แผนการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : ปลายภาคเรี ยน = 80 : 20
รายวิชา เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ รหัสวิชา ค 33202 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผสู้ อน นายจงรักษ์ บารุ งวงศ์
การวัดผล

สั ปดาห์ /วันที่

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

ก่อน
กลางภาค 30
คะแนน

สัปดาห์ที่ 4

1.หาลิมิตของลาดับอนันต์โดย
อาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้
2.หาผลบวกของอนุกรมอนันต์
ได้
3. นาความรู้เรื่ องลาดับและ
อนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้

4

2

8

-

10

4. หาลิมิตของฟังก์ชนั ที่
กาหนดให้ได้
5.บอกได้วา่ ฟังก์ชนั ที่กาหนดให้
เป็ นฟังก์ชนั ต่อเนื่ องหรื อไม่

3

7

-

10

6

24

-

30

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 9

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค

สั ดส่ วนคะแนน
K P A
6

-

รวม
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา

10

ทดสอบเก็บคะแนน
เรื่ อง ลิมิตของลาดับ

แบบทดสอบ
เก็บคะแนน เรื่ อง
อนุกรมอนันต์
แบบทดสอบ เก็บ
คะแนน เรื่ องการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือ
ในการวัดผล
แบบทดสอบเป็ นอัตนัย
10 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบเป็ น แบบ
อัตนัย 10 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบเป็ น แบบ
อัตนัย 10 ข้อ 10 คะแนน

การวัดผล

สอบกลางภาค
20
คะแนน

หลังสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

สั ปดาห์ /วันที่ มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วนคะแนน
K P A

รวม
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา

สัปดาห์ที่10 1.หาลิมิตของลาดับอนันต์โดย
อาศัยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตได้
2.หาผลบวกของอนุกรมอนันต์
ได้
3. นาความรู้เรื่ องลาดับและ
อนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้
4. หาลิมิตของฟังก์ชนั ที่
กาหนดให้ได้
5.บอกได้วา่ ฟังก์ชนั ที่กาหนดให้
เป็ นฟังก์ชนั ต่อเนื่ องหรื อไม่
สัปดาห์ที่ 13 6.หาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ที่
กาหนดให้ได้

5

15

-

5

ข้อสอบกลางภาค

3

7

-

10

3

7

-

10

แบบทดสอบ
เก็บคะแนน เรื่ อง
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
แบบทดสอบ
เก็บคะแนน เรื่ องการ
ประยุกต์ของอนุพนั ธ์

สัปดาห์ที่ 16 7.นาความรู้เรื่ องอนุพนั ธ์มา
ประยุกต์ใช้หาความชันของเส้น
โค้ง เส้นสัมผัสเส้นโค้ง
ค่าสู งสุ ดและต่าสุ ดได้
สัปดาห์ที่ 18 8.หาปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขตและ
ปริ พนั ธ์จากัดเขตของฟังก์ชนั ที่
กาหนดให้ได้

3

7

-

10

แบบทดสอบ
เก็บคะแนน
เรื่ องปริ พนั ธ์

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือ
ในการวัดผล
ข้อแบบอัตนัย 10 ข้อ ๆ 2
คะแนน

แบบทดสอบ เป็ นแบบ
อัตนัย 5 ข้อ 10 คะแนน
แบบทดสอบ เป็ นแบบ
อัตนัย 10 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบ เป็ นแบบ
อัตนัย 5 ข้อ 10 คะแนน

การวัดผล

สั ปดาห์ /วันที่ มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

รวมคะแนนสอบหลังกลางภาค
การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 20 6.หาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ที่
20
กาหนดให้ได้
คะแนน
7.นาความรู้เรื่ องอนุพนั ธ์มา
ประยุกต์ใช้หาความชันของเส้น
โค้ง เส้นสัมผัสเส้นโค้ง
ค่าสู งสุ ดและต่าสุ ดได้
8.หาปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขตและ
ปริ พนั ธ์จากัดเขตของฟังก์ชนั ที่
กาหนดให้ได้
9.หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
บนช่วงที่กาหนดให้ได้
รวมคะแนนเต็ม

สั ดส่ วนคะแนน
K P A

รวม
คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ทีน่ ักเรียนต้ องทา

ข้อสอบปลายภาค

12
5

18
15

-

30
20

28

72

-

100

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือ
ในการวัดผล
ข้อสอบแบบปรนัย 20 ข้อ
20 คะแนน

