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การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบ
โปรแกรมประมวลผลข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา
2561 จะประกอบด้วยไฟล์ excel จานวน 20 ไฟล์ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น ดังนี้
1. ภาษาไทย ป.2

2. คณิตศาสตร์ ป.2

3. วิทยาศาสตร์ ป.2

4. ภาษาอังกฤษ ป.2

5. ภาษาไทย ป.4

6. คณิตศาสตร์ ป.4

7. วิทยาศาสตร์ ป.4

8. ภาษาอังกฤษ ป.4

9. ภาษาไทย ป.5

10. คณิตศาสตร์ ป.5

11. วิทยาศาสตร์ ป.5

12. ภาษาอังกฤษ ป.5

13. ภาษาไทย ม.1

14. คณิตศาสตร์ ม.1

15. วิทยาศาสตร์ ม.1

16. ภาษาอังกฤษ ม.1

17. ภาษาไทย ม.2

18. คณิตศาสตร์ ม.2

19. วิทยาศาสตร์ ม.2

20. ภาษาอังกฤษ ม.2

เมื่อเปิดโปรแกรมซึ่งเป็นไฟล์ excel แต่ละกลุ่มสาระและระดับชั้น จะพบ แผ่นงานจานวน 2 แผ่นงาน
คือ 1) แผ่นงานสาหรับให้กรอกผลสอบ และตรวจคาตอบนักเรียนรายคน 2) แผ่นงานสาหรับรายงานผลประเมินใน
ภาพรวมของโรงเรียน ดังภาพ

แผ่นงาน 2 แผ่นงาน
แผ่นงานที่ 1 สาหรับกรอกผลสอบและตรวจให้คะแนนรายคน ภายในแผ่นงานดังกล่าวจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
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ส่วนที่ 1 เป็นรหัสข้อมูลพื้นฐาน การกาหนดรหัสที่ใช้ ดังนี้
1. ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา เช่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
2. รหัสขนาดโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
รหัส 1 หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
2 หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่
3 หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง
4 หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก
3. รหัสโรงเรียน ให้ใช้รหัสกระทรวง 10 หลัก รหัสเดียวกับการประเมิน NT (ไม่ใช่รหัสสอบ O-NET)
4. ชื่อโรงเรียน ให้พิมพ์เฉพาะชื่อโรงเรียน ไม่ต้องพิมพ์คาว่าโรงเรียนนาหน้าชื่อ เช่น อนุบาลปางมะผ้า
5. ชื่อสกุลนักเรียนไม่ต้องใส่คานาหน้าชื่อ เช่น ด.ช. หรือ ด.ญ.
6. รหัสประจาตัวประชาชน 13 หลัก ของนักเรียนรายบุคคลที่สอบ
7. รหัสเพศกาหนดให้ เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2
ส่วนที่ 2 การบันทึกคาตอบของนักเรียน เป็นส่วนต่อจากส่วนที่ 1 ให้บันทึกตามรูปแบบข้อสอบ ดังนี้
1. แบบเลือกตอบ แต่ละข้อจะมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก เป็นตัวเลือกที่ 1) 2) 3) และ 4) ซึ่งให้นักเรียน
เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว การบันทึกคาตอบให้บันทึกตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบ ลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อ
ยกตัวอย่าง เริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่ นักเรียนคนที่ 1 ข้อ 1 ตัวเลือกที่ 1) ข้อ 2 ตัวเลือกที่ 2) ข้อ 3 ตัวเลือกที่ 3) ให้
บันทึกเลขตั้งแต่ช่อง G6 H6 I6 เป็น 1 2 3 ตามลาดับ ดังตัวอย่าง
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2. แบบเลือกตอบหลายคาตอบ (2 คาตอบ) ในแต่ละข้อจะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก หรือ 6 ตัวเลือก
เป็นตัวเลือกที่ 1) 2) 3) 4) 5) และ 6) ซึ่งให้นักเรียนเลือกตอบ 2 คาตอบ การบันทึกคาตอบให้บันทึกตัวเลือก
ที่นักเรี ยนเลือกตอบลงในแบบบั นทึกให้ ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เช่น ข้อ 26 ให้เลื อกตอบ
2 คาตอบ ถ้านักเรียนเลือกคาตอบที่ 1 ตัวเลือก 2) และคาตอบที่ 2 ตัวเลือกที่ 5) ให้บันทึกคะแนนลงคอลัมน์
ข้อ 26.1 เป็นเลข 2 สาหรับคาตอบที่ 1 และคอลัมน์ข้อ 26.2 เป็นเลข 5 สาหรับคาตอบที่ 2 ดังตัวอย่าง

3. แบบเชิงซ้อนให้บันทึกคาตอบในแต่ละข้อย่อย (3, 4 หรือ 5 ข้อย่อย) ที่นักเรียนเลือกตอบลงในแบบ
บันทึกให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เป็นรหัสดังนี้
1 หมายถึง จริง หรือ ถูก หรือ ใช่ หรือ TRUE
2 หมายถึง ไม่จริง หรือ ไม่ถูก หรือ ไม่ใช่ หรือ FALSE
9 หมายถึง ไม่ตอบ
ดังตัวอย่างข้อ 18

4. แบบเขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระ หรือแสดงวิธีทา ให้ครูตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจ แล้วนา
คะแนนที่ได้บันทึกลงในแบบบันทึก ดังตัวอย่าง ข้อที่ 23 – 30 เมื่อตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์แล้ว ข้อ 23 ข้อ 25
ข้อ 26 และข้อ 29 ได้ 0 คะแนน ข้อ 24 ข้อ 27 และข้อ 25 ได้ 3 คะแนน ข้อ 30 ได้ 4 คะแนน
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ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
ส่วนนี้จะมีการตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ โดยมีการเขียนคาสั่งตรวจให้คะแนนแต่ละข้อโดยอ้างอิ งจากข้อมูลซึ่ง
กรอกลงในส่วนที่ 2 ในการใช้เนื่องจากมีการเขียนคาสั่งตรวจให้คะแนนเพียงแถวเดียวคือแถวที่ 5 ดังนั้นเมื่อกรอกผลสอบ
นักเรียนทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. คัดลอก (Copy) คาสั่ง ในส่วนที่ 3 ทั้งหมด คือ ส่วนตรวจคาตอบและส่วนประมวลผล โดยการคลุมดาคาสั่ง
ทั้งหมดในส่วนที่ 3 แถวที่ 5 ทั้งหมด

2. วางคาสั่ง โดยการคลุมดาพื้นที่ทั้งหมดที่ยังไม่มีคาสั่ง เช่น มีนักเรียน 20 คน ต้องคลุมดาพื้นที่ส่วนที่ 3 ตั้งแต่
แถวที่ 6 จนถึงแถวที่ 25 แล้วเลือกคาสั่งวางแบบปกติ
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การรายงานผลสอบส่วนบุคคล
ในส่วนที่ 3 ต่อจากตรวจคะแนนข้อที่ จะมีการเขียนคาสั่งสาหรับรวมคะแนนตามมาตรฐาน/สาระ และแปลผล
นักเรียนรายบุคคล ดังภาพ

แผ่นงานที่ 2 สาหรับรายงานผลประเมินในภาพรวมของโรงเรียน
สาหรับการรายงานผลรายโรงเรียน มีการเขียนคาสั่งแยกแผ่นงานรายงาน แต่อยู่ไฟล์เดียวกับแบบฟอร์มกรอก
ข้อมูล ซึ่งจะมีการอ้างอิงไปยังแผ่นงานกรอกข้อมูล การใช้แผ่นงานรายงานผลนี้ ผู้ใช้จาเป็นต้องทา 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ใส่จานวนนักเรียนใหม่ในคอลัมน์ B ให้ถูกต้องตามจานวนนักเรียนที่ กรอกลงในแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ในโปรแกรมตั้ งไว้ ที่ 15 คน แต่ ถ้ านั กเรี ยนของโรงเรี ยนมี ทั้ งหมด 20 ให้ แก้ ไขจ านวนนั กเรี ยนเป็ น 20 ทุ กแถว
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2. ต้องมีการกาหนดช่วงของข้อมูลใหม่ เนื่องจากในโปรแกรมเขียนไว้คนสุดท้ายอยู่แถวที่ 20 แต่ในการกรอก
ข้อมูล มีนักเรียน 20 คน นักเรียนคนสุดท้ายอยู่แถวที่ 25 ต้องเปลี่ยนช่วงของข้อมูลใหม่ โดยการระบายคลุมดาใน
คอลัมน์ D – G และกด Ctrl ค้างไว้ แล้วระบาย J – M ดังภาพ

3. ใช้คาสั่งแทนที่ เพื่อเปลี่ ยนอ้างอิงจากแถวที่ 20 เป็นแถวที่ 25 โดยใช้คาสั่ง ดังนี้ 1) ค้นหาและแทนที่
2) เลือกแถบแทนที่ 3) ช่องค้นหาพิมพ์เลข 20 ช่องแทนที่พิมพ์เลข 25 4) เลือกแทนที่ทั้งหมด 5) เลือกตกลง
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โปรแกรมจะประมวลสอบของนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนตามสาระและมาตรฐานแต่ละกลุ่มสาระ

