
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 :

1157100145 มารรยยรรกษยเชรยงราย แผนกประถม ใหญญพพเศษ
ในเมมอง เมมองเชรยงราย เชรยงราย

ศศกษาธพการจรงหวรดเชรยงราย เชรยงราย

สสานรกงานศศกษาธพการภาค 16
เหนมอสสานรกงานคณะกรรมการสญงเสรพมการศศกษาเอกชน

125 คน(ปกตพ : 119 คน, พพเศษ : 6 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=48) (N=611) (N=1,385) (N=30,325)(N=1,999)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 19.24

 53.20

 19.13

 40.42

 19.92

 42.63

 19.26  19.13

 40.47 39.91

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

ดร ดร ดร ดรมาก ดร

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 13.88

 56.60

 17.14

 45.67

 17.18

 47.86

 18.27  17.58

 47.46 47.60

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

ดร ดร ดร ดร ดร

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 29.12

 54.90

 32.87

 43.06

 33.65

 45.25

 34.08  33.23

 43.97 43.76

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

ดร ดร ดร ดร ดร

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% แรก กลคลมดร หมายถศง คะแนนสยงกวญาหรมอเทญากรบคะแนนเฉลรลย แตญไมญอยยญใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวญาคะแนนเฉลรลย
 แตญไมญอยยญใน 10% สสดททาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยญใน 10% สสดททาย คะแนนเฉลรลย แตญไมญอยยญใน 10% สสดททาย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ความสามารถดทานคณพตศาสตรย ความสามารถดทานภาษาไทย รวม 2 ดทาน

โรงเรรยน จรงหวรด ศศกษาธพการภาค สรงกรด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 32  26.89 40  33.61 39  32.77 8  6.72

ความสามารถดผานภาษาไทย 27  22.68 60  50.42 27  22.68 5  4.20

รวม 2 ดผาน 26  21.84 52  43.69 37  31.09 4  3.36

หมายเหตส : จสานวนนรกเรรยนทรลเขทาสอบในแตญละดทานอาจมรจสานวนไมญเทญากรบนรกเรรยนทรลเขทาสอบทรทงหมดและอาจไมญเทญากรนทรทง 2 ดทาน เนมลองจากมรผยทเขทาสอบบางคนเขทาสอบเพรยงวพชาใดวพชาหนศลง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  53.20 n

 52.56 จสานวนและพรชคณพต nสาระทรท 1
 52.32 ค 1.1 เขทาใจความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนพนการของจสานวนผลทรลเกพดขศทนจากการดสาเนพนการ สมบรตพของการดสาเนพนการ และนสาไปใชท nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสาดรบจสานวนนรบไมญเกพน 100,000 จากสถานการณยตญาง ๆ  68.90 n

2. ป.3/4 เปรรยบเทรยบเศษสญวนทรลตรวเศษเทญากรน โดยทรลตรวเศษนทอยกวญาหรมอเทญากรบตรวสญวน  19.74 n

3. ป.3/9 แสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยยปปญหา 2 ขรทนตอนของจสานวนนรบไมญเกพน 100,000 และ 0  48.52 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสญวนทรลมรตรวสญวนเทญากรน และผลบวกไมญเกพน 1 และหาผลลบ ของเศษสญวนทรลมรตรวสญวนเทญากรน  65.54 n

5. ป.3/11 แสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยยปปญหา การบวกเศษสญวนทรลมรตรวสญวนเทญากรนและ ผลบวกไมญเกพน 1 และโจทยยปปญหา การลบเศษสญวนทรลมรตรวสญวนเทญากรน  76.05 n

 54.20 ค 1.2 เขทาใจและวพเคราะหยแบบรยป ความสรมพรนธย ฟปงกยชรน ลสาดรบและอนสกรม และนสาไปใชท nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสจสานวนทรลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทรลเพพลมขศทนหรมอลดลงทร ละเทญา ๆ กรน  54.20 n

 51.06 การวรดและเรขาคณพต nสาระทรท 2
 48.65 ค 2.1 เขทาใจพมทนฐานเกรลยวกรบการวรด วรดและคาดคะเนขนาดของสพลงทรลตทองการวรด และนสาไปใชท nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยยปปญหาเกรลยวกรบเงพน  60.86 n

2. ป.3/2 แสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยยปปญหาเกรลยวกรบเวลา และระยะเวลา  43.69 n

3. ป.3/5 เปรรยบเทรยบความยาวระหวญางเซนตพเมตรกรบมพลลพเมตร เมตรกรบเซนตพเมตร กพโลเมตรกรบเมตร จากสถานการณยตญาง ๆ  68.06 n

4. ป.3/6 แสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยยปปญหาเกรลยวกรบความยาว ทรลมรหนญวยเปปนเซนตพเมตร และมพลลพเมตร เมตรและเซนตพเมตร กพโลเมตรและเมตร  35.71 n

5. ป.3/9 เปรรยบเทรยบนสทาหนรกระหวญางกพโลกรรมกรบกรรม เมตรพกตรนกรบกพโลกรรม จากสถานการณยตญาง ๆ  55.46 n

6. ป.3/10 แสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยยปปญหาเกรลยวกรบนสทาหนรกทรลมรหนญวยเปปน กพโลกรรมกรบกรรม เมตรพกตรนกรบกพโลกรรม  33.97 n

7. ป.3/13 แสดงวพธรหาคสาตอบของโจทยยปปญหาเกรลยวกรบปรพมาตรและความจสทรลมรหนญวย เปปนลพตรและมพลลพลพตร  56.30 n

 66.38 ค 2.2 เขทาใจและวพเคราะหยรยปเรขาคณพต สมบรตพของรยปเรขาคณพต ความสรมพรนธยระหวญางรยปเรขาคณพตและทฤษฎรบททางเรขาคณพต และนสาไปใชท nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสรยปเรขาคณพตสองมพตพทรลมรแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  66.38 n

 66.94 สถพตพและความนญาจะเปปน nสาระทรท 3
 66.94 ค 3.1 เขทาใจกระบวนการทางสถพตพ และใชทความรยททางสถพตพในกาแกทปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขรยนแผนภยมพรยปภาพ และใชทขทอมยลจากแผนภยมพรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยยปปญหา  60.50 n

2. ป.3/2 เขรยนตารางทางเดรยวจากขทอมยลทรลเปปนจสานวนนรบ และใชทขทอมยลจากตาราง ทางเดรยวในการหาคสาตอบของโจทยยปปญหา  79.83 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  56.60 n

 65.75 ท 1.1 ใชทกระบวนการอญานสรทางความรยทและความคพดเพมลอนสาไปใชทตรดสพนใจ แกทปปญหาในการดสาเนพนชรวพต และมรนพสรยรรกการอญาน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธพบายความหมายของคสาและขทอความทรลอญาน  62.18 n

2. ป.3/3 ตรทงคสาถามและตอบคสาถามเชพงเหตสผลเกรลยวกรบเรมลอง  55.46 n

3. ป.3/4 ลสาดรบเหตสการณยและคาดคะเนเหตสการณยจากเรมลองทรลอญาน โดยระบสเหตสผลประกอบ  72.26 n

4. ป.3/5 สรสปความรยทและขทอคพดจากเรมลองทรลอญานเพมลอนสาไปใชทในชรวพตประจาวรน  63.86 n

5. ป.3/7 อญานขทอเขรยนเชพงอธพบายและปฏพบรตพตามคสาสรลงหรมอขทอแนะนสา  87.81 n

6. ป.3/8 อธพบายความหมายของขทอมยลจากแผนภาพ แผนทรล และแผนภยมพ  52.94 n

 50.17 ท 2.1 ใชทกระบวนการเขรยนเขรยนสมลอสาร เขรยนเรรยงความ ยญอความ และเขรยนเรมลองราวในรยปแบบตญาง ๆ เขรยนรายงานขทอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคทนควทาอยญางมรประสพทธพภาพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขรยนบรรยายเกรลยวกรบสพลงใดสพลงหนศลงไดทอยญางชรดเจน  38.65 n

2. ป.3/4 เขรยนจดหมายลาครย  37.81 n

3. ป.3/5 เขรยนเรมลองตามจพนตนาการ  67.22 n

 59.24 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยญางมรวพจารณญาณ และพยดแสดงความรยท ความคพด และความรยทสศกในโอกาสตญาง ๆ อยญางมรวพจารณญาณและสรทางสรรคย nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสาระสสาครญจากการฟปงและการดย  55.46 n

2. ป.3/3 ตรทงคสาถามและตอบคสาถามเกรลยวกรบเรมลองทรลฟปงและดย  63.02 n

 52.68 ท 4.1 เขทาใจธรรมชาตพของภาษาและหลรกภาษาไทย การเปลรลยนแปลงของภาษาและพลรงของภาษา ภยมพปปญญา ทางภาษา และรรกษาภาษาไทยไวทเปปนสมบรตพ ของชาตพ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขรยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  42.01 n

2. ป.3/2 ระบสชนพดและหนทาทรลของคสาในประโยค  60.50 n

3. ป.3/4 แตญงประโยคงญาย ๆ  76.89 n

4. ป.3/5 แตญงคสาคลทองจองและคสาขวรญ  20.16 n

5. ป.3/6 เลมอกใชทภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถพลนไดทเหมาะสมกรบกาลเทศะ  58.40 n

 46.42 ท 5.1 เขทาใจและแสดงความคพดเหหน วพจารณยวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยญางเหหนคสณคญา และนสามาประยสกตยใชทในชรวพตจรพง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสขทอคพดทรลไดทจากการอญานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชทในชรวพตประจสาวรน  52.10 n

2. ป.3/3 แสดงความคพดเหหนเกรลยวกรบวรรณคดรทรลอญาน  40.75 n

รวม 2 ดผาน  54.90 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 - 100ดรมาก

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

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

0 - 28.490 - 56.990 - 29.990 - 29.990 - 26.99 0 - 26.99ปรรบปรสง
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