
ที่ ศธ 04338.24/๕๗๐      โรงเรียนมัธยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา 
        149 หมู่ 7 ต าบลคูหาใต ้
        อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  90180 

      30 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  ก าหนดการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การ
 แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล  
    กลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
    เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                              
          2. แนวทางการวัดผลและประเมินผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 

 ๓. ตารางสอบการวัดผลและประเมินผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 

ด้วยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ก าหนดการวัดผลและประเมินผลคะแนนกลางภาค 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๔ มกราคม 256๕ โดย
มอบหมายให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการวัดผลและประเมินผลกลางภาคให้กับนักเรียนตามตารางสอบ
การวัดผลและประเมินผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาตามตารางเรียน ในวันที่
ไม่มีการจัดสอบให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ใช้การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ  การ
ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ อาจมีทั้งการทดสอบ โดยใช้ข้อสอบและกระดาษค าตอบผ่าน
ระบบการสอบออนไลน์ การทดสอบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นต้น 

ในการนี้ ทางโรงเรียนได้แนบแนวทางการวัดผลและประเมินผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา 2564 และตารางสอบการวัดผลและประเมินผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้นักเรียนทราบและเตรียมความพร้อมในการวัดและประเมินผลตามช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้แจ้งให้นักเรียนทราบ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอความ
ร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแล ก ากับ และติดตามนักเรียนในปกครองของท่าน ให้ด าเนินการวัดผลและประเมินผล
กลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิรัช   ชูสิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา 

งานธุรการ  
โทรศัพท์/โทรสาร.  ๐-7425-6117 
E-mail. siriwan2sk@gmail.com 
เว็บไซต์. www.swr2.ac.th 
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ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

เรื่อง แนวปฏิบตักิารวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา 2564 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

________________________________ 
 
 

 ตามที่ โรงเรียนมัธยมสิริวัณรี ๒ สงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอนในรปูแบบ ONLINE และ ON DEMAND 
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน  โดยเน้นนักเรียนทุกคนเป็นส าคัญ 
ให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ และเรียนครบหลักสูตรตามความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส า หรับ
ก าหนดการวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บรรลุมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร โรงเรียนจึง
ก าหนดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ดังนี้ 
 ใช้การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป เช่น การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และการทดสอบ 
อาจมีทั้งการทดสอบ โดยใช้ข้อสอบและกระดาษค าตอบผ่านระบบการสอบออนไลน์  การทดสอบโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เป็นต้น และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
   
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 3๐ ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

 
 
 

(นายวิรัช  ชูสิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา 

 
 

 
 
 
 



 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  อ าเภอรตัภูมิ จังหวัดสงขลา 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2564 

 
ตารางสอบระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนตน้ 

 
วัน/เดอืน/ป ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบ 

4 ม.ค.- 7 ม.ค. 65 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคมศึกษา/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ 
10 ม.ค.- 14 ม.ค. 65 คณิตศาสตร์/การงานอาชีพ/ภาษาไทย/ศิลปะ/IS 

 
ตารางสอบระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) 

 
วัน/เดอืน/ป ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบ 

4 ม.ค.- 7 ม.ค. 65 คณิตศาสตร์/การงานอาชีพ/ภาษาไทย/พลศึกษา 
*วิทยาศาสตร์ (รายวิชาชีววิทยา) 

10 ม.ค.- 14 ม.ค. 65 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคมศึกษา/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ/IS 
*วิทยาศาสตร์ (รายวิชาเคมี/ฟิสิกส์)  

 
ตารางสอบระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม/ศิลป์-ภาษา) 

 
วัน/เดอืน/ป ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดสอบ 

4 ม.ค.- 7 ม.ค. 65 คณิตศาสตร์/การงานอาชีพ/ภาษาไทย/ศิลปะ 
10 ม.ค.- 14 ม.ค. 65 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคมศึกษา/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ/IS 

 
หมายเหตุ    1) ใช้เวลาสอบตามตารางเรียนปกติ คาบละ 50 นาที 

2) ในวันท่ีไม่มีการจัดสอบให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 
 
 

 


