
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 :

1013270095 ววดลาดสนนนน ขนาดใหญนพพเศษ
นอกเมมอง ลลาลลกกา ปทนมธานน

สพป.ปทนมธานน เขต 2 ปทนมธานน

สลานวกงานศศกษาธพการภาค 2
กลางสลานวกงานคณะกรรมการการศศกษาขวขนพมขนฐาน

145 คน(ปกตพ : 124 คน, พพเศษ : 21 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน

(N=67) (N=228) (N=1,615) (N=30,639)(N=26,788)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 17.97

 43.46

 19.21

 44.59

 18.98

 43.35

 93

 19.86

 46.03

 19.97  19.99

 44.94

 789  13,760

 45.64

 15,275

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

 35

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 16.35

 41.98

 17.54

 46.17

 18.02

 46.80

 146

 18.42

 49.88

 17.71  18.19

 46.46

 1,210  16,427

 46.00

 18,819

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

 46

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 30.46

 42.72

 33.34

 45.38

 33.66

 45.07

 114

 34.95

 47.96

 34.48  34.97

 45.70

 986  15,142

 45.82

 17,080

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

 37

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ความสามารถดดานคณพตศาสตรร ความสามารถดดานภาษาไทย รวม 2 ดดาน

โรงเรนยน เขตพมขนทนท จวงหววด ศศกษาธพการภาค สวงกวด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 12  9.67 31  25.00 59  47.58 22  17.74

ความสามารถดผานภาษาไทย 6  4.83 37  29.83 46  37.09 35  28.22

รวม 2 ดผาน 6  4.83 38  30.64 54  43.54 26  20.96

หมายเหตน : จลานวนนวกเรนยนทนทเขดาสอบในแตนละดดานอาจมนจลานวนไมนเทนากวบนวกเรนยนทนทเขดาสอบทวขงหมดและอาจไมนเทนากวนทวขง 2 ดดาน เนมทองจากมนผลดเขดาสอบบางคนเขดาสอบเพนยงวพชาใดวพชาหนศทง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  43.46 n

 65.05 ค 1.1 เขดาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจลานวนและการใชดจลานวนในชนวพตจรพง nมาตรฐาน
 65.321. ป.3/1 เขนยนและอนานตววเลขฮพนดลอารบพก ตววเลขไทย และตววหนวงสมอแสดงปรพมาณของสพทงของหรมอจลานวนนวบทนทไมนเกพนหนศทงแสนและศลนยร n

 64.912. ป.3/2 เปรนยบเทนยบและเรนยงลลาดวบ จลานวนนวบไมนเกพนหนศทงแสนและศลนยร n

 34.03 ค 1.2 เขดาใจถศงผลทนทเกพดขศขนจากการดลาเนพนการของจลานวนและความสวมพวนธรระหวนาง การดลาเนพนการตนาง ๆ และใชดการดลาเนพนการในการแกดปปญหา nมาตรฐาน
 31.451. ป.3/1 บวก ลบ คลณ หาร และบวก ลบ คลณ หารระคนของจลานวนนวบไมนเกพนหนศทงแสนและศลนยร พรดอมทวขงตระหนวกถศงความสมเหตนสมผลของคลาตอบ n

 35.482. ป.3/2 วพเคราะหรและแสดงวพธนหาคลาตอบของโจทยรปปญหาและโจทยรปปญหาระคนของจลานวนนวบไมนเกพนหนศทง แสนและศลนยรพรดอมทวขงตระหนวกถศงความ สมเหตนสมผลของคลาตอบและสรดางโจทยรไดด n

 38.45 ค 2.2 แกดปปญหาเกนทยวกวบการววด nมาตรฐาน
 37.311. ป.3/1 แกดปปญหาเกนทยวกวบการววดความยาวการชวทง การตวง เงพน และเวลา n

 52.412. ป.3/2 อนานและเขนยนบวนทศกรายรวบรายจนาย n

 35.483. ป.3/3 อนานและเขนยนบวนทศกกพจกรรมหรมอเหตนการณรทนทระบนเวลา n

 63.30 ค 3.1 อธพบายและวพเคราะหรรลปเรขาคณพตสองมพตพและสามมพตพ nมาตรฐาน
 64.511. ป.3/1 บอกชนพดของรลปเรขาคณพตสองมพตพทนทเปปนสนวนประกอบของสพทงของทนทมนลวกษณะเปปนรลปเรขาคณพตสามมพตพ n

 62.092. ป.3/2 ระบนรลปเรขาคณพตสองมพตพทนทมนแกนสมมาตรจากรลปทนทกลาหนดใหด n

 52.41 ค 3.2 ใชดการนศกภาพ (visualization)  ใชดเหตนผลเกนทยวกวบปรพภลมพ (spatial reasoning) และใชดแบบจลาลองทางเรขาคณพต (geometric model) ในการแกดปปญหา nมาตรฐาน
 51.611. ป.3/1 เขนยนรลปเรขาคณพตสองมพตพทนทกลาหนดใหดในแบบตนาง ๆ n

 53.222. ป.3/2 บอกรลปเรขาคณพตตนาง ๆ ทนทอยลนใน สพทงแวดลดอมรอบตวว n

 44.60 ค 4.1 เขดาใจและวพเคราะหรแบบรลป (pattern) ความสวมพวนธร และฟปงกรชวน nมาตรฐาน
 28.911. ป.3/1 บอกจลานวนและความสวมพวนธรในแบบรลปของจลานวนทนทเพพทมขศขนทนละ 3 ทนละ 4 ทนละ 25 ทนละ 50 และลดลงทนละ 3 ทนละ 4 ทนละ 5 ทนละ 25 ทนละ 50 และแบบรลปซลขา n

 62.902. ป.3/2 บอกรลปและความสวมพวนธรในแบบรลปของรลปทนทมนรลปรนาง ขนาด หรมอสนทนทสวมพวนธรกวนสองลวกษณะ n

 48.38 ค 5.1 เขดาใจและใชดวพธนการทางสถพตพในการวพเคราะหรขดอมลล nมาตรฐาน
 48.381. ป.3/2 อนานขดอมลลจากแผนภลมพรลปภาพและแผนภลมพแทนงอยนางงนาย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  41.98 n

 50.40 ท 1.1 ใชดกระบวนการอนานสรดางความรลดและความคพดเพมทอนลาไปใชดตวดสพนใจ แกดปปญหาในการดลาเนพนชนวพต และมนนพสวยรวกการอนาน nมาตรฐาน
 52.821. ป.3/2 อธพบายความหมายของคลาและขดอความทนทอนาน n

 58.872. ป.3/3 ตวขงคลาถามและตอบคลาถามเชพงเหตนผลเกนทยวกวบเรมทอง n

 53.223. ป.3/4 ลลาดวบเหตนการณรและคาดคะเนเหตนการณรจากเรมทองทนทอนาน โดยระบนเหตนผลประกอบ n

 45.964. ป.3/5 สรนปความรลดและขดอคพดจากเรมทองทนทอนานเพมทอนลาไปใชดในชนวพตประจลาววน n

 53.625. ป.3/7 อนานขดอเขนยนเชพงอธพบายและปฏพบวตพตามคลาสวทงหรมอขดอแนะนลา n

 37.906. ป.3/8 อธพบายความหมายของขดอมลลจากแผนภาพ แผนทนท และแผนภลมพ n

 23.55 ท 2.1 ใชดกระบวนการเขนยนเขนยนสมทอสาร เขนยนเรนยงความ ยนอความ และเขนยนเรมทองราวในรลปแบบตนาง ๆ เขนยนรายงานขดอมลลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคดนควดาอยนางมนประสพทธพภาพ nมาตรฐาน
 38.301. ป.3/2 เขนยนบรรยายเกนทยวกวบสพทงใดสพทงหนศทงไดดอยนางชวดเจน n

 2.822. ป.3/4 เขนยนจดหมายลาครล n

 27.823. ป.3/5 เขนยนเรมทองตามจพนตนาการ n

 54.43 ท 3.1 สามารถเลมอกฟปงและดลอยนางมนวพจารณญาณ และพลดแสดงความรลด ความคพด และความรลดสศกในโอกาสตนาง ๆ อยนางมนวพจารณญาณและสรดางสรรคร nมาตรฐาน
 48.381. ป.3/2 บอกสาระสลาควญจากการฟปงและการดล n

 60.482. ป.3/3 ตวขงคลาถามและตอบคลาถามเกนทยวกวบเรมทองทนทฟปงและดล n

 40.29 ท 4.1 เขดาใจธรรมชาตพของภาษาและหลวกภาษาไทย การเปลนทยนแปลงของภาษาและพลวงของภาษา ภลมพปปญญา ทางภาษา และรวกษาภาษาไทยไวดเปปนสมบวตพของชาตพ nมาตรฐาน
 36.691. ป.3/1 เขนยนสะกดคลาและบอกความหมายของคลา n

 24.592. ป.3/2 ระบนชนพดและหนดาทนทของคลาในประโยค n

 58.063. ป.3/4 แตนงประโยคงนาย ๆ n

 36.294. ป.3/5 แตนงคลาคลดองจองและคลาขววญ n

 45.165. ป.3/6 เลมอกใชดภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถพทนไดดเหมาะสมกวบกาลเทศะ n

 40.72 ท 5.1 เขดาใจและแสดงความคพดเหหน วพจารณรวรรณคดนและวรรณกรรมไทยอยนางเหหนคนณคนา และนลามาประยนกตรใชดในชนวพตจรพง nมาตรฐาน
 39.911. ป.3/1 ระบนขดอคพดทนทไดดจากการอนานวรรณกรรมเพมทอนลาไปใชดในชนวพตประจลาววน n

 41.532. ป.3/3 แสดงความคพดเหหนเกนทยวกวบวรรณคดนทนทอนาน n

รวม 2 ดผาน  42.72 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตตละความสามารถ
ชตวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตตละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดนมาก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดน

29 - 49.9958 - 99.9931 - 49.9931 - 49.9927 - 49.99 27 - 49.99พอใชด

0 - 28.990 - 57.990 - 30.990 - 30.990 - 26.99 0 - 26.99ปรวบปรนง
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