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ที่ ก.ต.ศ. 103/2559

18 มีนาคม 2560

เรื่อง การชี้แจงรายละเอียดการทดสอบวัดความรูพื้นฐานระดับประถมศึกษา
เรียน ผูปกครองนักเรียนผูสมัครระดับประถมศึกษาปที่เคารพ
ดวยทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทานผูปกครองเปนอยางยิ่งที่ไวทางโรงเรียน ในการนําบุตรหลานของทาน
เข า รั บ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นของเรา และทางโรงเรี ย นจะสั ญ ญาจะดู แ ลบุ ต รหลานของท า นให เ ป น ผู เ รี ย นที่ มี ค วามรู
ความสามารถที่เหมาะสมกับผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ และทั้งนี้ ทางโรงเรียนขออนุญาตกราบชี้แจงรายละเอียดการ
ทดสอบวัดความรูระดับชั้นประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 โดยรายละเอียด ดังนี้
1. การจัดหองเรียน
2. กําหนดการทดสอบ
3. ลักษณะการทดสอบ และเนื้อหาที่ทดสอบ
4. การประกาศชั้นเรียน
1. การจัดหองเรียน ปการศึกษา 2560
ในปการศึ กษา 2560 นี้ การจั ดห องเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยปกติจ ะจัดหองเรีย นตามระดับ
ความสามารถของผูเรียน แตในปการศึกษานี้คณะผูบริหารและคณะครูไดปรับเปลี่ยนลักษณะการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดเกิด
การเรียนรูรวมกันอยางรวมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) ซึ่งเปนการเรียนเปนกลุมโดยคละความสามารถ เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน ไดชวยเหลือกัน ตลอดจนสรางความรูรวมกัน ฉะนั้นในปการศึกษา 2560 นี้จะจัดหองเรียน

แบบคละความสามารถ คละความรูก ันของผูเรียน
12.00 น.

2. กําหนดการทดสอบ และการประกาศผล
การทดสอบจะจั ดขึ้ นในวัน อาทิ ตยที่ 26 มีน าคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรีย นกฤตศิล ปวิทยา เวลา 09.00 –
เวลา
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.45 – 12.00 น.

การสอบ
รายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อการทดสอบ
ทดสอบขอเขียน (แบบทดสอบ)
ทดสอบการอาน (รายบุคคล)

3. ลักษณะการทดสอบ และเนื้อหาที่ทดสอบ
ลั ก ษณะการทดสอบ แบ ง เป น 2 ประเภท คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 และนั ก เรี ย นชั้ น อื่ น ๆ
(ประถมศึกษาปที่ 2 – 6)
3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ลักษณะแบบทดสอบขอเขี ย น เปนการทดสอบเชาวนปญ ญา ตามสาระการเรีย นรูห ลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย อันไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก จะ
เปนการโยงความสัมพันธ
ลักษณะแบบทดสอบการอาน จะมีการอานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คําศัพทภาษาไทยที่อานจะมาจาก
คําพื้นฐานระดับปฐมวัย 242 คํา คําศัพทภาษาอังกฤษเปนคําศัพทพื้นฐาน 3 – 4 พยัญชนะ
คะแนนการทดสอบข อเขี ยนจะเปน 40 เปอรเ ซ็นต และการอ านจะเป น 60 เปอรเซ็นตของการสอบ
ทั้งหมด
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3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6
ลักษณะแบบทดสอบขอเขียน เปนการทดสอบแบบขอเขียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามเนื้อหาของชั้นเรียนในปการศึกษาที่ผานมา
ลักษณะแบบทดสอบการอาน จะมีการอานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คําศัพทภาษาไทยจะมาจากคํา
พื้นฐานของแตละระดับชั้น คําศัพทภาษาไทยจะมาจากคําพื้นฐานของชั้นเรียนในปการศึกษาที่ผานมา
4. การประกาศชั้นเรียน
ทางโรงเรียนจะประกาศชั้นเรียนใหแกนักเรียนในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวในการ
เรียนปรับพื้นฐาน หรือการเรียนภาคฤดูรอน (Summer 2017) โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จะไดเรียนกับคุณครู
ประจําชั้นของตนเองในปการศึกษาหนา
ทางโรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอบพระคุณครูทานผูปกครองในการสนับสนุน และเตรียมตัวนักเรียนใน
การทดสอบความรูพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2560
ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระศักดิ์ โคตรทา)
รองผูชวยฯ ฝายวิชาการ
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