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 1. ข้อมูลสังกัด

  ระดับประเทศ   จำ นวนโรงเรียนที่เข้ สอบ :   30,639 แห่ง   จำ นวนนักเรียนที่เข้ สอบทั้งหมด : 739,146 คน (ปกติ : 659,663 ,พิเศษ : 77,310 คน, Walk-in: 2,681 คน)

 2. คะแนนสอบ NT

ด้ น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำ แนกต มสังกัด

ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทย โฮมสคูล

  ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.94 45.64 44.88 40.58 42.12 59.97 34.42 36.44 40.30

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 19.99 19.97 20.38 18.63 18.62 21.17 16.61 15.78 17.44

  ด้านภาษาไทย (Thai Language)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.46 46.00 48.33 44.15 47.54 59.41 36.35 41.06 42.99

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 18.19 17.71 19.28 18.16 18.07 18.19 16.43 16.37 18.69

รวมคว มส ม รถทั้ง 2 ด้ น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.70 45.82 46.61 42.36 44.83 59.69 35.39 38.75 41.64

 ส่วนเบี่ยงเบนม ตรฐ น S.D. 34.97 34.48 36.59 33.60 33.29 36.18 29.89 29.02 32.47

 3. กร ฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของสังกัดต่ งๆ และระดับประเทศ

ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน
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สำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น กระทรวงศึกษ ธิก ร
ร ยง นผลก รประเมินคุณภ พผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษ ปีที่ 3  ปีก รศึกษ  2562

ฉบับที่ 1 แบบสรุปร ยง นผลก รทดสอบของประเทศ (Country01)

 4. ต ร งแสดงจำ นวนและร้อยละนักเรียน จำ แนกต มระดับคุณภ พ

ด้ น

จำ นวนและร้อยละนักเรียน จำ แนกต มระดับคุณภ พ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in)

ดีม ก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ

  ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 86,610 13.43 151,358 23.47 285,957 44.35 120,869 18.75

  ด้านภาษาไทย (Thai Language) 69,438 10.76 210,963 32.72 213,295 33.08 151,088 23.43

  รวมคว มส ม รถทั้ง 2 ด้ น 62,955 9.76 187,651 29.10 270,238 41.91 123,914 19.22

หม ยเหตุ: จำ นวนนักเรียนที่เข้ สอบในแต่ละด้ นอ จมีจำ นวนไม่เท่ กับนักเรียนที่เข้ สอบทั้งหมดและอ จไม่เท่ กันทั้ง 2 ด้ น เนื่องจ กมีผู้เข้ สอบบ งคนเข้ สอบเพียงวิช ใดวิช หนึ่ง
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 5. คะแนนผลก รประเมินร ยด้ นและร ยม ตรฐ น

ด้ น
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภ พ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีม ก

คว มส ม รถด้ นคณิตศ สตร์ 44.94 �

ม ตรฐ น ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำานวนและการใช้จำานวนในชีวิตจริง 62.66 �

  1. ป.3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 61.89 �

  2. ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำาดับ จำานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 63.04 �

ม ตรฐ น ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการของจำานวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำาเนินการต่าง ๆ และใช้การดำาเนินการในการแก้ปัญหา 36.22 �

  1. ป.3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบ 33.11 �

  2. ป.3/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำานวนนับไม่เกินหนึ่ง แสนและศูนย์พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำาตอบและสร้างโจทย์ได้ 37.97 �

ม ตรฐ น ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 42.95 �

  1. ป.3/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการชั่ง การตวง เงิน และเวลา 43.46 �

  2. ป.3/2 อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 51.56 �

  3. ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา 29.40 �

ม ตรฐ น ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 49.71 �

  1. ป.3/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ 53.37 �

  2. ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กำาหนดให้ 46.04 �

ม ตรฐ น ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization)  ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้แบบจำาลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 55.05 �

  1. ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำาหนดให้ในแบบต่าง ๆ 51.93 �

  2. ป.3/2 บอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่ใน สิ่งแวดล้อมรอบตัว 58.18 �

ม ตรฐ น ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 45.75 �

  1. ป.3/1 บอกจำานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ำา 32.79 �

  2. ป.3/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ 60.87 �

ม ตรฐ น ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 49.64 �

  1. ป.3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งอย่างง่าย 49.64 �

คว มส ม รถด้ นภ ษ ไทย 46.46 �

ม ตรฐ น ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 53.67 �

  1. ป.3/2 อธิบายความหมายของคำาและข้อความที่อ่าน 58.52 �

  2. ป.3/3 ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง 63.93 �

  3. ป.3/4 ลำาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ 55.01 �

  4. ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 48.78 �

  5. ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำาสั่งหรือข้อแนะนำา 53.39 �

  6. ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ 42.40 �

ม ตรฐ น ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 43.39 �

  1. ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 58.49 �

  2. ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู 21.60 �

  3. ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ 48.17 �

ม ตรฐ น ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 57.24 �

  1. ป.3/2 บอกสาระสำาคัญจากการฟังและการดู 53.45 �

  2. ป.3/3 ตั้งคำาถามและตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 61.03 �

ม ตรฐ น ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 40.20 �

  1. ป.3/1 เขียนสะกดคำาและบอกความหมายของคำา 40.56 �

  2. ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำาในประโยค 28.83 �

  3. ป.3/4 แต่งประโยคง่าย ๆ 52.81 �

  4. ป.3/5 แต่งคำาคล้องจองและคำาขวัญ 28.22 �

  5. ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 48.57 �

ม ตรฐ น ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 38.95 �

  1. ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 34.96 �

  2. ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 42.94 �

รวม 2 ด้ น 45.70 �

 6. เกณฑ์ก รตัดสินระดับคุณภ พในแต่ละคว มส ม รถ

ระดับคุณภ พ
ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภ พ

ด้ นคณิตศ สตร์ ด้ นภ ษ ไทย รวมทุกด้ น
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 71 - 100 71 - 100 71 - 100 71 - 100 142 - 200 71 - 100

ดี 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 50 - 70.99 100 - 141.99 50 - 70.99

พอใช้ 27 - 49.99 27 - 49.99 31 - 49.99 31 - 49.99 58 - 99.99 29 - 49.99

ปรับปรุง 0 - 26.99 0 - 26.99 0 - 30.99 0 - 30.99 0 - 57.99 0 - 28.99

สำ นักทดสอบท งก รศึกษ
สำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น กระทรวงศึกษ ธิก ร

ก รประเมินคุณภ พผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษ ปีที่ 3



สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนคคณภสพผผผเรรยน (NT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 3 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 2 แบบรสยงสนคคสสถธตธพพขนฐสนผลกสรทดสอบของศศกษสธธกสรจนงหวนด (Province02)

ภสค :

จสสนวนโรงเรรยนทรทเขผสสอบ :

ศศกษสธธกสรภสค :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขผสสอบทนขงหมด 

ศศกษสธธกสรจนงหวนด : เหนนอสสสนนกงสนศศกษสธธกสรภสค 16

13,755 คน(ปกตธ:11,989 คน, พธเศษ:1,724 คน, Walk-in: 46 คน) แหคง 608 

สสสนนกงสนศศกษสธธกสรจนงหวนด เชชยงรสย

1. ควสมสสมสรถดผสนคณธตศสสตรร

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

44.05 100 41.000 30.0019.80  4,234  11,993 จนงหวนด

46.50 100 43.000 30.0020.16  8,757  22,015 ศศกษสธธกสรภสค

44.94 100 42.000 27.0019.99  237,957  644,794 ประเทศ

2. ควสมสสมสรถดผสนภสษสไทย

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

45.09 96.50 44.500 21.0018.05  4,841  11,993 จนงหวนด

47.04 97.50 47.000 27.0018.09  9,898  22,015 ศศกษสธธกสรภสค

46.46 100 45.500 24.0018.19  280,384  644,784 ประเทศ

รวม 2 ดผสน

ระดนบ คะแนนเฉลรทย
รผอยละ(Mean%)

นนกเรรยนทรทมรคะแนน
รผอยละ 50 ขศขนไป

สควนเบรทยงเบน
มสตรฐสน (S.D.)

คะแนนสผงสคด
(Max.)

คะแนนตสทสสคด
(Min.)

มนธยฐสน
(Median)

ฐสนนธยม
(Mode)

จสสนวนผผผเขผสสอบ 
(ไมครวม นร.Walk-in และพธเศษ)

44.57 96.75 42.750 27.0034.67  4,349  11,993 จนงหวนด

46.77 97.25 45.250 27.0034.99  9,066  22,015 ศศกษสธธกสรภสค

45.70 100 44.000 24.0034.97  250,595  644,758 ประเทศ
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