
รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2563

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

1010720017 ประถมทววธาภภเศก ใหญญพภเศษ
ในเมมอง เขตบางกอกใหญญ กรรงเทพมหานคร

สพป.กรรงเทพมหานคร กรรงเทพมหานคร

สสานนกงานศศกษาธภการภาค 2
กลางสสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน

82 คน(ปกตภ : 66 คน, พภเศษ : 16 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=37) (N=564) (N=1,413) (N=30,325)(N=26,629)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 16.87

 44.34

 21.94

 49.03

 18.41

 39.20

 18.00

 38.60

 19.32  19.13

 40.47 41.30

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
พอใชช ดว ดว ดว ดว

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 13.26

 50.27

 17.44

 54.61

 17.54

 48.82

 17.38

 47.96

 17.35  17.58

 47.46 47.76

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
พอใชช ดว ดว ดว ดว

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 25.50

 47.31

 36.03

 51.82

 32.26

 44.01

 31.70

 43.28

 33.22  33.23

 43.97 44.53

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
พอใชช ดว ดว ดว ดว

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% แรก กลคลมดร หมายถศง คะแนนสยงกวญาหรมอเทญากนบคะแนนเฉลวลย แตญไมญอยยญใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวญาคะแนนเฉลวลย
 แตญไมญอยยญใน 10% สรดทชาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% สรดทชาย คะแนนเฉลวลย แตญไมญอยยญใน 10% สรดทชาย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ความสามารถดชานคณภตศาสตรร ความสามารถดชานภาษาไทย รวม 2 ดชาน

โรงเรวยน เขตพมขนทวล จนงหวนด ศศกษาธภการภาค สนงกนด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 7  10.60 21  31.81 29  43.93 9  13.63

ความสามารถดผานภาษาไทย 3  4.54 36  54.54 22  33.33 5  7.57

รวม 2 ดผาน 5  7.57 23  34.84 34  51.51 4  6.06

หมายเหตร : จสานวนนนกเรวยนทวลเขชาสอบในแตญละดชานอาจมวจสานวนไมญเทญากนบนนกเรวยนทวลเขชาสอบทนขงหมดและอาจไมญเทญากนนทนขง 2 ดชาน เนมลองจากมวผยชเขชาสอบบางคนเขชาสอบเพวยงวภชาใดวภชาหนศลง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  44.34 n

 42.71 จสานวนและพวชคณภต nสาระทรท 1
 41.64 ค 1.1 เขชาใจความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนภนการของจสานวนผลทวลเกภดขศขนจากการดสาเนภนการ สมบนตภของการดสาเนภนการ และนสาไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรวยบเทวยบและเรวยงลสาดนบจสานวนนนบไมญเกภน 100,000 จากสถานการณรตญาง ๆ  54.54 n

2. ป.3/4 เปรวยบเทวยบเศษสญวนทวลตนวเศษเทญากนน โดยทวลตนวเศษนชอยกวญาหรมอเทญากนบตนวสญวน  18.18 n

3. ป.3/9 แสดงวภธวหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขนขนตอนของจสานวนนนบไมญเกภน 100,000 และ 0  38.33 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสญวนทวลมวตนวสญวนเทญากนน และผลบวกไมญเกภน 1 และหาผลลบ ของเศษสญวนทวลมวตนวสญวนเทญากนน  53.78 n

5. ป.3/11 แสดงวภธวหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสญวนทวลมวตนวสญวนเทญากนนและ ผลบวกไมญเกภน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสญวนทวลมวตนวสญวนเทญากนน  57.57 n

 50.00 ค 1.2 เขชาใจและวภเคราะหรแบบรยป ความสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสาดนบและอนรกรม และนสาไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบรจสานวนทวลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทวลเพภลมขศขนหรมอลดลงทว ละเทญา ๆ กนน  50.00 n

 44.21 การวนดและเรขาคณภต nสาระทรท 2
 42.34 ค 2.1 เขชาใจพมขนฐานเกวลยวกนบการวนด วนดและคาดคะเนขนาดของสภลงทวลตชองการวนด และนสาไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวภธวหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกวลยวกนบเงภน  66.88 n

2. ป.3/2 แสดงวภธวหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกวลยวกนบเวลา และระยะเวลา  32.57 n

3. ป.3/5 เปรวยบเทวยบความยาวระหวญางเซนตภเมตรกนบมภลลภเมตร เมตรกนบเซนตภเมตร กภโลเมตรกนบเมตร จากสถานการณรตญาง ๆ  63.63 n

4. ป.3/6 แสดงวภธวหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกวลยวกนบความยาว ทวลมวหนญวยเปปนเซนตภเมตร และมภลลภเมตร เมตรและเซนตภเมตร กภโลเมตรและเมตร  24.24 n

5. ป.3/9 เปรวยบเทวยบนสขาหนนกระหวญางกภโลกรนมกนบกรนม เมตรภกตนนกนบกภโลกรนม จากสถานการณรตญาง ๆ  43.93 n

6. ป.3/10 แสดงวภธวหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกวลยวกนบนสขาหนนกทวลมวหนญวยเปปน กภโลกรนมกนบกรนม เมตรภกตนนกนบกภโลกรนม  26.62 n

7. ป.3/13 แสดงวภธวหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกวลยวกนบปรภมาตรและความจรทวลมวหนญวย เปปนลภตรและมภลลภลภตร  48.48 n

 56.06 ค 2.2 เขชาใจและวภเคราะหรรยปเรขาคณภต สมบนตภของรยปเรขาคณภต ความสนมพนนธรระหวญางรยปเรขาคณภตและทฤษฎวบททางเรขาคณภต และนสาไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบรรยปเรขาคณภตสองมภตภทวลมวแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  56.06 n

 53.53 สถภตภและความนญาจะเปปน nสาระทรท 3
 53.53 ค 3.1 เขชาใจกระบวนการทางสถภตภ และใชชความรยชทางสถภตภในกาแกชปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขวยนแผนภยมภรยปภาพ และใชชขชอมยลจากแผนภยมภรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  51.51 n

2. ป.3/2 เขวยนตารางทางเดวยวจากขชอมยลทวลเปปนจสานวนนนบ และใชชขชอมยลจากตาราง ทางเดวยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  57.57 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  50.27 n

 59.84 ท 1.1 ใชชกระบวนการอญานสรชางความรยชและความคภดเพมลอนสาไปใชชตนดสภนใจ แกชปปญหาในการดสาเนภนชววภต และมวนภสนยรนกการอญาน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธภบายความหมายของคสาและขชอความทวลอญาน  56.06 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชภงเหตรผลเกวลยวกนบเรมลอง  61.36 n

3. ป.3/4 ลสาดนบเหตรการณรและคาดคะเนเหตรการณรจากเรมลองทวลอญาน โดยระบรเหตรผลประกอบ  66.66 n

4. ป.3/5 สรรปความรยชและขชอคภดจากเรมลองทวลอญานเพมลอนสาไปใชชในชววภตประจาวนน  55.30 n

5. ป.3/7 อญานขชอเขวยนเชภงอธภบายและปฏภบนตภตามคสาสนลงหรมอขชอแนะนสา  69.69 n

6. ป.3/8 อธภบายความหมายของขชอมยลจากแผนภาพ แผนทวล และแผนภยมภ  50.00 n

 50.53 ท 2.1 ใชชกระบวนการเขวยนเขวยนสมลอสาร เขวยนเรวยงความ ยญอความ และเขวยนเรมลองราวในรยปแบบตญาง ๆ เขวยนรายงานขชอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคชนควชาอยญางมวประสภทธภภาพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขวยนบรรยายเกวลยวกนบสภลงใดสภลงหนศลงไดชอยญางชนดเจน  38.63 n

2. ป.3/4 เขวยนจดหมายลาครย  35.60 n

3. ป.3/5 เขวยนเรมลองตามจภนตนาการ  69.69 n

 44.69 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยญางมววภจารณญาณ และพยดแสดงความรยช ความคภด และความรยชสศกในโอกาสตญาง ๆ อยญางมววภจารณญาณและสรชางสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย  59.09 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกวลยวกนบเรมลองทวลฟปงและดย  30.30 n

 46.55 ท 4.1 เขชาใจธรรมชาตภของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลวลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมภปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวชเปปนสมบนตภ ของชาตภ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขวยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  45.45 n

2. ป.3/2 ระบรชนภดและหนชาทวลของคสาในประโยค  52.27 n

3. ป.3/4 แตญงประโยคงญาย ๆ  62.87 n

4. ป.3/5 แตญงคสาคลชองจองและคสาขวนญ  27.27 n

5. ป.3/6 เลมอกใชชภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถภลนไดชเหมาะสมกนบกาลเทศะ  41.66 n

 32.95 ท 5.1 เขชาใจและแสดงความคภดเหหน วภจารณรวรรณคดวและวรรณกรรมไทยอยญางเหหนครณคญา และนสามาประยรกตรใชชในชววภตจรภง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบรขชอคภดทวลไดชจากการอญานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชชในชววภตประจสาวนน  36.36 n

2. ป.3/3 แสดงความคภดเหหนเกวลยวกนบวรรณคดวทวลอญาน  29.54 n

รวม 2 ดผาน  47.31 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตลละความสามารถ

ชลวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตลละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

67.5 - 100135 - 20068 - 10068 - 10067 - 100 67 - 100ดวมาก

48 - 67.4996 - 134.9949 - 67.9949 - 67.9947 - 66.99 47 - 66.99ดว

28.5 - 47.9957 - 95.9930 - 48.9930 - 48.9927 - 46.99 27 - 46.99พอใชช

0 - 28.490 - 56.990 - 29.990 - 29.990 - 26.99 0 - 26.99ปรนบปรรง
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