
รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

1024070018 บบานวนททาแครง ขนาดกลาง
ในเมมอง เมมองฉะเชชงเทรา ฉะเชชงเทรา

สพป.ฉะเชชงเทรา เขต 1 ฉะเชชงเทรา

สสานนกงานศศกษาธชการภาค 8
ตะวนนออกสสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน

21 คน(ปกตช : 15 คน, พชเศษ : 5 คน, Walk-in : 1 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=137) (N=316) (N=937) (N=30,639)(N=26,788)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.  9.48

 36.26

 21.62

 48.69

 20.44

 44.99

 20.22

 47.05

 19.97  19.99

 44.94 45.64

ลสาดชบทรท  137

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
 223  743  19,484  21,966

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.  13.21

 52.43

 18.34

 49.03

 18.09

 46.54

 18.02

 48.59

 17.71  18.19

 46.46 46.00

ลสาดชบทรท  137

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
 73  243  6,529  7,445

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.  16.93

 44.35

 37.08

 48.86

 35.34

 45.77

 34.90

 47.82

 34.48  34.97

 45.70 45.82

ลสาดชบทรท  137

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
 143  519  13,574  15,290

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถศง คะแนนอยยทใน 10% แรก กลคลมดร หมายถศง คะแนนสยงกวทาหรมอเททากนบคะแนนเฉลลลย แตทไมทอยยทใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวทาคะแนนเฉลลลย
 แตทไมทอยยทใน 10% สสดทบาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยทใน 10% สสดทบาย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท สชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ความสามารถดบานคณชตศาสตรร ความสามารถดบานภาษาไทย รวม 2 ดบาน

โรงเรลยน เขตพมขนทลล จนงหวนด ศศกษาธชการภาค 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 0  0.00 3  20.00 10  66.66 2  13.33

ความสามารถดผานภาษาไทย 0  0.00 9  60.00 5  33.33 1  6.66

รวม 2 ดผาน 0  0.00 4  26.66 11  73.33 0  0.00

หมายเหตส : จสานวนนนกเรลยนทลลเขบาสอบในแตทละดบานอาจมลจสานวนไมทเททากนบนนกเรลยนทลลเขบาสอบทนขงหมดและอาจไมทเททากนนทนขง 2 ดบาน เนมลองจากมลผยบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพลยงวชชาใดวชชาหนศลง
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รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)
5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  36.26 n

 51.11 ค 1.1 เขบาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวนและการใชบจสานวนในชลวชตจรชง nมาตรฐาน
 46.661. ป.3/1 เขลยนและอทานตนวเลขฮชนดยอารบชก ตนวเลขไทย และตนวหนนงสมอแสดงปรชมาณของสชลงของหรมอจสานวนนนบทลลไมทเกชนหนศลงแสนและศยนยร n

 53.332. ป.3/2 เปรลยบเทลยบและเรลยงลสาดนบ จสานวนนนบไมทเกชนหนศลงแสนและศยนยร n

 44.00 ค 1.2 เขบาใจถศงผลทลลเกชดขศขนจากการดสาเนชนการของจสานวนและความสนมพนนธรระหวทาง การดสาเนชนการตทาง ๆ และใชบการดสาเนชนการในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 35.551. ป.3/1 บวก ลบ คยณ หาร และบวก ลบ คยณ หารระคนของจสานวนนนบไมทเกชนหนศลงแสนและศยนยร พรบอมทนขงตระหนนกถศงความสมเหตสสมผลของคสาตอบ n

 48.752. ป.3/2 วชเคราะหรและแสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหาและโจทยรปปญหาระคนของจสานวนนนบไมทเกชนหนศลง แสนและศยนยรพรบอมทนขงตระหนนกถศงความ สมเหตสสมผลของคสาตอบและสรบางโจทยรไดบ n

 27.80 ค 2.2 แกบปปญหาเกลลยวกนบการวนด nมาตรฐาน
 29.421. ป.3/1 แกบปปญหาเกลลยวกนบการวนดความยาวการชนลง การตวง เงชน และเวลา n

 26.662. ป.3/2 อทานและเขลยนบนนทศกรายรนบรายจทาย n

 13.333. ป.3/3 อทานและเขลยนบนนทศกกชจกรรมหรมอเหตสการณรทลลระบสเวลา n

 23.33 ค 3.1 อธชบายและวชเคราะหรรยปเรขาคณชตสองมชตชและสามมชตช nมาตรฐาน
 33.331. ป.3/1 บอกชนชดของรยปเรขาคณชตสองมชตชทลลเปปนสทวนประกอบของสชลงของทลลมลลนกษณะเปปนรยปเรขาคณชตสามมชตช n

 13.332. ป.3/2 ระบสรยปเรขาคณชตสองมชตชทลลมลแกนสมมาตรจากรยปทลลกสาหนดใหบ n

 30.00 ค 3.2 ใชบการนศกภาพ (visualization)  ใชบเหตสผลเกลลยวกนบปรชภยมช (spatial reasoning) และใชบแบบจสาลองทางเรขาคณชต (geometric model) ในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 33.331. ป.3/1 เขลยนรยปเรขาคณชตสองมชตชทลลกสาหนดใหบในแบบตทาง ๆ n

 26.662. ป.3/2 บอกรยปเรขาคณชตตทาง ๆ ทลลอยยทใน สชลงแวดลบอมรอบตนว n

 45.64 ค 4.1 เขบาใจและวชเคราะหรแบบรยป (pattern) ความสนมพนนธร และฟปงกรชนน nมาตรฐาน
 47.611. ป.3/1 บอกจสานวนและความสนมพนนธรในแบบรยปของจสานวนทลลเพชลมขศขนทลละ 3 ทลละ 4 ทลละ 25 ทลละ 50 และลดลงทลละ 3 ทลละ 4 ทลละ 5 ทลละ 25 ทลละ 50 และแบบรยปซสขา n

 43.332. ป.3/2 บอกรยปและความสนมพนนธรในแบบรยปของรยปทลลมลรยปรทาง ขนาด หรมอสลทลลสนมพนนธรกนนสองลนกษณะ n

 30.00 ค 5.1 เขบาใจและใชบวชธลการทางสถชตชในการวชเคราะหรขบอมยล nมาตรฐาน
 30.001. ป.3/2 อทานขบอมยลจากแผนภยมชรยปภาพและแผนภยมชแททงอยทางงทาย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  52.43 n

 52.77 ท 1.1 ใชบกระบวนการอทานสรบางความรยบและความคชดเพมลอนสาไปใชบตนดสชนใจ แกบปปญหาในการดสาเนชนชลวชต และมลนชสนยรนกการอทาน nมาตรฐาน
 63.331. ป.3/2 อธชบายความหมายของคสาและขบอความทลลอทาน n

 76.662. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชชงเหตสผลเกลลยวกนบเรมลอง n

 63.333. ป.3/4 ลสาดนบเหตสการณรและคาดคะเนเหตสการณรจากเรมลองทลลอทาน โดยระบสเหตสผลประกอบ n

 30.004. ป.3/5 สรสปความรยบและขบอคชดจากเรมลองทลลอทานเพมลอนสาไปใชบในชลวชตประจสาวนน n

 66.665. ป.3/7 อทานขบอเขลยนเชชงอธชบายและปฏชบนตชตามคสาสนลงหรมอขบอแนะนสา n

 16.666. ป.3/8 อธชบายความหมายของขบอมยลจากแผนภาพ แผนทลล และแผนภยมช n

 79.60 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขลยนเขลยนสมลอสาร เขลยนเรลยงความ ยทอความ และเขลยนเรมลองราวในรยปแบบตทาง ๆ เขลยนรายงานขบอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยทางมลประสชทธชภาพ nมาตรฐาน
 80.001. ป.3/2 เขลยนบรรยายเกลลยวกนบสชลงใดสชลงหนศลงไดบอยทางชนดเจน n

 60.002. ป.3/4 เขลยนจดหมายลาครย n

 93.333. ป.3/5 เขลยนเรมลองตามจชนตนาการ n

 56.66 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยทางมลวชจารณญาณ และพยดแสดงความรยบ ความคชด และความรยบสศกในโอกาสตทาง ๆ อยทางมลวชจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
 46.661. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย n

 66.662. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกลลยวกนบเรมลองทลลฟปงและดย n

 41.03 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตชของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลลลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมชปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบนตชของชาตช nมาตรฐาน
 23.331. ป.3/1 เขลยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา n

 36.662. ป.3/2 ระบสชนชดและหนบาทลลของคสาในประโยค n

 46.663. ป.3/4 แตทงประโยคงทาย ๆ n

 70.004. ป.3/5 แตทงคสาคลบองจองและคสาขวนญ n

 33.335. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถชลนไดบเหมาะสมกนบกาลเทศะ n

 38.33 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคชดเหหน วชจารณรวรรณคดลและวรรณกรรมไทยอยทางเหหนคสณคทา และนสามาประยสกตรใชบในชลวชตจรชง nมาตรฐาน
 30.001. ป.3/1 ระบสขบอคชดทลลไดบจากการอทานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชบในชลวชตประจสาวนน n

 46.662. ป.3/3 แสดงความคชดเหหนเกลลยวกนบวรรณคดลทลลอทาน n

รวม 2 ดผาน  44.35 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตลละดผาน

ชลวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตลละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดลมาก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดล

29 - 49.9958 - 99.9931 - 49.9931 - 49.9927 - 49.99 27 - 49.99พอใชบ

0 - 28.990 - 57.990 - 30.990 - 30.990 - 26.99 0 - 26.99ปรนบปรสง
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