
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 :

1040050497 พระบบบบานหหนราษฎรรประสาท กลาง
นอกเมมอง พระยมน ขอนแกกน

สพป.ขอนแกกน เขต 1 ขอนแกกน

สสานหกงานศศกษาธธการภาค 12
ตะวหนออกเฉฉยงเหนมอสสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหขนพมขนฐาน

12 คน(ปกตธ : 9 คน, พธเศษ : 3 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=147) (N=1,060) (N=3,004) (N=30,325)(N=26,629)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 11.49

 41.11

 20.00

 42.99

 19.45

 42.67

 19.27

 42.60

 19.32  19.13

 40.47 41.30

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ ดฉ

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 13.44

 56.61

 17.66

 50.69

 17.59

 49.41

 17.52

 48.90

 17.35  17.58

 47.46 47.76

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

ดฉ ดฉ ดฉ ดฉ ดฉ

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 19.20

 48.86

 34.03

 46.84

 33.51

 46.04

 33.29

 45.75

 33.22  33.23

 43.97 44.53

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

ดฉ ดฉ ดฉ ดฉ ดฉ

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถศง คะแนนอยยกใน 10% แรก กลคลมดร หมายถศง คะแนนสยงกวกาหรมอเทกากหบคะแนนเฉลฉลย แตกไมกอยยกใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวกาคะแนนเฉลฉลย
 แตกไมกอยยกใน 10% สบดทบาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยกใน 10% สบดทบาย คะแนนเฉลฉลย แตกไมกอยยกใน 10% สบดทบาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยกใน 10% สบดทบาย

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

โรงเรฉยน เขตพมขนทฉล จหงหวหด ศศกษาธธการภาค สหงกหด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 1  11.11 1  11.11 7  77.77 0  0.00

ความสามารถดผานภาษาไทย 2  22.22 4  44.44 3  33.33 0  0.00

รวม 2 ดผาน 0  0.00 4  44.44 5  55.55 0  0.00

หมายเหตบ : จสานวนนหกเรฉยนทฉลเขบาสอบในแตกละดบานอาจมฉจสานวนไมกเทกากหบนหกเรฉยนทฉลเขบาสอบทหขงหมดและอาจไมกเทกากหนทหขง 2 ดบาน เนมลองจากมฉผยบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพฉยงวธชาใดวธชาหนศลง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  41.11 n

 39.47 จสานวนและพฉชคณธต nสาระทรท 1
 38.75 ค 1.1 เขบาใจความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนธนการของจสานวนผลทฉลเกธดขศขนจากการดสาเนธนการ สมบหตธของการดสาเนธนการ และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรฉยบเทฉยบและเรฉยงลสาดหบจสานวนนหบไมกเกธน 100,000 จากสถานการณรตกาง ๆ  66.66 n

2. ป.3/4 เปรฉยบเทฉยบเศษสกวนทฉลตหวเศษเทกากหน โดยทฉลตหวเศษนบอยกวกาหรมอเทกากหบตหวสกวน  5.55 n

3. ป.3/9 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขหขนตอนของจสานวนนหบไมกเกธน 100,000 และ 0  32.77 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสกวนทฉลมฉตหวสกวนเทกากหน และผลบวกไมกเกธน 1 และหาผลลบ ของเศษสกวนทฉลมฉตหวสกวนเทกากหน  44.44 n

5. ป.3/11 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสกวนทฉลมฉตหวสกวนเทกากหนและ ผลบวกไมกเกธน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสกวนทฉลมฉตหวสกวนเทกากหน  72.22 n

 44.44 ค 1.2 เขบาใจและวธเคราะหรแบบรยป ความสหมพหนธร ฟปงกรชหน ลสาดหบและอนบกรม และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบบจสานวนทฉลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทฉลเพธลมขศขนหรมอลดลงทฉ ละเทกา ๆ กหน  44.44 n

 42.17 การวหดและเรขาคณธต nสาระทรท 2
 38.30 ค 2.1 เขบาใจพมขนฐานเกฉลยวกหบการวหด วหดและคาดคะเนขนาดของสธลงทฉลตบองการวหด และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกหบเงธน  73.01 n

2. ป.3/2 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกหบเวลา และระยะเวลา  33.33 n

3. ป.3/5 เปรฉยบเทฉยบความยาวระหวกางเซนตธเมตรกหบมธลลธเมตร เมตรกหบเซนตธเมตร กธโลเมตรกหบเมตร จากสถานการณรตกาง ๆ  77.77 n

4. ป.3/6 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกหบความยาว ทฉลมฉหนกวยเปปนเซนตธเมตร และมธลลธเมตร เมตรและเซนตธเมตร กธโลเมตรและเมตร  33.33 n

5. ป.3/9 เปรฉยบเทฉยบนสขาหนหกระหวกางกธโลกรหมกหบกรหม เมตรธกตหนกหบกธโลกรหม จากสถานการณรตกาง ๆ  0.00 n

6. ป.3/10 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกหบนสขาหนหกทฉลมฉหนกวยเปปน กธโลกรหมกหบกรหม เมตรธกตหนกหบกธโลกรหม  22.22 n

7. ป.3/13 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกหบปรธมาตรและความจบทฉลมฉหนกวย เปปนลธตรและมธลลธลธตร  20.63 n

 66.66 ค 2.2 เขบาใจและวธเคราะหรรยปเรขาคณธต สมบหตธของรยปเรขาคณธต ความสหมพหนธรระหวกางรยปเรขาคณธตและทฤษฎฉบททางเรขาคณธต และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบบรยปเรขาคณธตสองมธตธทฉลมฉแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  66.66 n

 44.44 สถธตธและความนกาจะเปปน nสาระทรท 3
 44.44 ค 3.1 เขบาใจกระบวนการทางสถธตธ และใชบความรยบทางสถธตธในกาแกบปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขฉยนแผนภยมธรยปภาพ และใชบขบอมยลจากแผนภยมธรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  44.44 n

2. ป.3/2 เขฉยนตารางทางเดฉยวจากขบอมยลทฉลเปปนจสานวนนหบ และใชบขบอมยลจากตาราง ทางเดฉยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  44.44 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  56.61 n

 62.03 ท 1.1 ใชบกระบวนการอกานสรบางความรยบและความคธดเพมลอนสาไปใชบตหดสธนใจ แกบปปญหาในการดสาเนธนชฉวธต และมฉนธสหยรหกการอกาน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธธบายความหมายของคสาและขบอความทฉลอกาน  83.33 n

2. ป.3/3 ตหขงคสาถามและตอบคสาถามเชธงเหตบผลเกฉลยวกหบเรมลอง  33.33 n

3. ป.3/4 ลสาดหบเหตบการณรและคาดคะเนเหตบการณรจากเรมลองทฉลอกาน โดยระบบเหตบผลประกอบ  66.66 n

4. ป.3/5 สรบปความรยบและขบอคธดจากเรมลองทฉลอกานเพมลอนสาไปใชบในชฉวธตประจาวหน  55.55 n

5. ป.3/7 อกานขบอเขฉยนเชธงอธธบายและปฏธบหตธตามคสาสหลงหรมอขบอแนะนสา  72.22 n

6. ป.3/8 อธธบายความหมายของขบอมยลจากแผนภาพ แผนทฉล และแผนภยมธ  61.11 n

 71.56 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขฉยนเขฉยนสมลอสาร เขฉยนเรฉยงความ ยกอความ และเขฉยนเรมลองราวในรยปแบบตกาง ๆ เขฉยนรายงานขบอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยกางมฉประสธทธธภาพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขฉยนบรรยายเกฉลยวกหบสธลงใดสธลงหนศลงไดบอยกางชหดเจน  77.77 n

2. ป.3/4 เขฉยนจดหมายลาครย  72.22 n

3. ป.3/5 เขฉยนเรมลองตามจธนตนาการ  66.66 n

 61.11 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยกางมฉวธจารณญาณ และพยดแสดงความรยบ ความคธด และความรยบสศกในโอกาสตกาง ๆ อยกางมฉวธจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสาระสสาคหญจากการฟปงและการดย  66.66 n

2. ป.3/3 ตหขงคสาถามและตอบคสาถามเกฉลยวกหบเรมลองทฉลฟปงและดย  55.55 n

 52.10 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตธของภาษาและหลหกภาษาไทย การเปลฉลยนแปลงของภาษาและพลหงของภาษา ภยมธปปญญา ทางภาษา และรหกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบหตธ ของชาตธ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขฉยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  44.44 n

2. ป.3/2 ระบบชนธดและหนบาทฉลของคสาในประโยค  61.11 n

3. ป.3/4 แตกงประโยคงกาย ๆ  55.55 n

4. ป.3/5 แตกงคสาคลบองจองและคสาขวหญ  55.55 n

5. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถธลนไดบเหมาะสมกหบกาลเทศะ  44.44 n

 27.77 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคธดเหหน วธจารณรวรรณคดฉและวรรณกรรมไทยอยกางเหหนคบณคกา และนสามาประยบกตรใชบในชฉวธตจรธง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบบขบอคธดทฉลไดบจากการอกานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชบในชฉวธตประจสาวหน  27.77 n

2. ป.3/3 แสดงความคธดเหหนเกฉลยวกหบวรรณคดฉทฉลอกาน  27.77 n

รวม 2 ดผาน  48.86 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 - 100ดฉมาก

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

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 - 26.99ปรหบปรบง
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