
ที่ ด.จ. ๑๕๕ /๒๕๖๔                                                                 โรงเรียนดาราจรัส อ าเภอบางคล้า 
                จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ 

  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง    การเก็บคะแนนสอบ / การสอบปลายภาค 
เรียน   ผู้ปกครอง 
 ตามที่โรงเรียนได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ท าใบงานเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ ใบงานประเมินผลคะแนน  จนถึงบัดนี้ใกล้สอบปลายภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ทางโรงเรียนขอทบทวนรายละเอียดการเก็บคะแนนสอบระหว่างเรียน และวิธีการประเมิน
ปลายภาค ซึ่งมวีิธีการประเมิน ดังนี้ 

๑. การเก็บคะแนนสอบระหว่างเรียน ระหว่างการเรียนออนไลน์ คุณครูจะให้ท าใบงาน ใบงานที่ครู
มอบหมายให้ท า หลายฉบับจะน ามาใช้เป็นหลักฐานการประเมิน เป็นคะแนนสอบตามจุดประสงค์ ตามหน่วย
การเรียนนั้น ขอให้นักเรียน หรือผู้ปกครองก าชับให้นักเรียนท าและส่งให้ครบกับคุณครูผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อ
คะแนนการวัดผลจะได้ไม่ตกหล่นหรือขาดหายไป เพราะจะน ารวบรวมมาท าการให้เกรด ผลการเรียนในรายวิชา
นั้น  

 การเก็บคะแนน โดยการ ถาม-ตอบ ในขณะเรียนออนไลน์ การอัดคลิปวีดีโอทดสอบทักษะส่ง
มาให้ครูในรายวิชาที่ก าหนด และขอให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์สม่ าเสมอ หรือติดตามย้อนหลังได้ที่ Line หรือ
วิธีการที่คุณครูแจ้งไว้ 

 ๒ .การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระดับปฐมวัย ทดสอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔  ใช้วธิีการประเมิน ทดสอบ อัดคลิปวีดีโอ 

ประเมินทักษะตามที่โรงเรียนก าหนด 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ป.๑ - ม.๓ ) ทดสอบวันที่ ๓๐ กันยายน - ๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ประเมินแบบทดสอบปรนัยแบบออนไลน์  โปรแกรม Google Form  โดยทางโรงเรียนก าหนดตารางสอบแนบ  
แจ้งล่วงหน้า ก าหนดวัน วิชาที่สอบในแต่ละวัน แต่ละชั้น และก าหนดเวลาที่สอบด้วย ( โปรแกรมตั้งเวลา  จะปิด
อัตโนมัติตามเวลาที่ก าหนดไว้ ) ขอให้นักเรียน ได้เข้ารับการประเมินผลปลายภาคแบบออนไลน์ ตามวัน และ
เวลาที่ก าหนดด้วย 
  กรณีนักเรียนไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบที่ก าหนดได้ ให้ติดต่อประสานงานแจ้งกับครู
ประจ าชั้นเป็นรายกรณี ก่อนถึงก าหนดวันสอบ 

๓. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ก าชับนักเรียน กวดขันเรื่องการเรียนออนไลน์  การท าการบ้าน ใบงาน 
ใบประเมินผล ส่งคุณครูประจ าวิชาตามที่ก าหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเป็นแนวปฏิบัติ ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครอง และนักเรียน มา ณ 
โอกาสนี้ และขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ไปได้ด้วยดี ขอพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนทรงอวยพรและคุ้มครองผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

              (นางจินดาพร  นพพะ)   
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนดาราจรัส 
โทรศัพท์  ๐-๓๘๕๔-๑๔๐๓ 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1  ประจ าปีการศึกษา  2564 
ประถมศึกษาปีท่ี  1-6   (ห้อง IEP) 

โรงเรียนดาราจรัส    อ าเภอบางคล้า    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วัน  เดือน   ปี เวลา รวมนาที สาระการเรียนรู้ 

วันพฤหัสบดีที ่
30 กันยายน 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ(IEP) 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 คณิตศาสตร์(IEP) 
พักกลางวัน 11.00 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 วิทยาศาสตร์(IEP) 

วันศุกร์ที ่
1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาไทย 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.30 น. 90 คณิตศาสตร ์
พัก 11.30 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 สังคมศึกษาฯ 

วันจันทร์ที ่
4  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.30 น. 90 วิทยาศาสตร ์
พัก 11.30 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 ประวัตฯิ 

วันอังคารที ่
5  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 สุขศึกษา/พละ 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 ศิลปะ 
พัก 11.00 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 การงานฯ 
วันพุธที ่

6  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 หน้าท่ีพลเมือง 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 ภาษาจีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  (ห้อง IEP) 

โรงเรียนดาราจรัส    อ าเภอบางคล้า    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

วัน  เดือน   ปี เวลา รวมนาที สาระการเรียนรู้ 

วันพฤหัสบดีที ่
30 กันยายน 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ(IEP) 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 คณิตศาสตร์(IEP) 
พักกลางวัน 11.00 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 วิทยาศาสตร์(IEP) 

วันศุกร์ที ่
1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาไทย 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.30 น. 90 คณิตศาสตร ์
พัก 11.30 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 สังคมศึกษาฯ 

วันจันทร์ที ่
4  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.30 น. 90 วิทยาศาสตร ์
พัก 11.30 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 ประวัตฯิ 

วันอังคารที ่
5  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 สุขศึกษา/พละ 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 ศิลปะ 
พัก 11.00 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 การงานฯ 
วันพุธที ่

6  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 หน้าท่ีพลเมือง 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 ภาษาจีน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  1  ประจ าปีการศึกษา  2564 
 มัธยมศึกษาปีท่ี  1-3   (ห้องธรรมดา) 

โรงเรียนดาราจรัส    อ าเภอบางคล้า    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วัน  เดือน   ปี เวลา รวมนาที สาระการเรียนรู้ 
วันพฤหัสบดีที ่
30 กันยายน 

พ.ศ. 2564 
8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม) 

วันศุกร์ที ่
1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาไทย 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.30 น. 90 คณิตศาสตร ์
พัก 11.30 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 สังคมศึกษาฯ 

วันจันทร์ที ่
4  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 ภาษาอังกฤษ 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.30 น. 90 วิทยาศาสตร ์
พัก 11.30 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 ประวัตฯิ 

วันอังคารที ่
5  ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 สุขศึกษา/พละ 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 ศิลปะ 
พัก 11.00 น. – 13.00น. 

13.00 น.-14.00  น. 60 การงานฯ 
วันพุธท่ี  

6 ตุลาคม 

พ.ศ. 2564 

8.30 น. – 9.30 น. 60 หน้าท่ีพลเมือง 
พัก 9.30น.-10.00 น. 

10.00 น. – 11.00 น. 60 ภาษาจีน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


