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คำชี้แจงกำรสอบ Pre NT/Pre O-NET ครั้งที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559
1.กำรจัดสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559
1.1 ตารางสอบ วันที่ 4 มกราคม 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้น
ป.3

09.00 น.09.50 น.
ด้านภาษา

09.5๐ น.10.00 น.
พัก

10.00 น.10.50 น.
ด้านคานวณ

10.50 น.11.00 น.
พัก

11.0๐ น.11.50 น.
ด้านเหตุผล

11.5๐ น.13.00 น.
พัก

1.2 ข้อสอบ มี 3 วิชา คือ
1) ความสามารถด้านภาษา 30 ข้อ
เวลา 50 นาที
2) ความสามารถด้านคานวณ 20 ข้อ
เวลา 50 นาที
3) ความสามารถด้านเหตุผล 24 ข้อ
เวลา 50 นาที
1.3 การตรวจให้คะแนน ให้กรรมการคุมสอบ Pre NT แต่ละห้องเป็นผู้ตรวจให้คะแนนเฉพาะข้อสอบ
อัตนัย (ปรนัยไม่ต้องตรวจให้คะแนน) ตามเกณฑ์การให้คะแนน และบันทึกลงในกระดาษคาตอบของนักเรียน
รายบุคคล
1.4 กรรมการวิเคราะห์ผลสอบ Pre NT ครั้งที่ 2 กรอกคาตอบนักเรียน(ปรนัย)และบันทึกคะแนน
(อัตนัย) ให้บันทึกลงในตารางที่ สพป.แพร่เขต1 กาหนด โดยศึกษารูปแบบการกรอกจาก Power point ที่
แนบมาพร้อมกับแผ่น CD ข้อสอบ หรือ ทาง face book วัดผล และ เว็ปไซด์
https://sobphrae1.wordpress.com/pre-o-net/
1.5 กรรมการตามข้อ 1.4 นากระดาษคาตอบนักเรียนรายบุคคลพร้อมตารางบันทึกฯที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว มาร่วมวิเคราะห์ผลในวันที่ 7 มกราคม 2560
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2.กำรจัดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559
2.1 ตารางสอบ วันที่ 4-5 มกราคม 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 4 มกรำคม 2560 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
08.3๐ น.10.00 น.
ภาษาไทย

พัก

10.15 น.11.45 น.
คณิตศาสตร์

พัก

12.45 น.13.45 น.
วิทยาศาสตร์

พัก

14.0๐ น.15.00 น.
สังคมฯ

พัก

15.15 น.-16.15
น.
อังกฤษ

วันที่ 5 มกรำคม 2560 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (สอบอัตนัย ภำษำไทย ป.6 ชุดที่2 )
ระดับชั้น
ป.๖

08.30 น.-09.30 น.
ภาษาไทย(อัตนัย)

2.2 ข้อสอบ มี 5 วิชา คือ

ภำษำไทย ชั้น ป. 6 มีข้อสอบ 2 ชุด
ชุดที่ 1 ใช้สอบวันที่ 4 มกราคม 2560 (ข้อสอบจาก สพฐ. 40 ข้อ)
ชุดที่ 2 ใช้สอบวันที่ 5 มกราคม 2560 (ข้อสอบอัตนัย4ข้อ /สพป.แพร่1)
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2.3 การตรวจให้คะแนน ให้กรรมการคุมสอบ Pre O-NET ป.6 แต่ละห้องเป็นผู้ตรวจให้คะแนนเฉพาะ
ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบทุกฉบับที่สอบตามตารางวันที่ 4 มกราคม 2560 (ปรนัยไม่ต้องตรวจให้คะแนน)
ตามเกณฑ์การให้คะแนน และบันทึกลงในกระดาษคาตอบของนักเรียนรายบุคคล
2.4 กำรตรวจให้คะแนน Pre O-NET ป.6 ภำษำไทย ชุดที่ 2 ที่สอบวันที่ 5 มกรำคม 2560 ตาม
คาสั่ง สพป.แพร่ เขต 1 ให้ตรวจให้คะแนนภาษาไทย ป.6 ชุดที่2 ตามเกณฑ์การให้คะแนน และบันทึกคะแนน
รายข้อย่อยลงในตารางบันทึกคะแนนของนักเรียนรายบุคคล ตัวอย่างตามภาพ

( สนามสอบเตรียมไว้ให้กรรมการตรวจ)
หมายเหตุ กรรมการตรวจสามารถใส่คะแนนรายข้อย่อยลงในกระดาษคาตอบนักเรียนรายบุคคลได้ กรณีไม่
กรอกลงในตาราง Excel ที่กาหนดให้ แต่ต้องแจงรายละเอียดคะแนนเป็นข้อย่อยให้ขัดเจน
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2.5 กรรมการวิเคราะห์ผลสอบPre O-NET/Pre NT ครั้งที่ 2 กรอกคาตอบนักเรียน(ปรนัย)และบันทึก
คะแนน(อัตนัย) ให้บันทึกลงในตารางที่ สพป.แพร่เขต1 กาหนด ซึ่งแบบกรอกฯ ป.6 จะมี 2 ไฟล์ ศึกษา
รูปแบบการกรอกจาก Power point ที่แนบมาพร้อมกับแผ่น CD ข้อสอบ หรือ ทาง face book วัดผล และ
เว็ปไซด์
https://sobphrae1.wordpress.com/pre-o-net/
แบบกรอกคะแนน ป.6 ข้อสอบ ที่สอบวันที่ 4
มกราคม 2560 (ทุกวิชา)
แบบกรอกคะแนน ข้อสอบ ป.6 ภาษาไทย
ชุดที่ 2 ที่สอบวันที่ 5 มกราคม 2560

2.6 กรรมการตามข้อ 2.5 นากระดาษคาตอบนักเรียนรายบุคคลพร้อมตารางบันทึกฯที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว มาร่วมวิเคราะห์ผลในวันที่ 7 มกราคม 2560
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3.กำรจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559
3.1 ตารางสอบ วันที่ 4-5 มกราคม 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 4 มกรำคม 2560 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
08.3๐ น.-10.00 น.
ภาษาไทย

พัก

10.15 น.-12.15 น.
คณิตศาสตร์

วันที่ 5 มกรำคม 2560 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
08.3๐ น.-10.00 น.
วิทยาศาสตร์

พัก

3.2 ข้อสอบ มี 5 วิชา คือ

10.15 น.-11.45 น.
ภาษาอังกฤษ

พัก

13.00 น.-14.30 น.
สังคมศึกษาฯ
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3.3 การตรวจให้คะแนน ให้กรรมการคุมสอบ Pre O-NET ม.3 แต่ละห้องเป็นผู้ตรวจให้คะแนนเฉพาะ
ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบทุกฉบับที่สอบตามตารางวันที่ 4-5 มกราคม 2560 (ปรนัยไม่ต้องตรวจให้คะแนน)
ตามเกณฑ์การให้คะแนน และบันทึกลงในกระดาษคาตอบของนักเรียนรายบุคคล
3.4 กรรมการวิเคราะห์ผลสอบPre O-NET/Pre NT ครั้งที่ 2 กรอกคาตอบนักเรียน (ปรนัย)และบันทึก
คะแนน(อัตนัย) ให้บันทึกลงในตารางที่ สพป.แพร่เขต1 กาหนด ซึ่งแบบกรอกฯ ม.3 ศึกษารูปแบบการกรอก
จาก Power point ที่แนบมาพร้อมกับแผ่น CD ข้อสอบ หรือ ทาง face book วัดผล และ เว็ปไซด์
https://sobphrae1.wordpress.com/pre-o-net/
3.5 กรรมการตามข้อ 3.4 นากระดาษคาตอบนักเรียนรายบุคคลพร้อมตารางบันทึกฯที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว มาร่วมวิเคราะห์ผลในวันที่ 7 มกราคม 2560

