
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 :

1064620028 บบานสนามบบน(ประชาศศกษา) ขนาดกลาง
ในเมมอง เมมองสสโขททย สสโขททย

สพป.สสโขททย เขต 1 สสโขททย

สสานทกงานศศกษาธบการภาค 17
กลางสสานทกงานคณะกรรมการการศศกษาขทขนพมขนฐาน

32 คน(ปกตบ : 31 คน, พบเศษ : 1 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน

(N=125) (N=314) (N=1,784) (N=30,639)(N=26,788)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 15.14

 34.64

 20.60

 46.06

 19.90

 46.35

 250

 19.45

 44.94

 19.97  19.99

 44.94

 1,409  20,588

 45.64

 23,279

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

 97

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 13.17

 39.06

 17.57

 44.87

 17.22

 45.92

 228

 17.85

 45.92

 17.71  18.19

 46.46

 1,301  19,163

 46.00

 21,922

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

 81

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 24.81

 36.85

 35.19

 45.47

 33.89

 46.14

 241

 34.08

 45.43

 34.48  34.97

 45.70

 1,383  20,341

 45.82

 23,100

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

 89

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ความสามารถดบานคณบตศาสตรร ความสามารถดบานภาษาไทย รวม 2 ดบาน

โรงเรรยน เขตพมขนทรท จทงหวทด ศศกษาธบการภาค สทงกทด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 2  6.45 2  6.45 16  51.61 11  35.48

ความสามารถดผานภาษาไทย 0  0.00 6  19.35 16  51.61 9  29.03

รวม 2 ดผาน 0  0.00 4  12.90 18  58.06 9  29.03

หมายเหตส : จสานวนนทกเรรยนทรทเขบาสอบในแตตละดบานอาจมรจสานวนไมตเทตากทบนทกเรรยนทรทเขบาสอบททขงหมดและอาจไมตเทตากทนททขง 2 ดบาน เนมทองจากมรผผบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพรยงวบชาใดวบชาหนศทง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  34.64 n

 55.91 ค 1.1 เขบาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวนและการใชบจสานวนในชรวบตจรบง nมาตรฐาน
 54.831. ป.3/1 เขรยนและอตานตทวเลขฮบนดผอารบบก ตทวเลขไทย และตทวหนทงสมอแสดงปรบมาณของสบทงของหรมอจสานวนนทบทรทไมตเกบนหนศทงแสนและศผนยร n

 56.452. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสาดทบ จสานวนนทบไมตเกบนหนศทงแสนและศผนยร n

 32.25 ค 1.2 เขบาใจถศงผลทรทเกบดขศขนจากการดสาเนบนการของจสานวนและความสทมพทนธรระหวตาง การดสาเนบนการตตาง ๆ และใชบการดสาเนบนการในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 24.731. ป.3/1 บวก ลบ คผณ หาร และบวก ลบ คผณ หารระคนของจสานวนนทบไมตเกบนหนศทงแสนและศผนยร พรบอมททขงตระหนทกถศงความสมเหตสสมผลของคสาตอบ n

 36.492. ป.3/2 วบเคราะหรและแสดงวบธรหาคสาตอบของโจทยรปปญหาและโจทยรปปญหาระคนของจสานวนนทบไมตเกบนหนศทง แสนและศผนยรพรบอมททขงตระหนทกถศงความ สมเหตสสมผลของคสาตอบและสรบางโจทยรไดบ n

 28.11 ค 2.2 แกบปปญหาเกรทยวกทบการวทด nมาตรฐาน
 27.581. ป.3/1 แกบปปญหาเกรทยวกทบการวทดความยาวการชททง การตวง เงบน และเวลา n

 38.702. ป.3/2 อตานและเขรยนบทนทศกรายรทบรายจตาย n

 22.583. ป.3/3 อตานและเขรยนบทนทศกกบจกรรมหรมอเหตสการณรทรทระบสเวลา n

 45.16 ค 3.1 อธบบายและวบเคราะหรรผปเรขาคณบตสองมบตบและสามมบตบ nมาตรฐาน
 48.381. ป.3/1 บอกชนบดของรผปเรขาคณบตสองมบตบทรทเปปนสตวนประกอบของสบทงของทรทมรลทกษณะเปปนรผปเรขาคณบตสามมบตบ n

 41.932. ป.3/2 ระบสรผปเรขาคณบตสองมบตบทรทมรแกนสมมาตรจากรผปทรทกสาหนดใหบ n

 48.38 ค 3.2 ใชบการนศกภาพ (visualization)  ใชบเหตสผลเกรทยวกทบปรบภผมบ (spatial reasoning) และใชบแบบจสาลองทางเรขาคณบต (geometric model) ในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 41.931. ป.3/1 เขรยนรผปเรขาคณบตสองมบตบทรทกสาหนดใหบในแบบตตาง ๆ n

 54.832. ป.3/2 บอกรผปเรขาคณบตตตาง ๆ ทรทอยผตใน สบทงแวดลบอมรอบตทว n

 31.26 ค 4.1 เขบาใจและวบเคราะหรแบบรผป (pattern) ความสทมพทนธร และฟปงกรชทน nมาตรฐาน
 19.351. ป.3/1 บอกจสานวนและความสทมพทนธรในแบบรผปของจสานวนทรทเพบทมขศขนทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 25 ทรละ 50 และลดลงทรละ 3 ทรละ 4 ทรละ 5 ทรละ 25 ทรละ 50 และแบบรผปซสขา n

 45.162. ป.3/2 บอกรผปและความสทมพทนธรในแบบรผปของรผปทรทมรรผปรตาง ขนาด หรมอสรทรทสทมพทนธรกทนสองลทกษณะ n

 33.87 ค 5.1 เขบาใจและใชบวบธรการทางสถบตบในการวบเคราะหรขบอมผล nมาตรฐาน
 33.871. ป.3/2 อตานขบอมผลจากแผนภผมบรผปภาพและแผนภผมบแทตงอยตางงตาย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  39.06 n

 47.84 ท 1.1 ใชบกระบวนการอตานสรบางความรผบและความคบดเพมทอนสาไปใชบตทดสบนใจ แกบปปญหาในการดสาเนบนชรวบต และมรนบสทยรทกการอตาน nมาตรฐาน
 50.001. ป.3/2 อธบบายความหมายของคสาและขบอความทรทอตาน n

 61.292. ป.3/3 ตทขงคสาถามและตอบคสาถามเชบงเหตสผลเกรทยวกทบเรมทอง n

 48.383. ป.3/4 ลสาดทบเหตสการณรและคาดคะเนเหตสการณรจากเรมทองทรทอตาน โดยระบสเหตสผลประกอบ n

 38.704. ป.3/5 สรสปความรผบและขบอคบดจากเรมทองทรทอตานเพมทอนสาไปใชบในชรวบตประจสาวทน n

 53.225. ป.3/7 อตานขบอเขรยนเชบงอธบบายและปฏบบทตบตามคสาสททงหรมอขบอแนะนสา n

 35.486. ป.3/8 อธบบายความหมายของขบอมผลจากแผนภาพ แผนทรท และแผนภผมบ n

 34.25 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขรยนเขรยนสมทอสาร เขรยนเรรยงความ ยตอความ และเขรยนเรมทองราวในรผปแบบตตาง ๆ เขรยนรายงานขบอมผลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยตางมรประสบทธบภาพ nมาตรฐาน
 48.381. ป.3/2 เขรยนบรรยายเกรทยวกทบสบทงใดสบทงหนศทงไดบอยตางชทดเจน n

 16.122. ป.3/4 เขรยนจดหมายลาครผ n

 37.093. ป.3/5 เขรยนเรมทองตามจบนตนาการ n

 43.54 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดผอยตางมรวบจารณญาณ และพผดแสดงความรผบ ความคบด และความรผบสศกในโอกาสตตาง ๆ อยตางมรวบจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
 38.701. ป.3/2 บอกสาระสสาคทญจากการฟปงและการดผ n

 48.382. ป.3/3 ตทขงคสาถามและตอบคสาถามเกรทยวกทบเรมทองทรทฟปงและดผ n

 34.87 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตบของภาษาและหลทกภาษาไทย การเปลรทยนแปลงของภาษาและพลทงของภาษา ภผมบปปญญา ทางภาษา และรทกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบทตบของชาตบ nมาตรฐาน
 33.871. ป.3/1 เขรยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา n

 29.032. ป.3/2 ระบสชนบดและหนบาทรทของคสาในประโยค n

 48.383. ป.3/4 แตตงประโยคงตาย ๆ n

 14.514. ป.3/5 แตตงคสาคลบองจองและคสาขวทญ n

 45.165. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถบทนไดบเหมาะสมกทบกาลเทศะ n

 27.41 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคบดเหหน วบจารณรวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยตางเหหนคสณคตา และนสามาประยสกตรใชบในชรวบตจรบง nมาตรฐาน
 29.031. ป.3/1 ระบสขบอคบดทรทไดบจากการอตานวรรณกรรมเพมทอนสาไปใชบในชรวบตประจสาวทน n

 25.802. ป.3/3 แสดงความคบดเหหนเกรทยวกทบวรรณคดรทรทอตาน n

รวม 2 ดผาน  36.85 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตตละความสามารถ
ชตวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตตละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดรมาก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดร

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 - 26.99ปรทบปรสง
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