งานวัดผลขอแจ้ง ดังนี้
1. การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2559
1. แจ้งให้ครูผู้สอน ออกข้อสอบ 2 รูปแบบ คือ ปรนัย และ อัตนัย ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/
เนื้อหา/ธรรมชาติวิชาและเวลาในตารางสอบ และพิมพ์หัวข้อสอบตามรูปแบบที่แจกให้
2. แจ้งให้ครูผู้สอนส่งข้อสอบพร้อมตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ต่องานวัดผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559
ถึงวันที่ 12 ก.ย. 2559 และเริ่ม ส่งข้อสอบที่เย็บชุดแล้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2559 สิ้นสุด
ส่งข้อสอบที่เย็บชุดแล้วใน วันที่ 16 กันยายน 2559
3. แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สารวจรายชื่อวิชาที่จัดสอบในตารางสอบ คือกาหนดให้
วิชาพื้นฐานทุกวิชาและวิชาเพิ่มเติมที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 4 ห้องขึ้นไป จัดสอบในตารางสอบ
และส่งแบบสารวจรายชื่อวิชาที่จัดสอบในตารางต่องานวัดผลภายในเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2559
4. แจ้ง กาหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนจะจัดสอบตั้งแต่
วันที่ 22 – 28 กันยายน 2559
มัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 23 และ 27 กันยายน 2559
มัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 22,26 และ 28 กันยายน 2559
5. แจ้งให้ครูผู้สอน เรื่อง ตรวจข้อสอบ และส่งผลการเรียน ที่ประมวลผลและจัดพิมพ์เป็นรายวิชา/พร้อม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่านวิเคราะห์ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมส่งต่อ
งานวัดผลใน วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 09.00 น. โดยใช้บันทึกข้อความตามรูปแบบ
ที่แจกให้

ตัวอย่างรูปแบบหัวข้อสอบ
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่......... รายวิชา......................................................รหัสวิชา..............................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.................. คะแนนเต็ม...................................คะแนน ใช้เวลา.........................................นาที
.........................................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบปรนัยชนิด.........ตัวเลือก จานวน.......ข้อ ..............คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย
จานวน.......ข้อ .............คะแนน

 หมายเหตุก่อนส่ งข้อสอบโรเนียวต่องานวัดผลให้ครู ผสู ้ อนและหัวหน้ากลุ่มสาระฯเซ็นชื่อในใบสุ ดท้าย
ของข้อสอบ

ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ที่
/๒๕๕9 วันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕9
เรื่อง ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2559
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สิ่งที่ส่งมาด้วย - แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา จานวน....................ชุด
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................................................ได้
ดาเนินการวัดผลประเมินผลพร้อมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่านวิเคราะห์ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2559 และจัดทาแบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีครูผู้สอนที่ส่งแบบบันทึกผล
การเรียนประจารายวิชา ของภาคเรียนที่ 1 /2559 ตามรายชื่อดังนี้
1. .............................................................................. 2. ...................................... .........................................
3. ……………………………………………………………………. 4. ……………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………….………… 5. …………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………. 8. …………………………………………………………………….
9. …………………………………………………………………… 10. …………………………………………………………………….
11. ………………………………………………………………….. 12. …………………………………………………………………….
13. ………………………………………………………………….. 14. …………………………………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)........................................................
(..............................................)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................

(ตัวอย่ าง)
แผนผังข้อสอบ (Test Blueprint)
รายวิชา.......................................................รหัสวิชา..................................................ชั้น...........................................
ชื่อครูผู้สอน........................................................................................................................
สาระ
สาระที่1 การอ่าน
สาระที่2 การเขียน
สาระที่3 การฟังดู
สาระที่ 4 หลักภาษา
สาระที่ 5 วรรณคดี

มาตรฐาน
การเรียนรู้
ท 1.1
ท 2.1
ท 3.1
ท4.1
ท 5.1

รวม

ตัวชี้วัด
ม.3/2
ม.3/4/7
ม.3/2
ม.3/1/4
ม.3/1/4

น้้าหนัก
ร้อยละ

จ้านวน
ข้อ

ระดับพฤติกรรมที่วัด

รวม

รู้-จ้า

เข้าใจ

ประยุกต์
ใช้

วิเคราะห์

ประเมิน
ค่า

ความคิด
สร้างสรรค์

20
20
20
20
20

10
10
10
10
10

3
5
-

3
5
3
3

3
5
5
2
3

1
2
4

3
-

-

10
10
10
10
10

100

50

8

14

18

7

3

-

50

น้าหนักคะแนนร้อยละ 20 จะหาว่าจะออกกี่ข้อ โดยน้า นา้ หนักคะแนน × จ้านวนข้อทังหมด ÷100 ก็เท่ากับ 10 ข้อ
แล้วน้ามากระจายว่าจะออกข้อสอบวัดพฤติกรรมใดกี่ข้อแล้วแต่เนือหาตัวชีวัดว่ามากน้อยเท่าใด

(ตัวอย่าง)
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามเนือ้ หาและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
รายวิชา...................................................รหัสวิชา..............................................ชั้น.............................................
ชื่อครูผู้สอน..........................................................................เวลาที่ใช้สอบ.................................นาที
ข้อ
1

ตัวชี้วัด
สาระที่1 การอ่าน ตัวชี้วัด ม.3/2
ข้อใดมีค้าใดที่มีความหมายโดยนัยปรากฏอยู่
ก. วิชุดาเป็นกุญแจส้าคัญในการจับคนผิด
ข. ธรรมชาติของนกเวลาหลับจะเอาหัวซุกปีก
ค. พ่อแม่เตือนอะไรเราควรฟังไม่ควรดือดึง
ง. เครื่องบินล้านันบินหายเข้าไปในกลีบเมฆ

2
3
4
5
 ท้าแบบนีจนครบจ้านวนข้อที่ก้าหนดไว้

ระดับพฤติกรรม
รู-้ จ้า

เข้าใจ

ประยุกต์
ใช้

วิเคราะห์ ประเมินค่า

/

ความคิด
สร้างสรรค์

แบบส้ารวจข้อมูลเพื่อใช้จัดตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2559
เรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
เนื่องด้วยในภาคเรียนนีโรงเรียนจะจัดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.1-3 ในวันที่ 23
และ 27 ก.ย. 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 22,26,28 ก.ย. 2559
ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลให้งานวัดผลทราบภายใน วันที่ 2 ก.ย. 2559 ทั้งนี้เพื่อ น้าไปจัดตารางสอบต่อไป ทางงาน
วัดผลขอความกรุณาส่งข้อสอบและผังข้อสอบพร้อมวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชาพืนฐานทุกวิชาต่องานวัดผล ใน
วันที่ 12-16 ก.ย. 2559 และจัดท้าชุดข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วส่งงานวัดผล ภายในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดด้าเนินการ
(นางกัญจน์ณฉัตร เชเดช)
หัวหน้างานวัดผล
หมายเหตุ * เขียนรายวิชาเรียงล้าดับชั้น ม.1-6 เฉพาะวิชาพื้นฐานที่จัดสอบในตาราง
และเฉพาะวิชาเพิ่มเติมที่มีจ้านวน 4 ห้อง ขึ้นไป ให้จดั สอบในตารางสอบ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 หมายเหตุ

เวลาที่ใช้

ชั้น/ห้องที่สอบ

ลงชื่อ........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ
(......................................................)
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................

เวลาที่ก้าหนดสอบควรเป็น 30 นาที 60 นาที หรือ 90 นาที เป็นต้น

หมายเหตุ

