
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 :

1036100377 ศรรแกกงครกอ ใหญญพพเศษ
ในเมมอง แกกงครกอ ชชยภภมพ

สพป.ชชยภภมพ เขต 2 ชชยภภมพ

สสสนชกงสนศศกษสธพกสรภสค 13
ตะวชนออกเฉรยงเหนมอสสสนชกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขชขนพมขนฐสน

150 คน(ปกตพ : 147 คน, พพเศษ : 3 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน (N=262) (N=700) (N=3,709) (N=30,325)(N=26,629)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 20.59

 40.84

 18.81

 39.77

 18.96

 41.27

 20.00

 43.29

 19.32  19.13

 40.47 41.30

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
ดร พอใชก พอใชก พอใชก ดร

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 17.27

 45.99

 16.26

 44.99

 16.88

 46.39

 16.85

 49.23

 17.35  17.58

 47.46 47.76

ดผานภาษาไทย (Thai Language)
ดร พอใชก พอใชก พอใชก พอใชก

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคลมคคณภาพ*

 34.94

 43.42

 31.64

 42.38

 32.31

 43.83

 33.33

 46.26

 33.22  33.23

 43.97 44.53

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
ดร พอใชก พอใชก พอใชก พอใชก

หมายเหตค : * กลคลมดรมาก หมสยถศง คะแนนอยภญใน 10% แรก กลคลมดร หมสยถศง คะแนนสภงกวญสหรมอเทญสกชบคะแนนเฉลรลย แตญไมญอยภญใน 10% แรก กลคลมพอใชผ หมสยถศง คะแนนตสลสกวญสคะแนนเฉลรลย
 แตญไมญอยภญใน 10% สสดทกสย กลคลมปรชบปรคง หมสยถศง คะแนนอยภญใน 10% สสดทกสย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ  
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ควสมสสมสรถดกสนคณพตศสสตรร ควสมสสมสรถดกสนภสษสไทย รวม 2 ดกสน

โรงเรรยน เขตพมขนทรล จชงหวชด ศศกษสธพกสรภสค สชงกชด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 25  17.00 22  14.96 62  42.17 38  25.85

ความสามารถดผานภาษาไทย 18  12.24 44  29.93 56  38.09 29  19.72

รวม 2 ดผาน 21  14.28 34  23.12 63  42.85 29  19.72

หมสยเหตส : จสสนวนนชกเรรยนทรลเขกสสอบในแตญละดกสนอสจมรจสสนวนไมญเทญสกชบนชกเรรยนทรลเขกสสอบทชขงหมดและอสจไมญเทญสกชนทชขง 2 ดกสน เนมลองจสกมรผภกเขกสสอบบสงคนเขกสสอบเพรยงวพชสใดวพชสหนศลง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  40.84 n

 41.09 จสสนวนและพรชคณพต nสาระทรท 1
 41.23 ค 1.1 เขกสใจควสมหลสกหลสยของกสรแสดงจสสนวน ระบบจสสนวน กสรดสสเนพนกสรของจสสนวนผลทรลเกพดขศขนจสกกสรดสสเนพนกสร สมบชตพของกสรดสสเนพนกสร และนสสไปใชก nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสสดชบจสสนวนนชบไมญเกพน 100,000 จสกสถสนกสรณรตญสง ๆ  41.49 n

2. ป.3/4 เปรรยบเทรยบเศษสญวนทรลตชวเศษเทญสกชน โดยทรลตชวเศษนกอยกวญสหรมอเทญสกชบตชวสญวน  48.97 n

3. ป.3/9 แสดงวพธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส 2 ขชขนตอนของจสสนวนนชบไมญเกพน 100,000 และ 0  30.85 n

4. ป.3/10 หสผลบวกของเศษสญวนทรลมรตชวสญวนเทญสกชน และผลบวกไมญเกพน 1 และหสผลลบ ของเศษสญวนทรลมรตชวสญวนเทญสกชน  50.68 n

5. ป.3/11 แสดงวพธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส กสรบวกเศษสญวนทรลมรตชวสญวนเทญสกชนและ ผลบวกไมญเกพน 1 และโจทยรปปญหส กสรลบเศษสญวนทรลมรตชวสญวนเทญสกชน  58.50 n

 40.13 ค 1.2 เขกสใจและวพเครสะหรแบบรภป ควสมสชมพชนธร ฟปงกรชชน ลสสดชบและอนสกรม และนสสไปใชก nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสจสสนวนทรลหสยไปในแบบรภปของ จสสนวนทรลเพพลมขศขนหรมอลดลงทร ละเทญส ๆ กชน  40.13 n

 40.35 กสรวชดและเรขสคณพต nสาระทรท 2
 38.61 ค 2.1 เขกสใจพมขนฐสนเกรลยวกชบกสรวชด วชดและคสดคะเนขนสดของสพลงทรลตกองกสรวชด และนสสไปใชก nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวพธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรลยวกชบเงพน  46.16 n

2. ป.3/2 แสดงวพธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรลยวกชบเวลส และระยะเวลส  32.65 n

3. ป.3/5 เปรรยบเทรยบควสมยสวระหวญสงเซนตพเมตรกชบมพลลพเมตร เมตรกชบเซนตพเมตร กพโลเมตรกชบเมตร จสกสถสนกสรณรตญสง ๆ  63.26 n

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

5. ป.3/9 เปรรยบเทรยบนสขสหนชกระหวญสงกพโลกรชมกชบกรชม เมตรพกตชนกชบกพโลกรชม จสกสถสนกสรณรตญสง ๆ  39.45 n

6. ป.3/10 แสดงวพธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรลยวกชบนสขสหนชกทรลมรหนญวยเปปน กพโลกรชมกชบกรชม เมตรพกตชนกชบกพโลกรชม  25.85 n

7. ป.3/13 แสดงวพธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรลยวกชบปรพมสตรและควสมจสทรลมรหนญวย เปปนลพตรและมพลลพลพตร  40.81 n

 51.36 ค 2.2 เขกสใจและวพเครสะหรรภปเรขสคณพต สมบชตพของรภปเรขสคณพต ควสมสชมพชนธรระหวญสงรภปเรขสคณพตและทฤษฎรบททสงเรขสคณพต และนสสไปใชก nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสรภปเรขสคณพตสองมพตพทรลมรแกนสมมสตร และจสสนวนแกนสมมสตร  51.36 n

 41.95 สถพตพและควสมนญสจะเปปน nสาระทรท 3
 41.95 ค 3.1 เขกสใจกระบวนกสรทสงสถพตพ และใชกควสมรภกทสงสถพตพในกสแกกปปญหส nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขรยนแผนภภมพรภปภสพ และใชกขกอมภลจสกแผนภภมพรภปภสพในกสรหสคสสตอบ ของโจทยรปปญหส  42.17 n

2. ป.3/2 เขรยนตสรสงทสงเดรยวจสกขกอมภลทรลเปปนจสสนวนนชบ และใชกขกอมภลจสกตสรสง ทสงเดรยวในกสรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส  41.49 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  45.99 n

 46.20 ท 1.1 ใชกกระบวนกสรอญสนสรกสงควสมรภกและควสมคพดเพมลอนสสไปใชกตชดสพนใจ แกกปปญหสในกสรดสสเนพนชรวพต และมรนพสชยรชกกสรอญสน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธพบสยควสมหมสยของคสสและขกอควสมทรลอญสน  37.07 n

2. ป.3/3 ตชขงคสสถสมและตอบคสสถสมเชพงเหตสผลเกรลยวกชบเรมลอง  41.83 n

3. ป.3/4 ลสสดชบเหตสกสรณรและคสดคะเนเหตสกสรณรจสกเรมลองทรลอญสน โดยระบสเหตสผลประกอบ  47.27 n

4. ป.3/5 สรสปควสมรภกและขกอคพดจสกเรมลองทรลอญสนเพมลอนสสไปใชกในชรวพตประจสวชน  55.10 n

5. ป.3/7 อญสนขกอเขรยนเชพงอธพบสยและปฏพบชตพตสมคสสสชลงหรมอขกอแนะนสส  55.44 n

6. ป.3/8 อธพบสยควสมหมสยของขกอมภลจสกแผนภสพ แผนทรล และแผนภภมพ  40.47 n

 57.36 ท 2.1 ใชกกระบวนกสรเขรยนเขรยนสมลอสสร เขรยนเรรยงควสม ยญอควสม และเขรยนเรมลองรสวในรภปแบบตญสง ๆ เขรยนรสยงสนขกอมภลสสรสนเทศและรสยงสนกสรศศกษสคกนควกสอยญสงมรประสพทธพภสพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขรยนบรรยสยเกรลยวกชบสพลงใดสพลงหนศลงไดกอยญสงชชดเจน  59.18 n

2. ป.3/4 เขรยนจดหมสยลสครภ  63.60 n

3. ป.3/5 เขรยนเรมลองตสมจพนตนสกสร  51.60 n

 38.43 ท 3.1 สสมสรถเลมอกฟปงและดภอยญสงมรวพจสรณญสณ และพภดแสดงควสมรภก ควสมคพด และควสมรภกสศกในโอกสสตญสง ๆ อยญสงมรวพจสรณญสณและสรกสงสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสสระสสสคชญจสกกสรฟปงและกสรดภ  51.70 n

2. ป.3/3 ตชขงคสสถสมและตอบคสสถสมเกรลยวกชบเรมลองทรลฟปงและดภ  25.17 n

 46.30 ท 4.1 เขกสใจธรรมชสตพของภสษสและหลชกภสษสไทย กสรเปลรลยนแปลงของภสษสและพลชงของภสษส ภภมพปปญญส ทสงภสษส และรชกษสภสษสไทยไวกเปปนสมบชตพ ของชสตพ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขรยนสะกดคสสและบอกควสมหมสยของคสส  40.13 n

2. ป.3/2 ระบสชนพดและหนกสทรลของคสสในประโยค  46.25 n

3. ป.3/4 แตญงประโยคงญสย ๆ  50.34 n

4. ป.3/5 แตญงคสสคลกองจองและคสสขวชญ  48.97 n

5. ป.3/6 เลมอกใชกภสษสไทยมสตรฐสนและภสษสถพลนไดกเหมสะสมกชบกสลเทศะ  46.25 n

 32.31 ท 5.1 เขกสใจและแสดงควสมคพดเหหน วพจสรณรวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยญสงเหหนคสณคญส และนสสมสประยสกตรใชกในชรวพตจรพง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบสขกอคพดทรลไดกจสกกสรอญสนวรรณกรรมเพมลอนสสไปใชกในชรวพตประจสสวชน  36.39 n

2. ป.3/3 แสดงควสมคพดเหหนเกรลยวกชบวรรณคดรทรลอญสน  28.23 n

รวม 2 ดผาน  43.42 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 - 100ดรมสก

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 - 46.99พอใชก

0 - 28.490 - 56.990 - 29.990 - 29.990 - 26.99 0 - 26.99ปรชบปรสง
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ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนศรีแก้งคร้อ  ปีการศึกษา 2561-2563 

ปีการศึกษา ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านเหตุผล 

คะแนนเฉลี่ยรวม 

โรงเรียนศรีแก้งครอ้ 

คะแนนเฉลี่ยรวม    

ประเทศ 

2561 48.78 45.71 41.62 45.37 49.48 

2562 47.09 50.57 ไม่มีการทดสอบ 48.83 45.70 

2563 40.84 45.99 ไม่มีการทดสอบ 42.38 43.97 
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คะแนนเฉล่ียรวม    ประเทศ 


