แผนการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัด
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน 80 : 20
รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 21๒01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ครูผู้สอน นางอัญวีณ์ หนูอุไร และนางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย
การวัดผล

ก่อนกลาง
ภาค 3๕
คะแนน

สัปดาห์/วันที่

ผลการเรียนรู้

สัดส่วน
คะแนน
K P

1. เขียนจานวนที่กาหนดให้อยู่ในรูปเลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก
สัปดาห์ที่ 1 -๒
และหาค่าของเลขชี้กาลังที่มีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็มบวก

๒

2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกาลัง
เมื่อเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก และ
สัปดาห์ที่ ๓-๕
นาสมบัติของเลขยกกาลังไปใช้ในการ
คานวณ

5

สัปดาห์ที่ ๖-๗

สัปดาห์ที ๘-๑๐

๓

๕

รวม
คะแนน
5

1๐

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่นักเรียนต้องทา

- แบบทดสอบเก็บคะแนน
- นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง
เรื่อง การหาค่าของเลขชี้กาลัง การหาค่าของเลขชี้กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น

ที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวน
เต็มบวก

จานวนเต็มบวกเป็นแบบอัตนัย จานวน ๕
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

- แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่อง สมบัติของเลขยกกาลัง
และการหาผลคูณ ผลหารของ
เลขยกกาลัง

- นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง

-นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารของทศนิยมเป็นแบบ
อัตนัย จานวน ๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน
-นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง
การบวก ลบ คูณ หารของเศษส่วนเป็นแบบ
อัตนัย จานวน ๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน

3. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และ
ผลหารของทศนิยม

๕

๕

๑๐

- แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ของทศนิยม

4. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหาร
ของเศษส่วน

๕

๕

๑๐

-แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ของเศษส่วน

1๗

1๘

3๕

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค

วิธีการ/รูปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล

สมบัติของเลขยกกาลังและการหาผลคูณ ผลหาร
ของเลขยกกาลังเป็นแบบอัตนัย จานวน ๕

ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน

การวัดผล

สอบกลาง
ภาค 20
คะแนน

สัปดาห์/วันที่

สัปดาห์ที่ 10

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
๑๓

รวม
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่นักเรียนต้องทา

1. เขียนจานวนที่กาหนดให้อยู่ในรูปเลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก
และหาค่าของเลขชี้กาลังที่มีเลขชี้กาลัง
เป็นจานวนเต็มบวก
2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกาลัง
เมื่อเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็มบวก และ
นาสมบัติของเลขยกกาลังไปใช้ในการ
คานวณ
3. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และ
ผลหารของทศนิยม
4. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และ
ผลหารของเศษส่วน

๕

๑๕

20

ข้อสอบกลางภาค

5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ของ

๒

๘

๑๐

- แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่อง โจทย์ปัญหาการ

6.อธิบายลักษณะของหน้าตัดที่ได้จากการ
ตัดรูปเรขาคณิตสามมิติด้วยระนาบใน
ทิศทางที่กาหนดให้

๑

๑

๒

สัปดาห์ที่
เศษส่วนและทศนิยม ไปหาคาตอบได้
11 – 1๒
ก่อนปลาย
ภาค ๒๕
คะแนน

สัดส่วน
คะแนน
K P

วิธีการ/รูปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล
ข้อสอบมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบปรนัย 15 ข้อ 15 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ 5 คะแนน

- นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง
โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของ เศษส่วนและ
ประยุกต์ของ เศษส่วนและ ทศนิยมเป็นแบบอัตนัย จานวน ๕ ข้อ
ทศนิยม
ข้อละ ๒ คะแนน
-แบบทดสอบเก็บคะแนน
- นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง
เรื่อง หน้าตัดของรูปเรขาคณิต หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นแบบ
สามมิติ
อัตนัย จานวน ๒ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน

การวัดผล

ก่อนปลาย
ภาค ๒๕
คะแนน

สัปดาห์/วันที่
สัปดาห์ที่
๑๔

สัปดาห์ที่
๑๕-๑๖

ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
๒๐

๒

รวม
คะแนน

7. ระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า
ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติ

๑

8.นาความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิตสามมิติไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง

๕

๕

๑๐

๙
๕

๑๖
๑๕

๒๕
๒๐

รวมคะแนนก่อนสอบปลายภาค

สอบปลาย
ภาค ๒๐
คะแนน

สัดส่วน
คะแนน
K P

5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ของ
เศษส่วนและทศนิยม ไปหาคาตอบได้
6. อธิบายลักษณะของหน้าตัดที่ได้จากการ
ตัดรูปเรขาคณิตสามมิติด้วยระนาบใน
ทิศทางที่กาหนดให้
7. ระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า
ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติ
8. นาความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
๓๖ ๖๔
รวม

๓

๑๐๐

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ที่นักเรียนต้องทา
-แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่อง การมองด้านหน้า
ด้านข้าง และด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติ
-แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูป
เรขาคณิตสามมิติ

ข้อสอบปลายภาค

วิธีการ/รูปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล
- นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง
การมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติ เป็นแบบอัตนัยจานวน ๒

ข้อ ข้อละ ๑.๕ คะแนน
- นักเรียนทาแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสามมิติเป็น
แบบอัตนัย จานวน ๕ ข้อ ข้อละ ๒
คะแนน
ข้อสอบมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบปรนัย 15 ข้อ 15 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ 5 คะแนน

