
 

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ประจ าภาคเรียน) ปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การแบ่งน้ าหนักคะแนน ระดับชั้น Year 9 (Extra Class) 

 ภาควิชาการครูไทย : ภาษาไทย / คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน / คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา / 

Grammar (คะแนนเก็บ 40 คะแนน: คะแนนสอบ 60 คะแนน) 

การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 
- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 20  

- คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 30 
รวม 50 

การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 

- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20  
- คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 30 

รวม 50 

  

 ภาควิชาการครูต่างชาติ : English / Mathematics / Science / Social Studies / English Activities / 

Chinese or Japanese (คะแนนเก็บ 50 คะแนน: คะแนนสอบ 50 คะแนน) 

การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 

- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 30  
- คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 20 

รวม 50 

การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 
- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20  

- คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 30 

รวม 50 
 

 

 



 

 

 

 

 ภาควิชาปฏิบัติ / ทักษะ : สุขศึกษาและพลศึกษา / ดนตรีและทัศนศิลป์ / การงานอาชีพ 
สุขศึกษาและพลศึกษา : (คะแนนเก็บ 60 คะแนน: คะแนนสอบ 40 คะแนน) 

รายวิชา การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 

สุขศึกษา (Health Education) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 10 
 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10 

พลศึกษา คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 20 

 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10  
 รวม 50 

รายวิชา การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 

สุขศึกษา (Health Education) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 10 
 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 

พลศึกษา คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 
 รวม 50 

ดนตรีและทัศนศิลป์ : (คะแนนเก็บ 60 คะแนน: คะแนนสอบ 40 คะแนน) 

รายวิชา การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 

ดนตรี  คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 15 
 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10 

ศิลปะ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 15 

 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10 
 รวม 50 

รายวิชา การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 
ดนตรี  คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 15 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 

ศิลปะ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 15 
 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 

 รวม 50 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี : (คะแนนเก็บ 60 คะแนน: คะแนนสอบ 40 คะแนน) 



รายวิชา การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 

การงาน (Home Economic) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 10 

 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 5 
คอมพิวเตอร์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 20 

 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 15 

 รวม 50 
รายวิชา การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 

การงาน (Home Economic) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 10 
 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 5 

คอมพิวเตอร์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 15 
 รวม 50 

 

 

 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (ประจ าภาคเรียน) ปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การแบ่งน้ าหนักคะแนน ระดับชั้น Year 9 (Bilingual Class) 

 ภาควิชาการครูไทย : ภาษาไทย / คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน / คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา / 

Grammar (คะแนนเก็บ 40 คะแนน: คะแนนสอบ 60 คะแนน) 

การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 
- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 20  

- คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 30 

รวม 50 
การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 

- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20  

- คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 30 
รวม 50 

  

 ภาควิชาการครูต่างชาติ : English / Mathematics / Science / Social Studies / Chinese or Japanese 

(คะแนนเก็บ 50 คะแนน: คะแนนสอบ 50 คะแนน) 



การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 

- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 30  

- คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 20 
รวม 50 

การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 

- คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20  
- คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 30 

รวม 50 
 

 

 

 

 

 

 

 ภาควิชาปฏิบัติ / ทักษะ : สุขศึกษาและพลศึกษา / ดนตรีและทัศนศิลป์ / การงานอาชีพ 
สุขศึกษาและพลศึกษา : (คะแนนเก็บ 60 คะแนน: คะแนนสอบ 40 คะแนน) 

รายวิชา การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 
สุขศึกษา (Health Education) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 10 

 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10 

พลศึกษา คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 20 
 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10  

 รวม 50 
รายวิชา การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 

สุขศึกษา (Health Education) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 10 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 
พลศึกษา คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 

 รวม 50 

ดนตรีและทัศนศิลป์ : (คะแนนเก็บ 60 คะแนน: คะแนนสอบ 40 คะแนน) 

รายวิชา การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 



ดนตรี  คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 15 

 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10 

ศิลปะ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 15 
 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 10 

 รวม 50 

รายวิชา การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 
ดนตรี  คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 15 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 
ศิลปะ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 15 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 10 

 รวม 50 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี : (คะแนนเก็บ 60 คะแนน: คะแนนสอบ 40 คะแนน) 

รายวิชา การวัดผลกลางภาค คะแนนเต็ม 

การงาน (Home Economic) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 10 
 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 5 

คอมพิวเตอร์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 1) 20 
 คะแนนสอบกลางภาค (Summative 1) 15 

 รวม 50 

รายวิชา การวัดผลปลายภาค คะแนนเต็ม 
การงาน (Home Economic) คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 10 

 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 5 

คอมพิวเตอร์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน (Formative 2) 20 
 คะแนนสอบปลายภาค (Summative 2) 15 

 รวม 50 

 


