
รายงานข้อมูลการประเมินการอ่านออกเขียนได้  ปีการศึกษา  2561 (ระบบ E-Mes) 

ซึ่งจะต้องรายงานข้อมูล  ดังนี้ 
    1.  รายงานข้อมูลนักเรียนอ่านออกเขียนได้   ป.1-6 
        -ครั้งที่ 1   รายงานภายในวันที่ 30  มิ.ย.61 
        -ครั้งที่ 2   รายงานภายในวันที่ 31 ส.ค. 61 
        -ครั้งที่ 3   รายงานภายในวันที่ 30 พ.ย. 61 
        -ครั้งที่ 4   รายงานภายในวันที่ 31  ม.ค.61 
    2. รายงานอ่านออกเขียนได้เฉพาะ  ป.4  ทุกเดือน 
        -ครั้งที่ 1   ภายในวันที่  28  สิงหาคม  2561 
        -ครั้งที่ 2   ภายในวันที่  28  กันยายน  2561 
        -ครั้งที่ 3   ภายในวันที่  28  ตุลาคม  2561 
        -ครั้งที่ 4   ภายในวันที่  28  พฤศจิกายน  2561 
        -ครั้งที่ 5   ภายในวันที่  28  ธันวาคม  2561 
        -ครั้งที่ 6   ภายในวันที่  28  มกราคม  2562 
        -ครัง้ที่ 7   ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562 
 

 ขั้นตอนการรายงานข้อมูล  มดีังนี ้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์  ของ ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สตผ.สพฐ.)    
   http://eva.obec.go.th/ 
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2.  เลือกกดปุ่ม  E-MES  ทางด้านขวามือ   และกดเลือกปุ่ม   E-Mes  อีสาน 
 

 
 

3. เข้าสู่หน้าระบบ E-mes    พร้อมใส่ชื่อผู้ใช้   และรหัสผ่านของโรงเรียน  

 
 

4.  เข้าสู่หน้าเว็บไซต์  ระบบติดตามรายงานข้อมูล สตผ.สพฐ.  ให้เลือกปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เมนูรายงาน 
    การประเมินการนักเรียน ป.1-6   ปี 61 อ่านออกเขียนได้      
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5.  ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลการประเมินการนักเรียน ป.1-6   ปี 61 อ่านออกเขียนได้  เมื่อกรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว     
    กดบันทึก 

-ตัวอย่างแบบรายงานข้อมลู- 
 

 
 

ค าชี้แจง  : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ.ก าหนด โดยแบ่งผลประเมินการอ่านการเขียนเพื่อใช้ในการ
พัฒนาเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง อนึ่ง การกรอกข้อมูลในคอลัมน์ข้อ(1) หมายถึงจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดของช้ันนั้น ๆ (ทั้งปกติและบกพร่องฯ) ณ ช่วงเวลานั้นๆ เช่น ในเดือนที่ก าลังท าการประเมิน มีนักเรียนช้ัน ป. 1 ทั้งหมด 
จ านวน 9 คน ซึ่งในจ านวน 9 คนนี้ อาจมีเด็กบกพร่องฯ หรือมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าเป็นเด็กบกพร่องฯ จ านวน 1 คน ดังนั้นใน
คอลัมน์ข้อ (1 ) จึงให้ใส่จ านวนนักเรียนทั้งหมดเป็น 9 คน ไว้ก่อน ส่วนคอลัมน์ข้อ (2) ให้ใส่จ านวนที่เป็นเด็กบกพร่องฯ 1 คน 
ส่วนในคอลัมน์ข้อ (3) จะปรากฏตัวเลขขึ้นอัตโนมัติแสดงจ านวนเป็นเด็กปกติ 8 คน การจ าแนกผลประเมินการอ่านแต่ละอย่าง 
และการเขียนแต่ละอย่างว่ามีจ านวนกี่คนในแต่ละระดับ จึงน าเฉพาะนักเรียนปกติ 8 คน มาใส่เท่าน้ัน โดยใส่ในคอลัมน์ข้อ (4)ถึง
(7),(9)ถึง(12), (14)ถึง(17),(19)ถึง(22) ,(24)ถึง(27), (29)ถึง(32) หรือตามที่ก าหนด ส่วนคอลัมน์ข้อใดไม่มี ไม่ปรากฏให้ใส่ 0 หรือ
เว้นไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นตัวเลขข้อมูลจริง มิใช่ผลักดันเด็กปกติทั่วไปให้เป็นเด็กบกพร่องฯ ซึ่งเด็กบกพร่องฯ เหล่านี้ก็จะต้องได้รับการ
ดูแล และจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ถูกทอดทิ้ง (และไม่ต้องน าจ านวนท่ีจ าแนกตาม
ผลการประเมินมาใส่ในคอลัมน์ข้อต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น) 
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รายงานอ่านออกเขียนได้เฉพาะ  ป.4  ทุกเดือน 
 

6. เลือกเมนู  รายงานประเมินนักเรียน ป.4  ปี 61  อ่านออกเขียนได้ 

 
 

7.  แบบรายงานประเมินนักเรียน ป.4  ปี  2561  อ่านออกเขียนได้   พร้อมกรอกข้อมูลในตารางข้างล่าง   
    เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   กดบันทึก 

-ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประเมินนักเรียน ป.4- 
ค ำชี้แจง ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)ไดก้ าหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได ้: 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้” ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.จึงขอความอนุเคราะห์
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ปีการศึกษา 2562 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้” ดังนี้ 1.คัดกรองการอ่านและการเขียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยขอให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือโรงเรียนพิจารณาวิธีการคดักรองตามความเหมาะสม โดยอาจใช้การทดสอบ หรือการสังเกตการอ่านและการเขียน
ของนักเรียนในช้ันเรียน เป็นต้น 2. จัดท าข้อมูลการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยทุกโรงเรียนต้องมี 
ข้อมูลสถานะการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ดังนี้  
   1) การอ่าน ได้แก่ อ่านได้ทันที อ่านได้แต่ต้องสะกดค าด้วย อ่านได้แต่ช้ามาก และอ่านไม่ได้  
   2) การเขียน ได้แก่ เขียนได้ทันที เขียนได้แต่ช้า เขียนได้แต่ช้ามากและบางค าเขียนผิด และเขียนไม่ได้ ทั้งนี้หากพบว่า           
มีนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาหรือซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลอย่าง
เร่งด่วน เช่น การสอนซ่อมเสริมในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน โดยอาจใช้วิธีการสอนแบบแจกลูก    
สะกดค า หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับผู้เรียน และขอให้ก ากับ ติดตามการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่าง
ใกล้ชิด อนึ่ง ให้รายงานข้อมูลจากการคัดกรองข้างต้นของนักเรียนช้ัน ป.4 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์      
(e-MES)   ภายในวันท่ี  28 ของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่ ส.ค.61-ก.พ.62 (โดยไม่เกี่ยงข้องกับการรายงานอ่านออกเขียนได้ที่ด าเนินการ 
ปกติในรอบ 30 มิ.ย.61,31 ส.ค.61,30 พ.ย.61 และ 31 ม.ค.62)

 


