
 

 

EIS Teaching – Learning Strategies / Procedures 
Additional Mathematics for Secondary 2, duration 60 min. 

Topic: Law of Exponent 
Learning objective 
 At the end of the lesson, the student can be able to : 

1. Identify the law of exponent. 
2. Simplify the exponents. 
3. Apply the law of exponent for integer exponents. 

Background knowledge 
- Basic law of exponent of same base. 

No. Teaching-Learning Strategies / Procedures Resources / Materials 
Time 
Frame 
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Starting the Lesson: (Warm-up) 
- Good afternoon everyone. How are you? 
- Can you remember about the basic law of 
  exponent? 
  (ครูเปิด power point และ วดีีโอ เก่ียวกบักฏ
ของเลขยกก ำลงัท่ีนกัเรียนรู้จกั) 
- Let’s see the projector. 

- Law of exponent power 
  point 
- Mathematical songs 
- Skill practice  
  (Kahoot Game) 
 

20 min. 
 
 
 
 
 
 

2 Lesson Procedure 
2.1 ครูเปิด Power point ทบทวนเร่ืองกฏของ
เลขยกก ำลงั พร้อมทั้งใหน้กัเรียนอ่ำนออก
เสียงพร้อมกนั 
- Everybody repeat after me. 

 30 min. 
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 2.2 ครูเปิด Power point ซ ้ ำอีกคร้ัง แต่ให้
นกัเรียนอ่ำนเอง 
- Time to practice : everybody studies by 
yourself. (Use Tablet and connect to 
www.amathdictionaryforkid.com) 
- Let’s go. 
2.3 ครูเปิด power point ทีละหนำ้ แลว้ให้
นกัเรียนตอบทีละคน 
- The next. I will show you about the law of 
exponent and you tell me…what name is it? 
One by one. Are you ready? Let’s go. 
2.4 ครูเปิดวดีิโอเพลงเก่ียวกบักฏของเลขยก
ก ำลงัใหน้กัเรียนฟัง 
- Let’s listen this song. 
- What’s song? 
- How many law of exponents in this song? 
- Let’s sing this song together. 
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Closure 
  ครูใชค้  ำถำมเพื่อสรุปควำมเขำ้ใจโดยใช ้
power point / video ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ 
- Tell the name of the law of exponents. 
- That’s good. / Try again. / Well done. 
 

 10 min. 
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Extension 
 ครูมอบหมำยงำนใหน้กัเรียนฝึกทกัษะผำ่น 
Google App โดยใหน้กัเรียนเช็คเมล ์
Assessment 
ครูประเมินโดยกำรสังเกตและบนัทึก
พฤติกรรมกำรเรียนกำรสอนจำกกำรด ำเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่ Warm-up, Lesson procedure 
and closures, Kahoot Game และใหน้กัเรียน
ท ำแบบทดสอบผำ่นหอ้งเรียน E-learning ท่ี
ครูสร้ำงดว้ยตวัเอง 

  

 

 

                 ผูส้อน  :  ครูนอ้มจิต  หิรัญรัตน์ 
                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                       โรงเรียนสุนทรภู่พิทยำ 


