

แบบทดสอบหลังเรียน
ง

ข้ อ

ก

ข

ค

ง

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

แบบทดสอบก่อนเรี ยน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คะแนนที่ได้.............คะแนน

แบบทดสอบหลังเรี ยน
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คะแนนที่ได้.............คะแนน
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 4.1
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง
คาชี้แจง จงเขียนจานวนเต็มบวกต่อไปนี้ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
1) 9
9

หรื อ

= 3×3
= 32
ดังนั้น 9 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 32
9 = (-3) × (-3)
= (-3)2
ดังนั้น 9 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ (-3)2

2) 32
32

= 2×2×2×2×2
= 25
ดังนั้น 32 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 25

3) 49
49

หรื อ

= 7×7
= 72
ดังนั้น 49 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 72
49 = (-7) × (-7)
= (-7)2
ดังนั้น 49 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ (-7)2
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4) 121

หรื อ

121 = 11 × 11
= 112
ดังนั้น 121 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 112
121 = (-11) × (-11)
= (-11)2
ดังนั้น 121 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ (-11)2

5) 729

หรื อ

หรื อ

หรื อ

หรื อ

729 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
= 36
ดังนั้น 729 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 36
729 = 9 × 9 × 9
= 93
ดังนั้น 729 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 93
729 = 27 × 27
= 272
ดังนั้น 729 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ 272
729 = (-3) × (-3) × (-3) × (-3) × (-3) × (-3)
= (-3)6
ดังนั้น 729 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ (-3)6
729 = (-27) × (-27)
= (-27)2
ดังนั้น 729 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ (-27)2
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 4.2
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มลบให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง
คาชี้แจง จงเขียนจานวนเต็มลบต่อไปนี้ให้อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลัง
1) -9
-9

= -(3 × 3)
= -32
ดังนั้น -9 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ -32

2) -32

หรื อ

-32 = (-2) × (-2) × (-2) × (-2) × (-2)
= (-2)5
ดังนั้น -32 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ (-2)5
-32 = -(2 × 2 × 2 × 2 × 2)
= -25
ดังนั้น -32 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ -25

3) -49
-49 = -(7 × 7)
= -72
ดังนั้น -49 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ -72
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4) -121
-121 = -(11 × 11)
= -112
ดังนั้น -121 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ -112

5) -1,000

หรื อ

-1,000 = (-10) × (-10) × (-10)
= (-10)3
ดังนั้น -1,000 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ (-10)3
-1,000 = -(10 × 10 × 10)
= -103
ดังนั้น -1,000 เขียนในรู ปเลขยกกาลังได้ คือ -103
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เฉลยกิจกรรมเสริมแบบฝึ กทักษะ
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

“ ตามล่ าสมบัต”ิ
คาชี้แจง จงนาเลขยกกาลังและสมบัติ ที่มีค่าตรงกับจานวนที่กาหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

28

502
-52
142

-104

เขียนจานวนที่กาหนดให้ในรู ปเลขยกกาลัง
1) 256
2) -25
3) -10,000
4) 2,500
5) 196

=
=
=
=
=

28
-52
-104
502
142

สมบัติที่ได้คือ
สมบัติที่ได้คือ
สมบัติที่ได้คือ
สมบัติที่ได้คือ
สมบัติที่ได้คือ

แหวน
สร้อยคอ
มงกุฏ
เพชร
เงิน
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง

หลังเรียน

ก่อนเรียน
1)
2)
3)
4)
5)

ก
ค
ง
ข
ง

1)
2)
3)
4)
5)

ง
ค
ก
ง
ข

คนเก่ง...ทาได้แน่นอน
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แบบบันทึกผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การเขียนจานวนเต็มบวกและจานวนเต็มลบ
ให้ อยู่ในรู ปเลขยกกาลัง
โรงเรี ยนศีขรภูมิพิสัย อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์
ชื่อ-สกุล………………………………...…… ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/…….. เลขที่ ………

แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
5
หลังเรียน
5
ผลการพัฒนา

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ

แบบฝึ กทักษะและกิจกรรมเสริมแบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะ/กิจกรรมเสริม
แบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะที่ 4.1
แบบฝึ กทักษะที่ 4.2
กิจกรรมเสริมแบบฝึ กทักษะ
รวม
เฉลีย่
ร้ อยละ

คะแนนเต็ม
25
25
5
55

25

