
วันที่ 11 มี.ค.60 เวลา 07.00 น. 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที ่26 ป ีกศ. 2559 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 

การสอบโอเน็ต (O-Net),NT และ การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางและเรื่องอื่นๆ 
จากกลุ่มงานวัดผลฯ  กลุม่นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย  เขต  2 

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียน  คุณครู และบุคลากรอื่น ๆ  ทุกท่าน  แจ้งประชาสัมพันธ์ ครับ 
ก่อนอื่น กลุ่มงานวัดผลฯ กลุ่มนิเทศฯ ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมดว้ยช่วยกัน ในการด าเนินการจัดสอบต่างๆ  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตัง้แต่การสอบ 
โอเน็ต ป.6 และ ม.3 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์  2560 การอ่านเขียน ป.1-4 วันที่ 23-24 กมุภาพันธ์ 2560 การ
สอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง วันที่ 27-28 กมุภาพันธ์ 2560 และปิดท้ายที่การสอบ NT ป.3 เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2560 ซึ่งตอนนี้รอผลการสอบเพียงอย่างเดียว จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ส่วนค าถามต่างๆ เกี่ยวกบัการสอบมีเข้ามาอย่างเรื่อยๆ  ขอรวบรวมค าตอบให้ท่านดังนี้ครับ 
1. จะอนุมัติผลการสอบของโรงเรียนเมื่อใด  ตอบ อนุมัติหลังจากการจัดการเรียนการสอนได้ครบ 200 วัน 
2. จะออก ปพ.1 อย่างไร  ตอบ ปพ.1 เป็นระเบียนแสดงผลการเรียนที่ออกให้นักเรียนตอนจบ ป.6 และ ม.3 

เมื่อปริ้นท์ฉบับจริงแล้ว จะต้องท าส าเนา อีก 2 ฉบบั มอบให้นักเรียน 1 ฉบบั เก็บไว้กบัต้นฉบบั 1 ฉบับ ฉบับ
จริงไม่ลงลายมือชื่อใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ติดรูป แต่ส าเนาด าเนินการได้ การออก ปพ.1 จะใช้โปรแกรมอะไรออกก็ได้
ตามที่โรงเรียนประสงค์ แต่แนะน าให้ใช้โปรแกรม SchoolMIS ในการออก ปพ.1 เนื่องจากจะเป็นโปรแกรมที่
อัพเดทข้อมูลตลอดเวลา และไม่ยุ่งยากหากท าความเข้าใจอย่างจริงจัง  

3. เมื่อออก ปพ.1 แล้ว ตอ้งท าอย่างไร  ตอบ  เมื่อออกปพ.1 แล้ว ก่อนที่จะมอบให้กับนกัเรียนนั้น ตอ้งท า
ทะเบียนรับเอกสาร ปพ.1 ตามภาคผนวกของแนวทางการวัดและประเมินผลที่แนบมาพร้อมนี้ 

4. ออก ปพ.1 ได้เมื่อใด ตอบ เมื่อครบ 200 วันในการจัดการเรียนการสอน ก็อนุมัติการจบชั้นได้ แตต่้องหลังวันที่ 
25-26 มีนาคม 2560 เพราะต้องรอผลการสอบ โอเน็ตประกอบการออก ปพ.1 ด้วย 

5. น าคะแนนโอเน็ตไปคิดกี่เปอร์เซนต์  ตอบ โดยหลักการ ณ เวลานี้ ใช้ 30% เช่นเดิมยังไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งระบบโอเน็ตจะคิดเกรด 30% มาให้พร้อมแล้ว น าไปลงในโปรแกรมเพ่ือค านวณออกเกรด ปพ.1 ได้เลย 
ส่วนเกรดที่โรงเรียนออกให้นักเรียนก็ออกได้ตามปกติ เมื่อน าเข้าโปรแกรมระบบจะคิดค านวณให้เอง 

6. น าคะแนน NT มาคิด % เกรดปลายปีหรือไม่  ตอบ ไม่น ามาคิดครับ ส าหรับ คะแนน NT ป.3 
7. น าคะแนนข้อสอบกลาง ป.2,4,5 ม.1-2 มาคิดเกรดปลายปีกี่ % ตอบ น ามาคิด 20% ของคะแนนสอบ

ปลายปี เช่น อัตราส่วน 70:30  ก็ ใช้คะแนนข้อสอบกลาง 6 คะแนน  คะแนนปลายภาค 24 คะแนน เป็นต้น 
8. ทบทวนการออก ปพ.3 ด้วย ตอบ ปพ.3 ต้องออกและส่งให้เขตภายใน 30 วัน หลังอนุมัติจบ  โดย ป.6 ท า 2 

ชุด ส่งเขต กับเก็บไว้ที่โรงเรียน ส่วน ม.3 ท า 3 ชุด ส่งเขต 1 ชุด สพฐ. 1 ชุด เก็บไว้โรงเรียน 1 ชุด 
9. ประกาศผลสอบต่างๆเมื่อใด ตอบ โอเน็ต ประกาศ วันที่ 25-26 มี.ค. 60  ข้อสอบกลาง ประมาณ 16 มี.ค.60 

หรือเร็วกว่านั้น NT ป.3 ประกาศ 24 เม.ย.60 กลุ่มนิเทศฯ จะวิเคราะห์ผลสอบและน าเสนออย่างเป็นทางการ
ประมาณ เดือน พ.ค. 60 แต่จะส่งผลการวิเคราะห์ให้โรงเรียนตรวจสอบ ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.60  

หากท่านมีค าถามอื่นใดอีก โปรดสอบถามทางไลน ์SchoolMIS และไลน์ โอเน็ต ครับ  
ด้วยความขอบคุณจากกลุม่งานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป. เชยีงราย เขต 2 

เกี่ยวกบัข้อสอบ NT ป. 3  สอบถาม รัษฎา  อภวิงคง์าม  0956759537 
เกี่ยวกบัข้อสอบกลาง ป.2,4,5ม.1-2 สอบถาม  พรรณาพัชร  ฐากุลสิรโิชต ิ 0898926953 

เกี่ยวกบัการสอบ โอเน็ต สอบถาม วรีัตน์  สานมุิตร ID LINE 0892626687  


