
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 :

1024070018 บบานวนททาแครง กลาง
ในเมมอง เมมองฉะเชชงเทรา ฉะเชชงเทรา

สพป.ฉะเชชงเทรา เขต 1 ฉะเชชงเทรา

สสานนกงานศศกษาธชการภาค 8
ตะวนนออกสสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน

25 คน(ปกตช : 24 คน, พชเศษ : 1 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=138) (N=316) (N=941) (N=30,325)(N=26,629)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 9.91

 28.12

 20.66

 43.60

 18.71

 39.06

 18.97

 40.10

 19.32  19.13

 40.47 41.30

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 15.33

 38.33

 17.61

 48.52

 17.13

 45.91

 17.24

 47.56

 17.35  17.58

 47.46 47.76

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 22.59

 33.22

 34.88

 46.06

 32.43

 42.48

 32.68

 43.83

 33.22  33.23

 43.97 44.53

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ

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  ตชนสชงกชด 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 1  4.16 8  33.33 15  62.50

ความสามารถดผานภาษาไทย 1  4.16 5  20.83 11  45.83 7  29.16

รวม 2 ดผาน 0  0.00 4  16.66 10  41.66 10  41.66

หมายเหตส : จสานวนนนกเรลยนทลลเขบาสอบในแตทละดบานอาจมลจสานวนไมทเททากนบนนกเรลยนทลลเขบาสอบทนขงหมดและอาจไมทเททากนนทนขง 2 ดบาน เนมลองจากมลผยบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพลยงวชชาใดวชชาหนศลง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  28.12 n

 21.63 จสานวนและพลชคณชต nสาระทรท 1
 20.22 ค 1.1 เขบาใจความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนชนการของจสานวนผลทลลเกชดขศขนจากการดสาเนชนการ สมบนตชของการดสาเนชนการ และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรลยบเทลยบและเรลยงลสาดนบจสานวนนนบไมทเกชน 100,000 จากสถานการณรตทาง ๆ  29.16 n

2. ป.3/4 เปรลยบเทลยบเศษสทวนทลลตนวเศษเททากนน โดยทลลตนวเศษนบอยกวทาหรมอเททากนบตนวสทวน  6.25 n

3. ป.3/9 แสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขนขนตอนของจสานวนนนบไมทเกชน 100,000 และ 0  12.70 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสทวนทลลมลตนวสทวนเททากนน และผลบวกไมทเกชน 1 และหาผลลบ ของเศษสทวนทลลมลตนวสทวนเททากนน  33.33 n

5. ป.3/11 แสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสทวนทลลมลตนวสทวนเททากนนและ ผลบวกไมทเกชน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสทวนทลลมลตนวสทวนเททากนน  41.66 n

 31.25 ค 1.2 เขบาใจและวชเคราะหรแบบรยป ความสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสาดนบและอนสกรม และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสจสานวนทลลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทลลเพชลมขศขนหรมอลดลงทล ละเททา ๆ กนน  31.25 n

 34.28 การวนดและเรขาคณชต nสาระทรท 2
 31.46 ค 2.1 เขบาใจพมขนฐานเกลลยวกนบการวนด วนดและคาดคะเนขนาดของสชลงทลลตบองการวนด และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกลลยวกนบเงชน  29.16 n

2. ป.3/2 แสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกลลยวกนบเวลา และระยะเวลา  39.58 n

3. ป.3/5 เปรลยบเทลยบความยาวระหวทางเซนตชเมตรกนบมชลลชเมตร เมตรกนบเซนตชเมตร กชโลเมตรกนบเมตร จากสถานการณรตทาง ๆ  29.16 n

4. ป.3/6 แสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกลลยวกนบความยาว ทลลมลหนทวยเปปนเซนตชเมตร และมชลลชเมตร เมตรและเซนตชเมตร กชโลเมตรและเมตร  31.25 n

5. ป.3/9 เปรลยบเทลยบนสขาหนนกระหวทางกชโลกรนมกนบกรนม เมตรชกตนนกนบกชโลกรนม จากสถานการณรตทาง ๆ  45.83 n

6. ป.3/10 แสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกลลยวกนบนสขาหนนกทลลมลหนทวยเปปน กชโลกรนมกนบกรนม เมตรชกตนนกนบกชโลกรนม  20.23 n

7. ป.3/13 แสดงวชธลหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกลลยวกนบปรชมาตรและความจสทลลมลหนทวย เปปนลชตรและมชลลชลชตร  33.33 n

 52.08 ค 2.2 เขบาใจและวชเคราะหรรยปเรขาคณชต สมบนตชของรยปเรขาคณชต ความสนมพนนธรระหวทางรยปเรขาคณชตและทฤษฎลบททางเรขาคณชต และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสรยปเรขาคณชตสองมชตชทลลมลแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  52.08 n

 31.94 สถชตชและความนทาจะเปปน nสาระทรท 3
 31.94 ค 3.1 เขบาใจกระบวนการทางสถชตช และใชบความรยบทางสถชตชในกาแกบปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขลยนแผนภยมชรยปภาพ และใชบขบอมยลจากแผนภยมชรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  16.66 n

2. ป.3/2 เขลยนตารางทางเดลยวจากขบอมยลทลลเปปนจสานวนนนบ และใชบขบอมยลจากตาราง ทางเดลยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  62.50 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  38.33 n

 44.79 ท 1.1 ใชบกระบวนการอทานสรบางความรยบและความคชดเพมลอนสาไปใชบตนดสชนใจ แกบปปญหาในการดสาเนชนชลวชต และมลนชสนยรนกการอทาน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธชบายความหมายของคสาและขบอความทลลอทาน  37.50 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชชงเหตสผลเกลลยวกนบเรมลอง  39.58 n

3. ป.3/4 ลสาดนบเหตสการณรและคาดคะเนเหตสการณรจากเรมลองทลลอทาน โดยระบสเหตสผลประกอบ  45.83 n

4. ป.3/5 สรสปความรยบและขบอคชดจากเรมลองทลลอทานเพมลอนสาไปใชบในชลวชตประจาวนน  47.91 n

5. ป.3/7 อทานขบอเขลยนเชชงอธชบายและปฏชบนตชตามคสาสนลงหรมอขบอแนะนสา  52.08 n

6. ป.3/8 อธชบายความหมายของขบอมยลจากแผนภาพ แผนทลล และแผนภยมช  45.83 n

 40.56 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขลยนเขลยนสมลอสาร เขลยนเรลยงความ ยทอความ และเขลยนเรมลองราวในรยปแบบตทาง ๆ เขลยนรายงานขบอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยทางมลประสชทธชภาพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขลยนบรรยายเกลลยวกนบสชลงใดสชลงหนศลงไดบอยทางชนดเจน  31.25 n

2. ป.3/4 เขลยนจดหมายลาครย  41.66 n

3. ป.3/5 เขลยนเรมลองตามจชนตนาการ  46.42 n

 37.50 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยทางมลวชจารณญาณ และพยดแสดงความรยบ ความคชด และความรยบสศกในโอกาสตทาง ๆ อยทางมลวชจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย  37.50 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกลลยวกนบเรมลองทลลฟปงและดย  37.50 n

 35.56 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตชของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลลลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมชปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบนตช ของชาตช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขลยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  29.16 n

2. ป.3/2 ระบสชนชดและหนบาทลลของคสาในประโยค  29.16 n

3. ป.3/4 แตทงประโยคงทาย ๆ  58.33 n

4. ป.3/5 แตทงคสาคลบองจองและคสาขวนญ  6.25 n

5. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถชลนไดบเหมาะสมกนบกาลเทศะ  50.00 n

 22.91 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคชดเหหน วชจารณรวรรณคดลและวรรณกรรมไทยอยทางเหหนคสณคทา และนสามาประยสกตรใชบในชลวชตจรชง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสขบอคชดทลลไดบจากการอทานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชบในชลวชตประจสาวนน  16.66 n

2. ป.3/3 แสดงความคชดเหหนเกลลยวกนบวรรณคดลทลลอทาน  29.16 n

รวม 2 ดผาน  33.22 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 - 100ดลมาก

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

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

0 - 28.490 - 56.990 - 29.990 - 29.990 - 26.99 0 - 26.99ปรนบปรสง
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