
 

 

 

 

 

 

      

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 
 

 

 
  การวางแผนถือเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดของนักบริหารทุกคน เนื่องจากการ
วางแผนมีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้าที่ประการอื่นๆ และกระบวนการวางแผนเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารทุกระดับชั้น จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเป็นงานชั้นต้นของกระบวนการบริหารงานและเป็นบันได
พ้ืนฐานของการบริหารงานในอนาคตที่ผู้บริหารต้องก าหนดเส้นทางให้ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกัน
ว่าการวางแผนเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของทุกหน่วยงานทุกองค์การ 
  รัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผน จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 
  2. การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  3. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
  4. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติให้เหมาะสม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 36 และ 37 แห่งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และบัดนี้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป                                                                  
 
 
 

ความเป็นมา 
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อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

      ภำรกิจ (Assign  mission) 
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 เ พ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9) ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 

หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 
  จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพครู 
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และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
นักเรียนเป็นส าคัญ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาทางการศึกษาให้มี
คุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป  

  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องระดมความคิด ร่วมวางแผนร่วมวิเคราะห์ภารกิจที่ส าคัญให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับข้อมูลปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในบริบทแต่ละเครือข่ายสถานศึกษาและมีความสอดคล้องกับนโยบายจาก     
หน่วยเหนือ 
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โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
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  ข้อมูลพื้นฐำน 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียด  
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธานี 
   ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
   ข้อมูลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี 
ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
 
 
ค ำขวัญของจังหวัดปทุมธำนี 
 “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระต าหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา 

ก้าวหน้าอุตสาหกรรม” 
 วิสัยทัศน์ : “ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์”

 ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 อ งศาตะวันออก 
อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2 .30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1 ,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็น
ระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

 - ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ า เภอบางไทร อ า เภอบางปะอิน และอ าเภอวั งน้อย จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  - ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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 กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 
  ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 466 
หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง 
เทศบาลต าบล 12 แห่ง และองค์การบริการส่วนต าบล 45 แห่ง อ าเภอประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองปทุมธานี 
อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ 

2. ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การ ศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .2542 มาตรา37 โดยอาศัยอ านาจแห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษาจ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วยและมาตรา 34 ให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้มีการจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นในทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส าหรับจังหวัดปทุมธานีมี 3 เขต คือ  

 2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่  
อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอคลองหลวง  

 2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประกอบด้วย 3 อ าเภอ ได้แก่  
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอหนองเสือ และอ าเภอธัญบุรี   

 2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระบุรี 

 

 

แผนทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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การจดัการศึกษา 
 

 

 

3.ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

 3.1. ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561) 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนโรงเรียนภาครัฐในสังกัดแยกตามเขตพ้ืนที่อ าเภอ   

อ ำเภอ ภำครัฐบำล รวม 

ธัญบุรี 11 11 

ล ำลูกกำ 30 30 

หนองเสือ 26 26 

รวมทั้งสิ้น 67 67 

   

ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

โรงเรียนใน
สังกัด 

จ ำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ 
รวม 

อ.1(อ.3ขวบ) อ.2-ป.6 ป.1-ป.6 อ.2-ม.3 อ.1-ม.6 อ.2-ม.6 อำชีวะ 

ภาครัฐ 9 36 0 20 0 2 0 67 

รวม 9 36 0 20 0 2 0 67 

ตำรำงท่ี 3  แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนาด ภาครัฐ)ตามจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด) จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 12 17.91 
ขนาดกลาง 121 – 600 43 64.17 
ขนาดใหญ่ 601 – 1,500 7 10.44 

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คนขึ้นไป 5 7.46 

รวมทั้งสิ้น 67 100 
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ตำรำงที่ 4  แสดงการแบ่งขนาดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนาด ภาครัฐ) ตามจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ประเภทโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.60 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.61 

จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

 
ขนาดที่ 1 

 
1   –  120 

 
12 

 
17.91 

 
12 

 
17.91 

 
ขนาดที่ 2 

 
121  –  200 

 
21 

 
31.34 

 
23 

 
34.32 

 
ขนาดที่ 3 

 
201  –  300 

 
7 

 
10.44 

 
5 

 
7.46 

 
ขนาดที่ 4 

 
301  –  500 

 
11 

 
16.41 

 
11 

 
16.41 

 
ขนาดที่ 5 

 
501  –  1,500 

 
10 

 
16.41 

 
11 

 
16.41 

 
ขนาดที่ 6 

 
1,501 –  2,500 

 
4 

 
5.97 

 
4 

 
5.97 

 
ขนาดที่ 7 

 
2,500 ขึ้นไป 

 
1 

 
1.49 

 
1 

 
1.49 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
67 

 
100 

 
67 

 
100 

     ตำรำงที่ 5  สรุปข้อมูลจ านวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จ าแนกตามรายอ าเภอ 10 มิ.ย.61 

อ ำเภอ นักเรียน ห้องเรียน ครู 

 

ธัญบุรี 

 

12,087 

 

348 

 

531 

 

ล าลูกกา 

 

11,115 

 

402 

 

494 

 

หนองเสือ 

 

4,819 

 

256 

 

253 

รวมทั้งสิ้น 28,021 1,006 1,278 
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ตำรำงที่  6  ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน  ห้องเรียน  จ ำแนกตำมรำยชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  2561 
(ข้อมูล  10 มิ.ย. 61 )  

      

  ระดับชั้น                 
 

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน หมายเหตุ 

อนุบาล 1 215 13   

อนุบาล 2 2,001 91   

อนุบาล 3 2,261 94   

รวมก่อนประถม 4,477 198   

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,242 113   

ประถมศึกษาปีที่ 2 3,046 110   

ประถมศึกษาปีที่ 3 3,042 94   

ประถมศึกษาปีที่ 4 3,082 108   

ประถมศึกษาปีที่ 5 3,033 108   

ประถมศึกษาปีที่ 6 3,083 107   

รวมประถมศึกษา 18,528 656   

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,666 49   

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,592 47   

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,384 44   

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 4,642 140   

มัธยมศึกษาปีที่ 4 124 4   

มัธยมศึกษาปีที่ 5 132 4   

มัธยมศึกษาปีที่ 6 118 4   

รวมมัธยมศึกษาปลาย 374 12   

รวมทั้งสิ้น 28,021 1,006   
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ตำรำงที่ 7  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  2      
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

10 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 61 

ข้าราชการครู  เชี่ยวชาญ 6 5 

ข้าราชการครู  ช านาญการพิเศษ 316 281 

ข้าราชการครู  ช านาญการ 323 246 

ข้าราชการครู  ( ค.ศ.1 ) 323 457 

ครูผู้ช่วย 453 292 

พนักงานราชการ 15 16 

ครูอัตราจ้าง (อบจ,ครูวิกฤต,ครูวิทย์/คณิต) 188 157 

รวมทั้งสิ้น 1,624 1,454 

 
ตำรำงที่ 8  ข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2   (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 - 61) 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน (คน) 

10 มิ.ย. 60 10 มิ.ย. 61 

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 1 

รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 2 1 1 

ศึกษานิเทศก์ 6 6 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 30 30 

ลูกจ้างประจ า 7 7 

ลูกจ้างชั่วคราว  11 11 

รวมทั้งสิ้น 56 56 
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   ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2561 และสรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ดังนี้ 
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้รับประเมินภานอกรอบสามครบทุกโรงเรียนและ
มีผลการประเมินดังนี้ 
ตำรำงที่ 9  แสดงร้อยละของสถานศึกษาจ าแนกตามระดับคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ระดับคุณภำพ กำรรับรอง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

รับรอง ไม่รับรอง 

การศึกษาปฐมวัย 66 72.73 27.27 - - - 66 - 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 67 2.98 92.54 4.48 - - 67 - 

 จากตารางจะพบว่า ระดับปฐมวัยได้รับการรับรองทุกโรงเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 อยู่ใน
ระดับดีมาก ส่วนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการรับรอง 67 โรงเรียน 
หมำยเหตุ  ไม่รับรอง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนคลองสิบสาม”ผิวศรีราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญ
ผลและโรงเรียนแสนจ าหน่ายวิทยาเนื่องจาก ตบช.5 (ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(o-net) 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำงท่ี 10  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 

ภาษาไทย 704705 46.58 14.55 99.50 0.00 45.75 43.25 
ภาษาอังกฤษ 704692 36.34 18.36 100.00 0.00 30.00 25.00 
คณิตศาสตร์ 704633 37.12 16.44 100.00 0.00 35.00 30.00 
วิทยาศาสตร์ 704697 39.12 11.74 97.00 0.00 38.50 41.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  39.79      
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   จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (…46.58.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(…39.12.)และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์( 37.12) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (…36.34.) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็น  39.79 

ตำรำงที่ 11  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง X % SD X% SD X % SD 

ภาษาไทย 49.33 13.55 52.98 14.77 46.58 14.55 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 40.31 18.76 34.59 17.29 36.34 18.36 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 43.47 20.11 40.47 18.78 37.12 16.44 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 42.59 13.18 41.22 12.09 39.12 11.74 ลดลง 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 43.93  42.32  39.79  ลดลง 

  จากตารางที่ 11  ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา พบว่า 
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษามีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตำรำงที่ 12  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 2795 46.99 13.58 90.75 10.00 46.50 51.25 
ภาษาอังกฤษ 2795 34.64 16.09 100.00 5.00 30.00 25.00 
คณิตศาสตร์ 2795 35.89 14.03 95.00 0.00 35.00 35.00 
วิทยาศาสตร์ 2795 38.19 10.68 83.00 9.00 38.00 33.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  38.93      
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  จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (…46.99….) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (...38.19..) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(35.89) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (34.64 .) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 38.93 

ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   
ระหว่าง ปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 48.45 12.52 53.11 13.86 46.99 13.58 ไม่แน่นอน 
ภาษาอังกฤษ 37.16 15.50 32.03 13.59 34.64 16.09 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร์ 41.22 18.07 39.67 17.05 35.89 14.03 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 41.83 12.82 41.11 11.29 38.19 10.68 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.17  41.48  38.93  ลดลง 

        จากตารางที่ 13 ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  
เขต 2 จาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษา  
ลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้ม ไม่แน่นอน 
จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มลดลงจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 99.50 0.00 46.58 90.75 10.00 46.99 +0.41 
ภาษาอังกฤษ 100.00 0.00 36.34 100.00 5.00 34.64 -1.70 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 37.12 95.00 0.00 35.89 -1.23 
วิทยาศาสตร์ 97.00 0.00 39.12 83.00 9.00 38.19 -0.93 
คะแนนเฉลี่ย   39.79   38.93 -0.86 
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  จากตารางที่ 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
2 กับระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เพียง 1 สาระการเรียนรู้ คือ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
-1.70)  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 

 

ตำรำงท่ี 15  คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม  
ระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 643904 48.29 13.73 98.00 0.00 48.00 48.00 
ภาษาอังกฤษ 643592 30.45 11.60 100.00 0.00 28.00 28.00 
คณิตศาสตร์ 643772 26.30 16.40 100.00 0.00 24.00 20.00 
วิทยาศาสตร์ 643462 32.28 9.81 100.00 2.00 32.00 30.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  34.33      

  จากตารางที่ 15 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( .48.29.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (.32.28.) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ( 30.45) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (.26.30.) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  คิดเป็น 34.33 

ตารางที่ 16  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2558 – 2560 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 42.64 9.48 46.36 12.99 48.29 13.73 สูงขึ้น 

ภาษาอังกฤษ 30.62 11.92 31.80 12.59 30.45 11.60 ไม่แน่นอน 

คณิตศาสตร ์ 32.40 14.98 29.31 15.74 26.30 16.40 ลดลง 

วิทยาศาสตร ์ 37.63 13.38 34.99 10.34 32.28 9.81 ลดลง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.83  35.62  34.33  ลดลง 
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  จากตาราง 16  ผลการประเมินแนวโน้มระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาอังกฤษ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง  

ตำรำงท่ี 17  คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560   
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 1186 44.78 11.99 88.00 15.00 45.00 45.00 
ภาษาอังกฤษ 1181 28.07 8.15 84.00 6.00 28.00 26.00 
คณิตศาสตร์ 1185 21.40 10.47 100.00 0.00 20.00 20.00 
วิทยาศาสตร์ 1182 30.14 7.61 60.00 6.00 30.00 28.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  31.10      

  จากตารางที่ 17 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (.44.78..) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(.30.14..) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (.28.07..) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (.21.40) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็น 31.10 

ตำรำงท่ี 18  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปี
การศึกษา 2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 40.18 8.57 43.13 11.79 44.78 11.99 สูงขึ้น 
ภาษาอังกฤษ 26.75 7.60 29.09 9.27 28.07 8.15 ไม่แน่นอน 
คณิตศาสตร ์ 26.77 9.65 24.32 10.73 21.40 10.47 ลดลง 
วิทยาศาสตร ์ 32.74 8.87 32.53 7.82 30.14 7.61 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.61  32.27  31.10  ไม่แน่นอน 

  จากตารางที่ 18 ผลการประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก 3 ปีการศึกษา พบว่ามี
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ภาษาอังกฤษมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง 

ตำรำงที่ 19  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับระดับประเทศ คะแนน

สูงสุด 
คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 98.00 0.00 48.29 88.00 15.00 44.78 -3.51 
ภาษาอังกฤษ 100.00 0.00 30.45 84.00 6.00 28.07 -2.38 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 26.30 100.00 0.00 21.40 -4.90 
วิทยาศาสตร์ 100.00 2.00 32.28 60.00 6.00 30.14 -2.14 
คะแนนเฉลี่ย   34.33   31.10 -3.23 

  จากตารางที่ 19   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2      
กับระดับประเทศไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

ตำรำงท่ี 20  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 

ภาษาไทย 372043 49.25 15.77 98.00 0.00 49.50 54.00 
สังคมศึกษาฯ 372567 34.70 9.10 84.00 0.00 34.00 32.00 
ภาษาอังกฤษ 372587 28.31 14.65 100.00 1.25 23.75 21.25 
คณิตศาสตร์ 372853 24.53 17.59 100.00 0.00 20.00 15.00 
วิทยาศาสตร์ 372232 29.37 12.03 96.80 1.60 26.35 25.10 
คะแนนเฉลี่ยรวม  41.54      

   จากตารางที่ 20 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ภาพรวมระดับประเทศ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (49.25) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (34.70) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (29.37) ตามล าดับ และกลุ่มสาระการ 
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เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(28.31) และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (.24.53) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น  41.5 

ตำรำงท่ี 21  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับประเทศ     

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภาษาไทย 49.36 15.57 52.29 16.27 49.25 15.77 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษาฯ 39.70 8.28 35.89 8.86 34.70 9.10 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 24.98 12.46 27.76 13.39 28.31 14.65 สูงขึ้น 
คณิตศาสตร์ 26.59 14.79 24.88 14.73 24.53 17.59 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 33.40 8.43 31.62 8.96 29.37 12.03 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยรวม 34.81  34.49  41.54  ไม่แน่นอน 

  จากตารางที่ 21 ผลการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจาก 3 ปีการศึกษา 
พบว่ามีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษาไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จ านวน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ตารางที่ 22  คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภาษาไทย 115 41.79 13.20 69.00 12.50 43.00 40.00 

สังคมศึกษาฯ 119 30.82 6.32 45.00 18.00 31.00 29.00 

ภาษาอังกฤษ 119 23.79 7.56 48.75 8.75 22.50 23.75 

คณิตศาสตร์ 119 19.12 8.13 50.00 5.00 17.50 15.00 

วิทยาศาสตร์ 115 24.23 5.99 41.45 4.80 23.85 23.85 

คะแนนเฉลี่ยรวม  27.95      
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  จากตารางที่ 22 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (41.79) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (30.82) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (24.23) ตามล าดับและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุดล าดับสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(23.79) และมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น  27.95 

ตำรำงที่ 23  เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2558 2559 2560 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง ”. X % SD X %”. SD X %”. SD 

ภาษาไทย 41.04 11.80 42.58 14.71 41.79 13.20 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษาฯ 36.06 7.17 31.22 6.33 30.82 6.32 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 19.42 5.42 23.06 7.45 23.79 7.56 สูงขึ้น 
คณิตศาสตร ์ 20.73 6.85 19.61 8.22 19.12 8.13 ลดลง 
วิทยาศาสตร ์ 30.52 6.00 26.30 5.34 24.23 5.99 ลดลง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 29.55  28.55  27.95  ลดลง 

  จากตารางที่ 23 ผลการประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก 3 ปีการศึกษา พบว่ามี
แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษา ที่ลดลง  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไม่แน่นอน จ านวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ จ านวน 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง จ านวน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ตำรำงที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 98.00 0.00 49.25 69.00 12.50 41.79 -7.46 
สังคมศึกษา 84.00 0.00 34.70 45.00 18.00 30.82 -3.88 
ภาษาอังกฤษ 100.00 1.25 28.31 48.75 8.75 23.79 -4.52 
คณิตศาสตร์ 100.00 0.00 24.53 50.00 5.00 19.12 -5.41 
วิทยาศาสตร์ 96.80 1.60 29.37 41.45 4.80 24.23 -5.14 

คะแนนเฉลี่ย   41.54   27.95 -13.59 
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  จากตารางที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
กับระดับประเทศ  ไม่พบกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละโดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
              2.2 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพี่อประกันคุณภำพผู้เรียน (NT) 
ตำรำงที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับประเทศ 

       
ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประเทศ การพัฒนา 

ด้านภาษา 54.00 52.67 +1.33 
ด้านค านวณ 37.73 37.75 -0.02 
ด้านเหตุผล 45.68 45.31 +0.37 
รวมความสามารถ 45.80 45.25 +0.55 

            จากตารางที่ 25 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของภาพรวมความสามารถ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ +0.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายความสามารถ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
ความสามารถทั้ง 3 ด้านระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ คือ ด้านภาษาสูงกว่าร้อยละ +1.33 ด้าน
เหตุผลสูงกว่าร้อยละ +0.37 และด้านค านวณต่ ากว่าร้อยละ -0.02 ตามล าดับ 
ตารางที่ 26  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ระหว่างปี
การศึกษา 2558-2560 

      ปีกำรศึกษำ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
ควำมสำมำรถ 2558 2559 กำรพัฒนำ 2560 กำรพัฒนำ 

ด้านภาษา 45.59 56.19 +10.60 54.00 ไม่แน่นอน 
ด้านค านวณ 39.49 38.72 -0.77 37.73 ลดลง 
ด้านเหตุผล 48.37 58.50 +10.13 45.68 ไม่แน่นอน 
รวมควำมสำมำรถ 44.48 51.14 +6.66 45.80 ไม่แน่นอน 

 

  จากตารางที่ 26 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ระหว่างปีการศึกษา  2558-2560 พบว่า ความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผล  มีแนวโน้มการพัฒนาไม่แน่นอน 
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3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มี
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ าหนัก เท่ากับ 4.50951 อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รำยกำร คะแนน น้ ำหนัก 

  องค์ประกอบท่ี 1 Function Base (น้ ำหนัก 11.7644) 4.24755 1.21359 

     1.1 ร้อยละผูเ้รียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5ปี/6-11ปี/12-14ปี/15-17ปี) (น้ าหนัก 0) - - 

          1.1.1 ร้อยละผูเ้รียนระดบัปฐมวัย (3-5 ปี) (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

          1.1.2 ร้อยละผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา (6-11 ปี) (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

          1.1.3 ร้อยละผูเ้รียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) (น้ าหนัก 2.9411) 2.99020 0.21359 

          1.1.4 ร้อยละผูเ้รียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.) 
(น้ าหนัก 0) 

- - 

     1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018) 
(น้ าหนัก 0) 

- - 

     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
(น้ าหนัก 2.9411) 

4.00000 0.28571 

     1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร (น้ าหนัก 0) - - 

  องค์ประกอบท่ี 2 Agenda Base (น้ ำหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

     2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

     2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารบัการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) 
(น้ าหนัก 0) 

- - 

  องค์ประกอบท่ี 3 Area Base (น้ ำหนัก 0) - 0.00000 

  องค์ประกอบท่ี 4 Innovation Base (น้ ำหนัก 26.4699) 4.57143 2.93878 

     4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

     4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.2 การลดกระดาษ (น้ าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 

          4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวช้ีวัด (KRS) (น้ าหนัก 0) - - 

          4.2.5 โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (น้ าหนัก 0) 

- - 

          4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา (น้ าหนัก 0) - - 

 


