การวัดผล
ก่อนสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

แผนการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : ปลายภาคเรี ยน = 80 : 20
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ รหัสวิชา ค 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครู ผสู้ อน ครู พิมพ์ใจ ทองเรื อง ครู นิธิยา ทองยวน
สั ปดาห์ ที่/
สั ดส่ วนคะแนน
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
รวมคะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
วันที่
K P A
15
-ใบงานการเขียนอัตราส่ วนแทน
ค 1.1 เข้ าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวน 7 8 1-6
ข้อความ
และการใช้ จานวนในชีวติ จริง
ค 1.1 ม2/4 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน
-ใบงานการหาอัตราส่ วนที่
สัดส่ วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
เท่ากัน

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล
-นักเรี ยนเขียนตอบในใบงาน
จานวน 10 ข้อข้อละ 1 คะแนน
-นักรี ยน เขียนตอบในใบงาน
จานวน 10 ข้อข้อละ 1 คะแนน

- ใบงานการตรวจสอบการ
เท่ากันของอัตราส่ วน

-นักเรี ยนเติมคาตอบและ
เลือกตอบ จานวน 4 ข้อๆละ 5
คะแนน

- ใบงานการหาค่าตัวแปรของ
สัดส่ วน

- นักเรี ยนเขียนตอบในใบงาน
จานวน 20 ข้อข้อละ 1 คะแนน

- แบบฝึ กหัดเพิ่มเติมเรื่ องโจทย์
ปั ญหาสัดส่ วน

- นักเรี ยนแสดงวิธีทาลงในสมุด
5 ข้อๆละ 5 คะแนน

-ใบงานการคานวณร้อยละ

-นักเรี ยน แสดงวิธีทาในใบงาน
จานวน 10 ข้อข้อละ 1 คะแนน

7-9

ค 2.1 เข้ าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่ งทีต่ ้ องการวัด
ค 2.1 ม2/1 เปรี ยบเทียบหน่วยความยาว หน่วย
พื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ และเลือกใช้
หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ค 2.1 ม2/2 คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่
ปริ มาตรและน้ าหนักได้ อย่างใกล้เคียง และ
อธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
ค 2.1 ม2/3 ใช้การ คาดคะเน เกี่ยวกับการวัดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม

5

10

-

15

ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ค 2.2 ม2/1 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว และ
พื้นที่แก้ปัญหา ในสถานการณ์ ต่าง ๆ

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค

12

18

-

30

- แบบฝึ กหัดเพิ่มเติมเรื่ องโจทย์
ปัญหาร้อยละ

- นักเรี ยนแสดงวิธีทาลงในสมุด
5 ข้อๆละ 5 คะแนน

- แบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่ อง
อัตราส่ วนและร้อยละ

-นักเรี ยนทาแบบทดสอบปรนัย
จานวน 20 ข้อข้อละ 1 คะแนน

-ใบงานการเปรี ยบเทียบหน่วย
การวัด

- นักเรี ยนเติมตอบในใบงาน
จานวน 20 ข้อข้อละ 1 คะแนน

-ใบงานการหาพื้นที่ของรู ปทรง
เรขาคณิ ต

-นักเรี ยนแสดงวิธีทาใบงาน
จานวน 10 ข้อๆละ 2 คะแนน
และเติมคาตอบ 10 ข้อๆละ 1
คะแนน

-ใบงานการคาดคะเนเวลา
ปริ มาตรและน้ าหนัก

- นักเรี ยนเขียนตอบในใบงาน
จานวน 10 ข้อๆละ 1 คะแนน

- แบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่ อง
การวัด

- นักเรี ยนทาข้อสอบปรนัย 20
ข้อๆละ 1 คะแนน
และอัตนัย 2 ข้อๆละ 5 คะแนน

สอบ
กลางภาค
20
คะแนน

หลังสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

10

11-12

ค 1.1 เข้ าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวน
และการใช้ จานวนในชีวติ จริง
ค 1.1 ม2/4 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน
สัดส่ วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
ค 2.1 เข้ าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่ งทีต่ ้ องการวัด
ค 2.1 ม2/1. เปรี ยบเทียบหน่วยความยาว หน่วย
พื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบและเลือกใช้
หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ค 2.1 ม2/2 คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่
ปริ มาตรและน้ าหนักได้ อย่างใกล้เคียง และ
อธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
ค 2.1 ม2/3 ใช้การ คาดคะเน เกี่ยวกับการวัดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม
ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ค 2.2 ม2/1 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว และ
พื้นที่แก้ปัญหา ในสถานการณ์ ต่าง ๆ

5

15

-

20

รวมคะแนนสอบกลางภาค
ค 5.1 เข้ าใจและใช้ วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้ อมูล
ค 5.2 ม2/1 อ่านและนาเสนอข้อมูลโดยใช้
แผนภูมิรูปวงกลม

5
2

15
6

-

20
8

แบบทดสอบกลางภาค

นักเรี ยนทาแบบทดสอบลางภาค
จานวน 7 ข้อบ่งเป็ น 2 ตอน
- ตอนที่ 1 ชนิดเติมคาตอบ
จานวน 2 ข้อ รวม 8 คะแนน
-ตอนที่ 2 แสดงวิธีทา 5 ข้อ รวม
12 คะแนน

-ใบงานการอ่านแผนภูมิรูป
วงกลม
-ใบงานการเขียนแผนภูมิรูป
วงกลม

-นักเรี ยนเติมตอบในใบงาน
จานวน 10 ข้อข้อละ 5 คะแนน
- นักเรี ยนแสดงวิธีทาใบงาน
จานวน 5 ข้อข้อละ 5 คะแนน

- แบบทดสอบเรื่ องแผนภูมิรูป
วงกลม
13-15

16-19

4
ค 3.2 ใช้ การนึกภาพ (visualization) ใช้ เหตุผล
เกีย่ วกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้
แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model)
ในการแก้ ปัญหา
ค 3.2 ม2/3 เข้าใจเกี่ยวกับ การแปลงทางเรขาคณิ ต
ใน เรื่ องการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
และ นาไปใช้
ค 3.2 ม2/4 บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการ เลื่อนขนานการ
สะท้อนและการหมุนรู ปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะ
ได้ภาพที่ปรากฏ เมื่อกาหนดรู ปต้นแบบและภาพนั้น
ให้
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้ นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ
และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical mode
อืน่ ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความ
หมายและนาไปใช้ แก้ ปัญหา
ค 4.2 ม2/2 หาพิกดั ของจุด และอธิบายลักษณะ
ของ รู ปเรขาคณิ ตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การ
สะท้อน และ การหมุนบนระนาบในระบบพิกดั ฉาก
4
ค 3.2 ใช้ การนึกภาพ (visualization) ใช้ เหตุผล
เกีย่ วกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้

10

-

14

-แบบฝึ กหัดเพิ่มเติมการเลื่อน
ขนาน

4

-

8

-แบบทดสอบเรื่ องความเท่ากัน
ทุกประการ

- นักเรี ยนทาแบบทดสอบปรนัย
จานวน 20 ข้อข้อละ 1 คะแนน

-นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเพิ่มเติม
เรื่ องการเลื่อนขนานในสมุด
กราฟจานวน 4 ข้อๆละ 5
คะแนน
-ใบงานการเลื่อนขนาน
- นักเรี ยนเติมคาตอบในใบงาน
การเลื่อนขนานจานวน 10 ข้อๆ
ละ 1 คะแนน
-ใบงานการสะท้อน
-นักเรี ยนเติมคาตอบในใบงาน
การสะท้อนจานวน 10 ข้อๆละ 1
คะแนน
-ใบงานการหมุน
-นักเรี ยนเติมคาตอบในใบงาน
การหมุนจานวน 10 ข้อๆละ 1
แบบทดสอบเรื่ องการแปลงทาง คะแนน
เรขาคณิ ต
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบปรนัย
จานวน 20 ข้อๆละ 1 คะแนน

-นักเรี ยนทาแบบทดสอบปรนัย
จานวน 20 ข้อข้อละ 1 คะแนน

สอบ
ปลายภาค
20
คะแนน

20

แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model)
ในการแก้ ปัญหา
ตัวชี้วดั
ค 3.2 ม2/1 ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการของรู ปสามเหลี่ยม และสมบัติของเส้นขนาน
ในการให้เหตุผล และแก้ปัญหา
10
รวมคะแนนหลังสอบกลางภาค
25
รวมคะแนนระหว่างเรียน
ค 1.1 เข้ าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวน 20
และการใช้ จานวนในชีวติ จริง
ค 1.1 ม2/4 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน
สัดส่ วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
ค 2.1 เข้ าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและ
คาดคะเนขนาดของสิ่ งทีต่ ้ องทีต่ ้ องการวัด
ค 2.1 ม2/1 เปรี ยบเทียบหน่วยความยาว หน่วย
พื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ และเลือกใช้
หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ค 2.1 ม2/2 คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่
ปริ มาตรและน้ าหนักได้ อย่างใกล้เคียง และ
อธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
ค 2.1 ม2/3 ใช้การ คาดคะเน เกี่ยวกับการวัดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม
ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

20
55
-

-

30
80
20

- แบบทดสอบปรนัย

-นักเรี ยนทาข้อสอบปลายภาค
เรี ยนแบบปรนัยจานวน 40 ข้อ
รวม 20 คะแนน

ค 2.2 ม2/1 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว และ
พื้นที่แก้ปัญหา ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
ค 3.2 ใช้ การนึกภาพ (visualization) ใช้ เหตุผล
เกีย่ วกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้
แบบจาลองทางเรขาคณิต (geometric model)
ในการแก้ ปัญหา
ค 3.2 ม2/1 ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการของรู ปสามเหลี่ยม และสมบัติของเส้นขนาน
ในการให้เหตุผล และแก้ปัญหา
ค 3.2 ม2/3 เข้าใจเกี่ยวกับ การแปลงทางเรขาคณิ ต
ใน เรื่ องการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
และ นาไปใช้
ค 3.2 ม2/4 บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการ เลื่อนขนานการ
สะท้อนและการหมุนรู ปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะ
ได้ภาพที่ปรากฏ เมื่อกาหนดรู ปต้นแบบและภาพนั้น
ให้
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้ นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ
และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical mode
อืน่ ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความ
หมายและนาไปใช้ แก้ ปัญหา
ค 4.2 ม2/2 หาพิกดั ของจุด และอธิบายลักษณะ
ของ รู ปเรขาคณิ ตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การ
สะท้อน และ การหมุนบนระนาบในระบบพิกดั ฉาก

ประการของรู ปสามเหลี่ยม และสมบัติของเส้นขนาน
ในการให้เหตุผล และแก้ปัญหา
ค 5.1 เข้ าใจและใช้ วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้ อมูล
ค 5.2 ม2/1 อ่านและนาเสนอข้อมูลโดยใช้
แผนภูมิรูปวงกลม

รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทั้งหมด

20
45

55

-

20
100

