
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 :

1040050007 บบานดอนชบาง เลลกพพเศษ
นอกเมมอง เมมองขอนแกกน ขอนแกกน

สพป.ขอนแกกน เขต 1 ขอนแกกน

สสานนกงานศศกษาธพการภาค 12
ตะวนนออกเฉฉยงเหนมอสสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพมขนฐาน

11 คน(ปกตพ : 5 คน, พพเศษ : 6 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*

 9.60

 26.80

 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 พอใชบ

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 14.21

 49.50

 17.66

 50.69

 17.59

 49.41

 17.52

 48.90

 17.35  17.58

 47.46 47.76

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
พอใชบ ดฉ ดฉ ดฉ ดฉ

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 13.74

 38.15

 34.03

 46.84

 33.51

 46.04

 33.29

 45.75

 33.22  33.23

 43.97 44.53

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ พอใชบ

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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ความสามารถดบานคณพตศาสตรร ความสามารถดบานภาษาไทย รวม 2 ดบาน

โรงเรฉยน เขตพมขนทฉล จนงหวนด ศศกษาธพการภาค 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 0  0.00 2  40.00 3  60.00

ความสามารถดผานภาษาไทย 1  20.00 1  20.00 3  60.00 0  0.00

รวม 2 ดผาน 0  0.00 0  0.00 5  100.00 0  0.00

หมายเหตส : จสานวนนนกเรฉยนทฉลเขบาสอบในแตกละดบานอาจมฉจสานวนไมกเทกากนบนนกเรฉยนทฉลเขบาสอบทนขงหมดและอาจไมกเทกากนนทนขง 2 ดบาน เนมลองจากมฉผยบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพฉยงวพชาใดวพชาหนศลง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  26.80 n

 30.63 จสานวนและพฉชคณพต nสาระทรท 1
 27.80 ค 1.1 เขบาใจความหลากหลายของการแสดงจสานวน ระบบจสานวน การดสาเนพนการของจสานวนผลทฉลเกพดขศขนจากการดสาเนพนการ สมบนตพของการดสาเนพนการ และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรฉยบเทฉยบและเรฉยงลสาดนบจสานวนนนบไมกเกพน 100,000 จากสถานการณรตกาง ๆ  60.00 n

2. ป.3/4 เปรฉยบเทฉยบเศษสกวนทฉลตนวเศษเทกากนน โดยทฉลตนวเศษนบอยกวกาหรมอเทกากนบตนวสกวน  20.00 n

3. ป.3/9 แสดงวพธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหา 2 ขนขนตอนของจสานวนนนบไมกเกพน 100,000 และ 0  9.00 n

4. ป.3/10 หาผลบวกของเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนน และผลบวกไมกเกพน 1 และหาผลลบ ของเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนน  30.00 n

5. ป.3/11 แสดงวพธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหา การบวกเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนนและ ผลบวกไมกเกพน 1 และโจทยรปปญหา การลบเศษสกวนทฉลมฉตนวสกวนเทกากนน  80.00 n

 50.00 ค 1.2 เขบาใจและวพเคราะหรแบบรยป ความสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสาดนบและอนสกรม และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสจสานวนทฉลหายไปในแบบรยปของ จสานวนทฉลเพพลมขศขนหรมอลดลงทฉ ละเทกา ๆ กนน  50.00 n

 22.72 การวนดและเรขาคณพต nสาระทรท 2
 18.42 ค 2.1 เขบาใจพมขนฐานเกฉลยวกนบการวนด วนดและคาดคะเนขนาดของสพลงทฉลตบองการวนด และนสาไปใชบ nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวพธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบเงพน  31.42 n

2. ป.3/2 แสดงวพธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบเวลา และระยะเวลา  10.00 n

3. ป.3/5 เปรฉยบเทฉยบความยาวระหวกางเซนตพเมตรกนบมพลลพเมตร เมตรกนบเซนตพเมตร กพโลเมตรกนบเมตร จากสถานการณรตกาง ๆ  40.00 n

4. ป.3/6 แสดงวพธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบความยาว ทฉลมฉหนกวยเปปนเซนตพเมตร และมพลลพเมตร เมตรและเซนตพเมตร กพโลเมตรและเมตร  20.00 n

5. ป.3/9 เปรฉยบเทฉยบนสขาหนนกระหวกางกพโลกรนมกนบกรนม เมตรพกตนนกนบกพโลกรนม จากสถานการณรตกาง ๆ  20.00 n

6. ป.3/10 แสดงวพธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบนสขาหนนกทฉลมฉหนกวยเปปน กพโลกรนมกนบกรนม เมตรพกตนนกนบกพโลกรนม  0.00 n

7. ป.3/13 แสดงวพธฉหาคสาตอบของโจทยรปปญหาเกฉลยวกนบปรพมาตรและความจสทฉลมฉหนกวย เปปนลพตรและมพลลพลพตร  20.00 n

 50.00 ค 2.2 เขบาใจและวพเคราะหรรยปเรขาคณพต สมบนตพของรยปเรขาคณพต ความสนมพนนธรระหวกางรยปเรขาคณพตและทฤษฎฉบททางเรขาคณพต และนสาไปใชบ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสรยปเรขาคณพตสองมพตพทฉลมฉแกนสมมาตร และจสานวนแกนสมมาตร  50.00 n

 26.66 สถพตพและความนกาจะเปปน nสาระทรท 3
 26.66 ค 3.1 เขบาใจกระบวนการทางสถพตพ และใชบความรยบทางสถพตพในกาแกบปปญหา nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขฉยนแผนภยมพรยปภาพ และใชบขบอมยลจากแผนภยมพรยปภาพในการหาคสาตอบ ของโจทยรปปญหา  10.00 n

2. ป.3/2 เขฉยนตารางทางเดฉยวจากขบอมยลทฉลเปปนจสานวนนนบ และใชบขบอมยลจากตาราง ทางเดฉยวในการหาคสาตอบของโจทยรปปญหา  60.00 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  49.50 n

 65.00 ท 1.1 ใชบกระบวนการอกานสรบางความรยบและความคพดเพมลอนสาไปใชบตนดสพนใจ แกบปปญหาในการดสาเนพนชฉวพต และมฉนพสนยรนกการอกาน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธพบายความหมายของคสาและขบอความทฉลอกาน  50.00 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเชพงเหตสผลเกฉลยวกนบเรมลอง  70.00 n

3. ป.3/4 ลสาดนบเหตสการณรและคาดคะเนเหตสการณรจากเรมลองทฉลอกาน โดยระบสเหตสผลประกอบ  60.00 n

4. ป.3/5 สรสปความรยบและขบอคพดจากเรมลองทฉลอกานเพมลอนสาไปใชบในชฉวพตประจาวนน  50.00 n

5. ป.3/7 อกานขบอเขฉยนเชพงอธพบายและปฏพบนตพตามคสาสนลงหรมอขบอแนะนสา  100.00 n

6. ป.3/8 อธพบายความหมายของขบอมยลจากแผนภาพ แผนทฉล และแผนภยมพ  60.00 n

 33.52 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขฉยนเขฉยนสมลอสาร เขฉยนเรฉยงความ ยกอความ และเขฉยนเรมลองราวในรยปแบบตกาง ๆ เขฉยนรายงานขบอมยลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยกางมฉประสพทธพภาพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขฉยนบรรยายเกฉลยวกนบสพลงใดสพลงหนศลงไดบอยกางชนดเจน  0.00 n

2. ป.3/4 เขฉยนจดหมายลาครย  10.00 n

3. ป.3/5 เขฉยนเรมลองตามจพนตนาการ  74.28 n

 60.00 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดยอยกางมฉวพจารณญาณ และพยดแสดงความรยบ ความคพด และความรยบสศกในโอกาสตกาง ๆ อยกางมฉวพจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสาระสสาคนญจากการฟปงและการดย  60.00 n

2. ป.3/3 ตนขงคสาถามและตอบคสาถามเกฉลยวกนบเรมลองทฉลฟปงและดย  60.00 n

 41.37 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตพของภาษาและหลนกภาษาไทย การเปลฉลยนแปลงของภาษาและพลนงของภาษา ภยมพปปญญา ทางภาษา และรนกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบนตพ ของชาตพ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขฉยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา  40.00 n

2. ป.3/2 ระบสชนพดและหนบาทฉลของคสาในประโยค  40.00 n

3. ป.3/4 แตกงประโยคงกาย ๆ  60.00 n

4. ป.3/5 แตกงคสาคลบองจองและคสาขวนญ  0.00 n

5. ป.3/6 เลมอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถพลนไดบเหมาะสมกนบกาลเทศะ  60.00 n

 40.00 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคพดเหลน วพจารณรวรรณคดฉและวรรณกรรมไทยอยกางเหลนคสณคกา และนสามาประยสกตรใชบในชฉวพตจรพง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสขบอคพดทฉลไดบจากการอกานวรรณกรรมเพมลอนสาไปใชบในชฉวพตประจสาวนน  40.00 n

2. ป.3/3 แสดงความคพดเหลนเกฉลยวกนบวรรณคดฉทฉลอกาน  40.00 n

รวม 2 ดผาน  38.15 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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