
รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของเขตพพชนทรท (Local01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลสชงกชดยยอย (เขตพพชนทรท)

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา 

สชงกชดยยอย : สชงกชด :
จชงหวชด :

ภาค :
ศศกษาธมการภาค :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :จสานวนโรงเรรยนทรทเขผาสอบ :

สสสนนกงสนเขตพพพนทททกสรศศกษสประถมศศกษส (สพป.)

 201

บบรทรนมยย สสสนนกงสนศศกษสธธกสรภสค 13
ตะวนนออกเฉทยงเหนพอ

3,542 คน(ปกตธ:3,037 คน, พธเศษ:492 คน, Walk-in: 13 คน)

สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนพนพพพนฐสน

แหยง

สพป.บบรทรนมยย เขต 1

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท
จชงหวชด

ประเทศ
สชงกชดศศกษาธมการภาค

(N=6) (N=25) (N=188)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 43.35

 18.68

 47.22

 19.79

 47.79

 20.20

 4  16

 45.64

 19.97

 44.94

 19.99ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
 139

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 44.74

 16.46

 46.83

 16.99

 47.43

 17.26

 4  13

 46.00

 17.71

 46.46

 18.19ดผานภาษาไทย (Thai Language)
 123

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 44.05

 31.78

 47.03

 33.54

 47.61

 34.20

 4  15

 45.82

 34.48

 45.70

 34.97รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
 136

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของเขตพพชนทรท ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ
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ควสมสสมสรถดดสนคณธตศสสตรย ควสมสสมสรถดดสนภสษสไทย รวม 2 ดดสน

เขตพพพนททท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค 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 305  10.04 712  23.44 1,432  47.15 588  19.36

ความสามารถดผานภาษาไทย 181  5.95 963  31.70 1,192  39.24 701  23.08

รวม 2 ดผาน 189  6.22 838  27.59 1,448  47.67 562  18.50

หมสยเหตบ : จสสนวนนนกเรทยนทททเขดสสอบในแตตละดดสนอสจมทจสสนวนไมตเทตสกนบนนกเรทยนทททเขดสสอบทนพงหมดและอสจไมตเทตสกนนทนพง 2 ดดสน เนพทองจสกมทผผดเขดสสอบบสงคนเขดสสอบเพทยงวธชสใดวธชสหนศทง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  43.35 n

 57.17 ค 1.1 เขดสใจถศงควสมหลสกหลสยของกสรแสดงจสสนวนและกสรใชดจสสนวนในชทวธตจรธง nมาตรฐาน
 56.691. ป.3/1 เขทยนและอตสนตนวเลขฮธนดผอสรบธก ตนวเลขไทย และตนวหนนงสพอแสดงปรธมสณของสธทงของหรพอจสสนวนนนบทททไมตเกธนหนศทงแสนและศผนยย n

 57.412. ป.3/2 เปรทยบเททยบและเรทยงลสสดนบ จสสนวนนนบไมตเกธนหนศทงแสนและศผนยย n

 33.75 ค 1.2 เขดสใจถศงผลทททเกธดขศพนจสกกสรดสสเนธนกสรของจสสนวนและควสมสนมพนนธยระหวตสง กสรดสสเนธนกสรตตสง ๆ และใชดกสรดสสเนธนกสรในกสรแกดปปญหส nมาตรฐาน
 30.601. ป.3/1 บวก ลบ คผณ หสร และบวก ลบ คผณ หสรระคนของจสสนวนนนบไมตเกธนหนศทงแสนและศผนยย พรดอมทนพงตระหนนกถศงควสมสมเหตบสมผลของคสสตอบ n

 35.522. ป.3/2 วธเครสะหยและแสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยยปปญหสและโจทยยปปญหสระคนของจสสนวนนนบไมตเกธนหนศทง แสนและศผนยยพรดอมทนพงตระหนนกถศงควสม สมเหตบสมผลของคสสตอบและสรดสงโจทยยไดด n

 42.59 ค 2.2 แกดปปญหสเกททยวกนบกสรวนด nมาตรฐาน
 43.551. ป.3/1 แกดปปญหสเกททยวกนบกสรวนดควสมยสวกสรชนทง กสรตวง เงธน และเวลส n

 46.492. ป.3/2 อตสนและเขทยนบนนทศกรสยรนบรสยจตสย n

 29.443. ป.3/3 อตสนและเขทยนบนนทศกกธจกรรมหรพอเหตบกสรณยทททระบบเวลส n

 47.34 ค 3.1 อธธบสยและวธเครสะหยรผปเรขสคณธตสองมธตธและสสมมธตธ nมาตรฐาน
 49.161. ป.3/1 บอกชนธดของรผปเรขสคณธตสองมธตธทททเปปนสตวนประกอบของสธทงของทททมทลนกษณะเปปนรผปเรขสคณธตสสมมธตธ n

 45.522. ป.3/2 ระบบรผปเรขสคณธตสองมธตธทททมทแกนสมมสตรจสกรผปทททกสสหนดใหด n

 53.60 ค 3.2 ใชดกสรนศกภสพ (visualization)  ใชดเหตบผลเกททยวกนบปรธภผมธ (spatial reasoning) และใชดแบบจสสลองทสงเรขสคณธต (geometric model) ในกสรแกดปปญหส nมาตรฐาน
 51.701. ป.3/1 เขทยนรผปเรขสคณธตสองมธตธทททกสสหนดใหดในแบบตตสง ๆ n

 55.502. ป.3/2 บอกรผปเรขสคณธตตตสง ๆ ทททอยผตใน สธทงแวดลดอมรอบตนว n

 44.91 ค 4.1 เขดสใจและวธเครสะหยแบบรผป (pattern) ควสมสนมพนนธย และฟปงกยชนน nมาตรฐาน
 30.971. ป.3/1 บอกจสสนวนและควสมสนมพนนธยในแบบรผปของจสสนวนทททเพธทมขศพนททละ 3 ททละ 4 ททละ 25 ททละ 50 และลดลงททละ 3 ททละ 4 ททละ 5 ททละ 25 ททละ 50 และแบบรผปซสพส n

 61.162. ป.3/2 บอกรผปและควสมสนมพนนธยในแบบรผปของรผปทททมทรผปรตสง ขนสด หรพอสททททสนมพนนธยกนนสองลนกษณะ n

 49.50 ค 5.1 เขดสใจและใชดวธธทกสรทสงสถธตธในกสรวธเครสะหยขดอมผล nมาตรฐาน
 49.501. ป.3/2 อตสนขดอมผลจสกแผนภผมธรผปภสพและแผนภผมธแทตงอยตสงงตสย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  44.74 n

 49.52 ท 1.1 ใชดกระบวนกสรอตสนสรดสงควสมรผดและควสมคธดเพพทอนสสไปใชดตนดสธนใจ แกดปปญหสในกสรดสสเนธนชทวธต และมทนธสนยรนกกสรอตสน nมาตรฐาน
 54.371. ป.3/2 อธธบสยควสมหมสยของคสสและขดอควสมทททอตสน n

 62.592. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเชธงเหตบผลเกททยวกนบเรพทอง n

 50.643. ป.3/4 ลสสดนบเหตบกสรณยและคสดคะเนเหตบกสรณยจสกเรพทองทททอตสน โดยระบบเหตบผลประกอบ n

 42.764. ป.3/5 สรบปควสมรผดและขดอคธดจสกเรพทองทททอตสนเพพทอนสสไปใชดในชทวธตประจสสวนน n

 48.455. ป.3/7 อตสนขดอเขทยนเชธงอธธบสยและปฏธบนตธตสมคสสสนทงหรพอขดอแนะนสส n

 38.306. ป.3/8 อธธบสยควสมหมสยของขดอมผลจสกแผนภสพ แผนททท และแผนภผมธ n

 49.34 ท 2.1 ใชดกระบวนกสรเขทยนเขทยนสพทอสสร เขทยนเรทยงควสม ยตอควสม และเขทยนเรพทองรสวในรผปแบบตตสง ๆ เขทยนรสยงสนขดอมผลสสรสนเทศและรสยงสนกสรศศกษสคดนควดสอยตสงมทประสธทธธภสพ nมาตรฐาน
 64.701. ป.3/2 เขทยนบรรยสยเกททยวกนบสธทงใดสธทงหนศทงไดดอยตสงชนดเจน n

 27.362. ป.3/4 เขทยนจดหมสยลสครผ n

 54.083. ป.3/5 เขทยนเรพทองตสมจธนตนสกสร n

 55.82 ท 3.1 สสมสรถเลพอกฟปงและดผอยตสงมทวธจสรณญสณ และพผดแสดงควสมรผด ควสมคธด และควสมรผดสศกในโอกสสตตสง ๆ อยตสงมทวธจสรณญสณและสรดสงสรรคย nมาตรฐาน
 48.131. ป.3/2 บอกสสระสสสคนญจสกกสรฟปงและกสรดผ n

 63.512. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเกททยวกนบเรพทองทททฟปงและดผ n

 37.22 ท 4.1 เขดสใจธรรมชสตธของภสษสและหลนกภสษสไทย กสรเปลททยนแปลงของภสษสและพลนงของภสษส ภผมธปปญญส ทสงภสษส และรนกษสภสษสไทยไวดเปปนสมบนตธของชสตธ nมาตรฐาน
 35.661. ป.3/1 เขทยนสะกดคสสและบอกควสมหมสยของคสส n

 26.812. ป.3/2 ระบบชนธดและหนดสทททของคสสในประโยค n

 46.753. ป.3/4 แตตงประโยคงตสย ๆ n

 32.234. ป.3/5 แตตงคสสคลดองจองและคสสขวนญ n

 43.825. ป.3/6 เลพอกใชดภสษสไทยมสตรฐสนและภสษสถธทนไดดเหมสะสมกนบกสลเทศะ n

 36.51 ท 5.1 เขดสใจและแสดงควสมคธดเหหน วธจสรณยวรรณคดทและวรรณกรรมไทยอยตสงเหหนคบณคตส และนสสมสประยบกตยใชดในชทวธตจรธง nมาตรฐาน
 31.721. ป.3/1 ระบบขดอคธดทททไดดจสกกสรอตสนวรรณกรรมเพพทอนสสไปใชดในชทวธตประจสสวนน n

 41.312. ป.3/3 แสดงควสมคธดเหหนเกททยวกนบวรรณคดททททอตสน n

รวม 2 ดผาน  44.05 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตยละความสามารถ
ชยวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตยละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดทมสก

50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดท

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 - 26.99ปรนบปรบง

2/2


