
รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2563

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของเขตพพชนทรท (Local01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลสชงกชดยยอย (เขตพพชนทรท)

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :

สชงกชดยยอย : สชงกชด :

จชงหวชด :

ภาค :

ศศกษาธมการภาค 

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :จสานวนโรงเรรยนทรทเขผาสอบ :

สสสนนกงสนเขตพพพนทททกสรศศกษสประถมศศกษส (สพป.)

 122

เพชรบบรท สสสนนกงสนศศกษสธธกสรภสค 4

ตะวนนตก

1,761 คน(ปกตธ:1,630 คน, พธเศษ:125 คน, Walk-in: 6 คน)

สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนพนพพพนฐสน

แหยง

สพป.เพชรบบรท เขต 2

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท
จชงหวชด

ประเทศ
สชงกชดศศกษาธมการภาค

(N=2) (N=6) (N=183)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคยมคคณภาพ*

 38.62

 18.46

 41.36

 20.04

 40.82

 19.39

 41.30

 19.32

 40.47

 19.13ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)
พอใชช พอใชช-

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคยมคคณภาพ*

 47.17

 16.72

 48.12

 17.52

 48.03

 17.45

 47.76

 17.35

 47.46

 17.58ดผานภาษาไทย (Thai Language)
พอใชช พอใชช-

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

กลคยมคคณภาพ*

 42.89

 31.77

 44.74

 34.18

 44.42

 33.34

 44.53

 33.22

 43.97

 33.23รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
พอใชช พอใชช-

หมายเหตค : * กลคยมดรมาก หมสยถศง คะแนนอยยยใน 10% แรก กลคยมดร หมสยถศง คะแนนสยงกวยสหรพอเทยสกนบคะแนนเฉลททย แตยไมยอยยยใน 10% แรก กลคยมพอใชผ หมสยถศง คะแนนตสทสกวยสคะแนนเฉลททย
 แตยไมยอยยยใน 10% สบดทชสย กลคยมปรชบปรคง หมสยถศง คะแนนอยยยใน 10% สบดทชสย คะแนนเฉลททย แตยไมยอยยยใน 10% สบดทชสย กลคยมปรชบปรคง หมสยถศง คะแนนอยยยใน 10% สบดทชสย

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของเขตพพชนทรท ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ
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ควสมสสมสรถดชสนคณธตศสสตรร ควสมสสมสรถดชสนภสษสไทย รวม 2 ดชสน

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 172  10.47 304  18.51 697  42.44 469  28.56

ความสามารถดผานภาษาไทย 216  13.15 574  34.95 585  35.62 267  16.26

รวม 2 ดผาน 144  8.76 452  27.52 733  44.64 313  19.06

หมสยเหตบ : จสสนวนนนกเรทยนทททเขชสสอบในแตยละดชสนอสจมทจสสนวนไมยเทยสกนบนนกเรทยนทททเขชสสอบทนพงหมดและอสจไมยเทยสกนนทนพง 2 ดชสน เนพทองจสกมทผยชเขชสสอบบสงคนเขชสสอบเพทยงวธชสใดวธชสหนศทง

1/2



สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  38.62 n

 36.87 จสสนวนและพทชคณธต nสาระทรท 1
 36.62 ค 1.1 เขชสใจควสมหลสกหลสยของกสรแสดงจสสนวน ระบบจสสนวน กสรดสสเนธนกสรของจสสนวนผลทททเกธดขศพนจสกกสรดสสเนธนกสร สมบนตธของกสรดสสเนธนกสร และนสสไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรทยบเททยบและเรทยงลสสดนบจสสนวนนนบไมยเกธน 100,000 จสกสถสนกสรณรตยสง ๆ  42.92 n

2. ป.3/4 เปรทยบเททยบเศษสยวนทททตนวเศษเทยสกนน โดยทททตนวเศษนชอยกวยสหรพอเทยสกนบตนวสยวน  28.97 n

3. ป.3/9 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหส 2 ขนพนตอนของจสสนวนนนบไมยเกธน 100,000 และ 0  28.52 n

4. ป.3/10 หสผลบวกของเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนน และผลบวกไมยเกธน 1 และหสผลลบ ของเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนน  48.29 n

5. ป.3/11 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหส กสรบวกเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนนและ ผลบวกไมยเกธน 1 และโจทยรปปญหส กสรลบเศษสยวนทททมทตนวสยวนเทยสกนน  56.48 n

 38.57 ค 1.2 เขชสใจและวธเครสะหรแบบรยป ควสมสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสสดนบและอนบกรม และนสสไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบบจสสนวนทททหสยไปในแบบรยปของ จสสนวนทททเพธทมขศพนหรพอลดลงทท ละเทยส ๆ กนน  38.57 n

 39.74 กสรวนดและเรขสคณธต nสาระทรท 2
 36.63 ค 2.1 เขชสใจพพพนฐสนเกททยวกนบกสรวนด วนดและคสดคะเนขนสดของสธทงทททตชองกสรวนด และนสสไปใชช nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบเงธน  46.19 n

2. ป.3/2 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบเวลส และระยะเวลส  32.26 n

3. ป.3/5 เปรทยบเททยบควสมยสวระหวยสงเซนตธเมตรกนบมธลลธเมตร เมตรกนบเซนตธเมตร กธโลเมตรกนบเมตร จสกสถสนกสรณรตยสง ๆ  55.13 n

4. ป.3/6 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบควสมยสว ทททมทหนยวยเปปนเซนตธเมตร และมธลลธเมตร เมตรและเซนตธเมตร กธโลเมตรและเมตร  19.67 n

5. ป.3/9 เปรทยบเททยบนสพสหนนกระหวยสงกธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม จสกสถสนกสรณรตยสง ๆ  40.86 n

6. ป.3/10 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบนสพสหนนกทททมทหนยวยเปปน กธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม  37.46 n

7. ป.3/13 แสดงวธธทหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกททยวกนบปรธมสตรและควสมจบทททมทหนยวย เปปนลธตรและมธลลธลธตร  25.24 n

 59.45 ค 2.2 เขชสใจและวธเครสะหรรยปเรขสคณธต สมบนตธของรยปเรขสคณธต ควสมสนมพนนธรระหวยสงรยปเรขสคณธตและทฤษฎทบททสงเรขสคณธต และนสสไปใชช nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบบรยปเรขสคณธตสองมธตธทททมทแกนสมมสตร และจสสนวนแกนสมมสตร  59.45 n

 42.20 สถธตธและควสมนยสจะเปปน nสาระทรท 3
 42.20 ค 3.1 เขชสใจกระบวนกสรทสงสถธตธ และใชชควสมรยชทสงสถธตธในกสแกชปปญหส nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขทยนแผนภยมธรยปภสพ และใชชขชอมยลจสกแผนภยมธรยปภสพในกสรหสคสสตอบ ของโจทยรปปญหส  37.61 n

2. ป.3/2 เขทยนตสรสงทสงเดทยวจสกขชอมยลทททเปปนจสสนวนนนบ และใชชขชอมยลจสกตสรสง ทสงเดทยวในกสรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส  51.37 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  47.17 n

 50.43 ท 1.1 ใชชกระบวนกสรอยสนสรชสงควสมรยชและควสมคธดเพพทอนสสไปใชชตนดสธนใจ แกชปปญหสในกสรดสสเนธนชทวธต และมทนธสนยรนกกสรอยสน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธธบสยควสมหมสยของคสสและขชอควสมทททอยสน  43.36 n

2. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเชธงเหตบผลเกททยวกนบเรพทอง  48.32 n

3. ป.3/4 ลสสดนบเหตบกสรณรและคสดคะเนเหตบกสรณรจสกเรพทองทททอยสน โดยระบบเหตบผลประกอบ  53.25 n

4. ป.3/5 สรบปควสมรยชและขชอคธดจสกเรพทองทททอยสนเพพทอนสสไปใชชในชทวธตประจสวนน  54.31 n

5. ป.3/7 อยสนขชอเขทยนเชธงอธธบสยและปฏธบนตธตสมคสสสนทงหรพอขชอแนะนสส  62.38 n

6. ป.3/8 อธธบสยควสมหมสยของขชอมยลจสกแผนภสพ แผนททท และแผนภยมธ  40.92 n

 51.82 ท 2.1 ใชชกระบวนกสรเขทยนเขทยนสพทอสสร เขทยนเรทยงควสม ยยอควสม และเขทยนเรพทองรสวในรยปแบบตยสง ๆ เขทยนรสยงสนขชอมยลสสรสนเทศและรสยงสนกสรศศกษสคชนควชสอยยสงมทประสธทธธภสพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขทยนบรรยสยเกททยวกนบสธทงใดสธทงหนศทงไดชอยยสงชนดเจน  35.58 n

2. ป.3/4 เขทยนจดหมสยลสครย  54.43 n

3. ป.3/5 เขทยนเรพทองตสมจธนตนสกสร  61.57 n

 44.27 ท 3.1 สสมสรถเลพอกฟปงและดยอยยสงมทวธจสรณญสณ และพยดแสดงควสมรยช ควสมคธด และควสมรยชสศกในโอกสสตยสง ๆ อยยสงมทวธจสรณญสณและสรชสงสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสสระสสสคนญจสกกสรฟปงและกสรดย  50.73 n

2. ป.3/3 ตนพงคสสถสมและตอบคสสถสมเกททยวกนบเรพทองทททฟปงและดย  37.81 n

 46.53 ท 4.1 เขชสใจธรรมชสตธของภสษสและหลนกภสษสไทย กสรเปลททยนแปลงของภสษสและพลนงของภสษส ภยมธปปญญส ทสงภสษส และรนกษสภสษสไทยไวชเปปนสมบนตธ ของชสตธ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขทยนสะกดคสสและบอกควสมหมสยของคสส  36.40 n

2. ป.3/2 ระบบชนธดและหนชสทททของคสสในประโยค  48.00 n

3. ป.3/4 แตยงประโยคงยสย ๆ  59.24 n

4. ป.3/5 แตยงคสสคลชองจองและคสสขวนญ  38.46 n

5. ป.3/6 เลพอกใชชภสษสไทยมสตรฐสนและภสษสถธทนไดชเหมสะสมกนบกสลเทศะ  49.20 n

 33.77 ท 5.1 เขชสใจและแสดงควสมคธดเหหน วธจสรณรวรรณคดทและวรรณกรรมไทยอยยสงเหหนคบณคยส และนสสมสประยบกตรใชชในชทวธตจรธง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบบขชอคธดทททไดชจสกกสรอยสนวรรณกรรมเพพทอนสสไปใชชในชทวธตประจสสวนน  33.73 n

2. ป.3/3 แสดงควสมคธดเหหนเกททยวกนบวรรณคดททททอยสน  33.82 n

รวม 2 ดผาน  42.89 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตยละความสามารถ

ชยวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตยละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

67.5 - 100135 - 20068 - 10068 - 10067 - 100 67 - 100ดทมสก

48 - 67.4996 - 134.9949 - 67.9949 - 67.9947 - 66.99 47 - 66.99ดท

28.5 - 47.9957 - 95.9930 - 48.9930 - 48.9927 - 46.99 27 - 46.99พอใชช

0 - 28.490 - 56.990 - 29.990 - 29.990 - 26.99 0 - 26.99ปรนบปรบง
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