
                                               

 
 
ที่ ศธ 04096/ว3112                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

หมู่ที่ 17  ต าบลจุน อ าเภอจุน   
จังหวัดพะเยา  56150 

          1      ตุลาคม  2558 

เรื่อง    การประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ การเขียนตามนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอด  
         นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”  ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้            จ านวน  1  ไฟล์  
                     2. แนวทางการด าเนินการทดสอบ            จ านวน  1  ชุด                      

3. ไฟล์แบบบันทึกคะแนนอ่านออกเขียนได้ฯ                 จ านวน  1  ไฟล์                                          

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ        
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้อ่านออกเขียนได้ ตามประกาศนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก
เขียนได้และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 จึงก าหนดให้โรงเรียนของท่าน 
ด าเนินการจัดการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยก าหนดให้โรงเรียน
ด าเนินการทดสอบในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 และรายงานผลการประเมินความสามารถและทักษะ      
ด้านการอ่านออกเขียนได้ตามแบบบันทึกผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : py2nitad@gmail.com     
ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558  ตามรายละเอียดการด าเนินการดังแนบอย่างเคร่งครัดและ    
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยถือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 0-5442-1151  ต่อ 16   
โทรสาร 0-5442-118 
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ขั้นตอนการด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 
๑. การเตรียมการก่อนการสอบ 
 ๑.๑ การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบตามปกติของการจัดสอบในปลายปี ปลายภาคของโรงเรียน 
 ๑.๒ การแต่งตั้งกรรมการก ากับการสอบ ให้แต่งตั้งกรรมการห้องสอบละ ๒ คน (ส าหรับแบบทดสอบ 
ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนเพ่ือให้สอบเสร็จภายในครึ่งวัน)   
 ๑.๓ การจัดท าส าเนาแบบทดสอบและเอกสารประกอบ ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2    
ด าเนินการจัดเตรียมท าส าเนาข้อสอบให้ทางโรงเรียนเท่าจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ้างอิงจ านวน
นักเรียนจากข้อมูลการประเมินทดสอบการอ่านออกเขียนได้ครั้งที่ 3 ของส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
วันที่ 31 สิงหาคม 2558) โดยโรงเรียนรับข้อสอบที่ศูนย์ประสานการสอบประจ าอ าเภอ ดังนี้  
  

กลุ่มโรงเรียน จุดรับข้อสอบ 
กลุ่มโรงเรียนจุน 1 และจุน 2   ห้องนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนเชียงค า 1 และเชียงค า 2   โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงค านาคโรวาท) 
กลุ่มโรงเรียนปง 1 และปง 2   โรงเรียนอนุบาลปง 
กลุ่มโรงเรียนภูซาง โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 
กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 
   ๑.๓.๑ แบบทดสอบฉบับท่ี ๑ การอ่านออกเสียง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ แบบทดสอบส าหรับนักเรียน 
และแบบทดสอบส าหรับกรรมการให้คะแนน  
   ๑.๓.๒ แบบทดสอบฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง  
   ๑.๓.๓ แบบทดสอบฉบับท่ี ๓ การเขียน  
 1.4   โรงเรียนเตรียมข้อมูลรายชื่อ สกุล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ลงในบันทึกสรุปรายงาน 
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปลายภาคเรียนที่ 1) ลงโปรแกรม excel 
 

๒. การด าเนินการสอบ 
 ในการด าเนินการสอบ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ กรรมการด าเนินการสอบรับแบบทดสอบก่อนการสอบไม่เกิน ๓๐ นาที จากนั้นศึกษาและ                      
ท าความเข้าใจวิธีการสอบและเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน รายละเอียดตามคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 
 ๒.๒ กรรมการด าเนินการสอบเปิดซองแบบทดสอบและตรวจสอบจ านวนแบบทดสอบในแต่ละซอง 
ให้ครบตามจ านวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบและให้ครบทั้ง ๓ ฉบับ  
หมายเหตุ หากไม่ครบจ านวนอนุญาตให้กรรมการส าเนาข้อสอบเพิ่มเติมได้ 
 ๒.๓ ให้กรรมการด าเนินการสอบแบบทดสอบแต่ละฉบับ โดยด าเนินการตามรายละเอียดตามคู่มือแบบทดสอบ
การอ่านออกเขียนได้ 
๓. การด าเนินการหลังสอบ 
 เมื่อด าเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) กรรมการน าคะแนนจากแบบทดสอบฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 
การให้คะแนน และกรอกคะแนนที่ได้ลงแบบบันทึกคะแนนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 



                                               

 ๒) โรงเรียนบันทึกคะแนนตามแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเขียนได้และบันทึกสรุปคะแนนการ
ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปลายภาคเรียนที่ 1) ลงในแบบฟอร์ม      
ตามที่ก าหนดในรูปแบบโปรแกรม excel น าส่งเขตพื้นที่การศึกษาทั้งรูปแบบไฟล์และเอกสารแบบบันทึกผล  
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๕๘  ทาง e- mail py2nitad@gmail.com เท่านั้น เนื่องด้วยเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะรวบรวมผลการสอบของแต่ละโรงเรียนในโปรแกรม excel แล้วน าส่งส านักทดสอบทางการศึกษาทางระบบ 
EPCC ภายในวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๘   
หมายเหตุ  ส าหรับแบบทดสอบให้โรงเรียนเก็บส าเนาไว้ที่โรงเรียนเพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
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