
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 :

1040050071 บบานหนองแสงโคกนบอย กลาง
นอกเมมอง เมมองขอนแกกน ขอนแกกน

สพป.ขอนแกกน เขต 1 ขอนแกกน

สสานนกงานศศกษาธธการภาค 12
ตะวนนออกเฉฉยงเหนมอสสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน

12 คน(ปกตธ : 11 คน, พธเศษ : 1 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*

 8.38

 51.45

 20.00

 42.99

 19.45

 42.67

 19.27

 42.60

 19.32  19.13

 40.47 41.30

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
ดฉ ดฉ ดฉ ดฉ ดฉ

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 10.56

 60.00

 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*

 15.49

 55.72

 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 คะแนนสยงกวกาหรมอเทกากนบคะแนนเฉลฉลย แตกไมกอยยกใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมายถศง คะแนนตสลากวกาคะแนนเฉลฉลย
 แตกไมกอยยกใน 10% สสดทบาย กลคลมปรชบปรคง หมายถศง คะแนนอยยกใน 10% สสดทบาย

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

โรงเรฉยน เขตพมขนทฉล จนงหวนด ศศกษาธธการภาค 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 7  63.63 4  36.36 0  0.00

ความสามารถดผานภาษาไทย 3  27.27 6  54.54 2  18.18 0  0.00

รวม 2 ดผาน 0  0.00 7  63.63 4  36.36 0  0.00

หมายเหตส : จสานวนนนกเรฉยนทฉลเขบาสอบในแตกละดบานอาจมฉจสานวนไมกเทกากนบนนกเรฉยนทฉลเขบาสอบทนขงหมดและอาจไมกเทกากนนทนขง 2 ดบาน เนมลองจากมฉผยบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพฉยงวธชาใดวธชาหนศลง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  51.45 n

 60.15 จสานวนและพฉชคณธต nสาระทรท 1
 59.64 ค 1.1 เขบาใจความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนธนการของจสานวนผลทฉลเกธดขศขนจากการดสาเนธนการ สมบนตธของการดสาเนธนการ และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรฉยบเทฉยบและเรฉยงลสาดนบจสานวนนนบไมกเกธน 100,000 จากสถานการณรตกาง ๆ  100.00 n

2. ป.3/4 เปรฉยบเทฉยบเศษสกวนทฉลตนวเศษเทกากนน โดยทฉลตนวเศษนบอยกวกาหรมอเทกากนบตนวสกวน  45.45 n

3. ป.3/9 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขนขนตอนของจสานวนนนบไมกเกธน 100,000 และ 0  51.36 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนน และผลบวกไมกเกธน 1 และหาผลลบ ของเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนน  59.09 n

5. ป.3/11 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนนและ ผลบวกไมกเกธน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนน  81.81 n

 63.63 ค 1.2 เขบาใจและวธเคราะหรแบบรยป ความสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสาดนบและอนสกรม และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสจสานวนทฉลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทฉลเพธลมขศขนหรมอลดลงทฉ ละเทกา ๆ กนน  63.63 n

 40.90 การวนดและเรขาคณธต nสาระทรท 2
 38.03 ค 2.1 เขบาใจพมขนฐานเกฉลยวกนบการวนด วนดและคาดคะเนขนาดของสธลงทฉลตบองการวนด และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบเงธน  67.53 n

2. ป.3/2 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบเวลา และระยะเวลา  27.27 n

3. ป.3/5 เปรฉยบเทฉยบความยาวระหวกางเซนตธเมตรกนบมธลลธเมตร เมตรกนบเซนตธเมตร กธโลเมตรกนบเมตร จากสถานการณรตกาง ๆ  9.09 n

4. ป.3/6 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบความยาว ทฉลมฉหนกวยเปปนเซนตธเมตร และมธลลธเมตร เมตรและเซนตธเมตร กธโลเมตรและเมตร  9.09 n

5. ป.3/9 เปรฉยบเทฉยบนสขาหนนกระหวกางกธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม จากสถานการณรตกาง ๆ  45.45 n

6. ป.3/10 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบนสขาหนนกทฉลมฉหนกวยเปปน กธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม  49.35 n

7. ป.3/13 แสดงวธธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบปรธมาตรและความจสทฉลมฉหนกวย เปปนลธตรและมธลลธลธตร  40.90 n

 59.09 ค 2.2 เขบาใจและวธเคราะหรรยปเรขาคณธต สมบนตธของรยปเรขาคณธต ความสนมพนนธรระหวกางรยปเรขาคณธตและทฤษฎฉบททางเรขาคณธต และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสรยปเรขาคณธตสองมธตธทฉลมฉแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  59.09 n

 57.57 สถธตธและความนกาจะเปปน nสาระทรท 3
 57.57 ค 3.1 เขบาใจกระบวนการทางสถธตธ และใชบความรยบทางสถธตธในกาแกบปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขฉยนแผนภยมธรยปภาพ และใชบขบอมยลจากแผนภยมธรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  54.54 n

2. ป.3/2 เขฉยนตารางทางเดฉยวจากขบอมยลทฉลเปปนจสานวนนนบ และใชบขบอมยลจากตาราง ทางเดฉยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  63.63 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  60.00 n

 68.93 ท 1.1 ใชบกระบวนการอกานสรบางความรยบและความคธดเพมลอนสาไปใชบตนดสธนใจ แกบปปญหาในการดสาเนธนชฉวธต และมฉนธสนยรนกการอกาน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธธบายความหมายของคสาและขบอความทฉลอกาน  68.18 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชธงเหตสผลเกฉลยวกนบเรมลอง  63.63 n

3. ป.3/4 ลสาดนบเหตสการณรและคาดคะเนเหตสการณรจากเรมลองทฉลอกาน โดยระบสเหตสผลประกอบ  59.09 n

4. ป.3/5 สรสปความรยบและขบอคธดจากเรมลองทฉลอกานเพมลอนสาไปใชบในชฉวธตประจาวนน  86.36 n

5. ป.3/7 อกานขบอเขฉยนเชธงอธธบายและปฏธบนตธตามคสาสนลงหรมอขบอแนะนสา  81.81 n

6. ป.3/8 อธธบายความหมายของขบอมยลจากแผนภาพ แผนทฉล และแผนภยมธ  54.54 n

 51.33 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขฉยนเขฉยนสมลอสาร เขฉยนเรฉยงความ ยกอความ และเขฉยนเรมลองราวในรยปแบบตกาง ๆ เขฉยนรายงานขบอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยกางมฉประสธทธธภาพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขฉยนบรรยายเกฉลยวกนบสธลงใดสธลงหนศลงไดบอยกางชนดเจน  95.45 n

2. ป.3/4 เขฉยนจดหมายลาครย  31.81 n

3. ป.3/5 เขฉยนเรมลองตามจธนตนาการ  33.76 n

 68.18 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยกางมฉวธจารณญาณ และพยดแสดงความรยบ ความคธด และความรยบสศกในโอกาสตกาง ๆ อยกางมฉวธจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย  72.72 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกฉลยวกนบเรมลองทฉลฟปงและดย  63.63 n

 51.72 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตธของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลฉลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมธปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบนตธ ของชาตธ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขฉยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  40.90 n

2. ป.3/2 ระบสชนธดและหนบาทฉลของคสาในประโยค  68.18 n

3. ป.3/4 แตกงประโยคงกาย ๆ  59.09 n

4. ป.3/5 แตกงคสาคลบองจองและคสาขวนญ  27.27 n

5. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถธลนไดบเหมาะสมกนบกาลเทศะ  59.09 n

 61.36 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคธดเหหน วธจารณรวรรณคดฉและวรรณกรรมไทยอยกางเหหนคสณคกา และนสามาประยสกตรใชบในชฉวธตจรธง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสขบอคธดทฉลไดบจากการอกานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชบในชฉวธตประจสาวนน  54.54 n

2. ป.3/3 แสดงความคธดเหหนเกฉลยวกนบวรรณคดฉทฉลอกาน  68.18 n

รวม 2 ดผาน  55.72 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 - 26.99ปรนบปรสง
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