
รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2564

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

17 คน(ปกตช : 17 คน, พชเศษ : 0 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=134) (N=267) (N=792) (N=25,679)(N=23,441)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 7.87

 51.41

 21.63

 42.80

 20.64

 45.13

 20.80

 46.63

 21.12  21.41

 49.44 48.73

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
ดด ดด ดด ดด ดด

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 11.36

 57.23

 19.46

 46.74

 19.27

 50.24

 19.63

 53.57

 20.03  20.17

 56.14 55.48

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
ดด ดด ดด ดด ดด

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 16.48

 54.32

 37.15

 44.81

 36.22

 47.70

 37.05

 50.10

 38.20  38.60

 52.80 52.11

รวม 2 ดผาน
ดด ดด ดด ดด ดด

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถศง คะแนนอยยทใน 10% แรก กลคลมดร หมายถศง คะแนนสยงกวทาหรมอเททากนบคะแนนเฉลดลย แตทไมทอยยทใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวทาคะแนนเฉลดลย
 แตทไมทอยยทใน 10% สสดทบาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยทใน 10% สสดทบาย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท สชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ดบานคณชตศาสตรร (Mathematics) ดบานภาษาไทย (Thai Language) รวม 2 ดบาน

โรงเรดยน เขตพมขนทดล 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

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics) 1  5.88 10  58.82 6  35.29 0  0.00

ดผานภาษาไทย (Thai Language) 4  23.52 9  52.94 4  23.52 0  0.00

รวม 2 ดผาน 2  11.76 12  70.58 3  17.64 0  0.00

หมายเหตส : จสานวนนนกเรดยนทดลเขบาสอบในแตทละดบานอาจมดจสานวนไมทเททากนบนนกเรดยนทดลเขบาสอบทนขงหมดและอาจไมทเททากนนทนขง 2 ดบาน เนมลองจากมดผยบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพดยงวชชาใดวชชาหนศลง
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รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2564

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)
5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)  51.41 n

 48.35 จสานวนและพดชคณชต nสาระทรท 1
 46.52 ค 1.1 เขบาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนชนการของจสานวนผลทดลเกชดขศขนจากการดสาเนชนการสมบนตชของการดสาเนชนการและนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรดยบเทดยบและเรดยงลสาดนบจสานวนนนบไมทเกชน 100,000 จากสถานการณรตทาง ๆ  47.05 n

2. ป.3/4 เปรดยบเทดยบเศษสทวนทดลตนวเศษเททากนน โดยทดลตนวเศษนบอยกวทาหรมอเททากนบตนวสทวน  91.17 n

3. ป.3/9 แสดงวชธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขนขนตอนของจสานวนนนบไมทเกชน 100,000 และ 0  29.92 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสทวนทดลมดตนวสทวนเททากนน และผลบวกไมทเกชน 1 และหาผลลบ ของเศษสทวนทดลมดตนวสทวนเททากนน  52.94 n

5. ป.3/11 แสดงวชธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสทวนทดลมดตนวสทวนเททากนนและ ผลบวกไมทเกชน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสทวนทดลมดตนวสทวนเททากนน  58.82 n

 61.76 ค 1.2 เขบาใจและวชเคราะหรแบบรยป ความสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสาดนบและอนสกรม และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสจสานวนทดลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทดลเพชลมขศขนหรมอลดลงทด ละเททา ๆ กนน  61.76 n

 53.08 การวนดและเรขาคณชต nสาระทรท 2
 51.70 ค 2.1 เขบาใจพมขนฐานเกดลยวกนบการวนด วนดและคาดคะเนขนาดของสชลงทดลตบองการวนด และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวชธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบเงชน  32.77 n

2. ป.3/2 แสดงวชธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบเวลา และระยะเวลา  50.00 n

4. ป.3/6 แสดงวชธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบความยาว ทดลมดหนทวยเปปนเซนตชเมตร และมชลลชเมตร เมตรและเซนตชเมตร กชโลเมตรและเมตร  70.58 n

6. ป.3/10 แสดงวชธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบนสขาหนนกทดลมดหนทวยเปปน กชโลกรนมกนบกรนม เมตรชกตนนกนบกชโลกรนม  39.41 n

7. ป.3/13 แสดงวชธดหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกดลยวกนบปรชมาตรและความจสทดลมดหนทวย เปปนลชตรและมชลลชลชตร  67.64 n

 70.58 ค 2.2 เขบาใจและวชเคราะหรรยปเรขาคณชต สมบนตชของรยปเรขาคณชต ความสนมพนนธรระหวทางรยปเรขาคณชต และทฤษฎดบททางเรขาคณชต และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสรยปเรขาคณชตสองมชตชทดลมดแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  70.58 n

 60.78 สถชตชและความนทาจะเปปน nสาระทรท 3
 60.78 ค 3.1 เขบาใจกระบวนการทางสถชตช และใชบความรยบทางสถชตชในกาแกบปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขดยนแผนภยมชรยปภาพ และใชบขบอมยลจากแผนภยมชรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  61.76 n

2. ป.3/2 เขดยนตารางทางเดดยวจากขบอมยลทดลเปปนจสานวนนนบ และใชบขบอมยลจากตาราง ทางเดดยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  58.82 n

ดผานภาษาไทย (Thai Language)  57.23 n

 69.60 การอทาน nสาระทรท 1
 69.60 ท 1.1 ใชบกระบวนการอทานสรบางความรยบและความคชดเพมลอนสาไปใชบตนดสชนใจ แกบปปญหาในการดสาเนชนชดวชต และมดนชสนยรนกการอทาน nมาตรฐาน

1. ป.3/2 อธชบายความหมายของคสาและขบอความทดลอทาน  58.82 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชชงเหตสผลเกดลยวกนบเรมลองทดลอทาน  85.29 n

3. ป.3/4 ลสาดนบเหตสการณรและคาดคะเนเหตสการณรจากเรมลองทดลอทาน โดยระบสเหตสผลประกอบ  67.64 n

4. ป.3/5 สรสปความรยบและขบอคชดจากเรมลองทดลอทานเพมลอนสาไปใชบในชดวชตประจสาวนน  61.76 n

5. ป.3/7 อทานขบอเขดยนเชชงอธชบายและปฏชบนตชตามคสาสนลงหรมอขบอแนะนสา  70.58 n

6. ป.3/8 อธชบายความหมายของขบอมยลจากแผนภาพ แผนทดล และแผนภยมช  73.52 n

 43.59 การเขดยน nสาระทรท 2
 43.59 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขดยนเขดยนสมลอสาร เขดยนเรดยงความ ยทอความ และเขดยนเรมลองราวในรยปแบบตทาง ๆ เขดยนรายงานขบอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยทางมดประสชทธชภาพ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เขดยนบรรยายเกดลยวกนบสชลงใดสชลงหนศลงไดบอยทางชนดเจน  73.52 n

2. ป.3/4 เขดยนจดหมายลาครย  14.70 n

3. ป.3/5 เขดยนเรมลองตามจชนตนาการ  42.85 n

 32.35 การฟปง การดย และการพยด nสาระทรท 3
 32.35 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยทางมดวชจารณญาณ และพยดแสดงความรยบ ความคชด และความรยบสศกในโอกาสตทาง ๆ อยทางมดวชจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน

1. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย  29.41 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกดลยวกนบเรมลองทดลฟปงและดย  35.29 n

 51.92 หลนกการใชบภาษาไทย nสาระทรท 4
 51.92 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตชของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลดลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมชปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบนตช ของชาตช nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขดยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  50.00 n

2. ป.3/2 ระบสชนชดและหนบาทดลของคสาในประโยค  61.76 n

3. ป.3/4 แตทงประโยคงทาย ๆ  58.82 n

4. ป.3/5 แตทงคสาคลบองจองและคสาขวนญ  29.41 n

5. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถชลนไดบเหมาะสมกนบกาลเทศะ  55.88 n

 64.70 วรรณคดดและวรรณกรรม nสาระทรท 5
 64.70 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคชดเหหน วชจารณรวรรณคดดและวรรณกรรมไทยอยทางเหหนคสณคทา และนสามาประยสกตรใชบในชดวชตจรชง nมาตรฐาน

1. ป.3/1 ระบสขบอคชดทดลไดบจากการอทานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชบในชดวชตประจสาวนน  73.52 n

2. ป.3/3 แสดงความคชดเหหนเกดลยวกนบวรรณคดดทดลอทาน  55.88 n

รวม 2 ดผาน  54.32 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตลละดผาน

ชลวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตลละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

67 - 100134 - 20068 - 10068 - 10066 - 100 66 - 100ดดมาก

47.5 - 66.9995 - 133.9949 - 67.9949 - 67.9946 - 65.99 46 - 65.99ดด

28 - 47.4956 - 94.9930 - 48.9930 - 48.9926 - 45.99 26 - 45.99พอใชบ

0 - 27.990 - 55.990 - 29.990 - 29.990 - 25.99 0 - 25.99ปรนบปรสง
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