
 
ค ำน ำ 
  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2561  โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โครงกำรและกิจกรรม โดยวงเงินรวมที ่จะใช้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแบ่งงบประมำณออกเป็น 3 งบ คือ งบบริหำรจัดกำร งบตำมจุดเน้น 
6 ยุทธศำสตร์ และงบจำกหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทุกด้ำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยได้จัดท ำโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำล เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดผลตำมเป้ำหมำยกลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
จะน ำไปใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุดต่อไป 

                                                            

            

                                                                        (นำยวิชัย  แสงศรี) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

                                             มีนำคม  2561 
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 - ควำมเป็นมำ          2 
 - โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนีเขต 2          5 
 - ข้อมูลพื้นฐำน          6 
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   ส่วนที่  2  นโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ  
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 - แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 60-79 ( สภำกำรศึกษำแห่งชำติ)   29           
 - นโยบำยรัฐบำล นำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชำ)        30  
 - นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร (รมต.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)   31 
 - นโยบำย สพฐ จำกแผน สพฐ  61   35 
 - ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   36 
   ส่วนที่  3  ทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ  
 - วิสัยทัศน์    39 
 - พันธกิจ    39  
 - ค่ำนิยมขององค์กำร    39 
 - เป้ำประสงค์    40  
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 - ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร   48                      
   และโครงกำร  สพป. ปทุมธำนี  เขต  2    
 - กำรเชื่อมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำรและงบประมำณปี พ.ศ.2561   49  
  - กำรบริหำรงบประมำณ   56 
 - รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณ   57 
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 - เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนแกนน ำกลุ่มเครือข่ำยนครรังสิต  58 
 - กำรพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ  62 
 - อบรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือช่อสะอำด  66 
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 - กำรพัฒนำครูสู่นักเรียนด้ำนกำรยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) 106 
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 
 

 กำรวำงแผนถือเป็นหน้ำที่ทำงกำรบริหำรที่ส ำคัญที่สุดของนักบริหำรทุกคน เนื่องจำกกำรวำงแผน 
มีขอบเขตครอบคลุมถึงหน้ำที่ประกำรอื่นๆ และกระบวนกำรวำงแผนเป็นทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงหนึ่งของผู้บริหำร
ทุกระดับชั้น จึงกล่ำวได้ว่ำกำรวำงแผนเป็นงำนชั้นต้นของกระบวนกำรบริหำรงำนและเป็นบันไดพ้ืนฐำนของกำร
บริหำรงำนในอนำคตที่ผู้บริหำรต้องก ำหนดเส้นทำงให้ประสบผลส ำเร็จ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันว่ำกำรวำงแผนเป็น
หัวใจส ำคัญยิ่งของทุกหน่วยงำนทุกองค์กำร 

 รัฐได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวำงแผน จึงได้ก ำหนดแนวทำงไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภำรกิจของรัฐ มำตรำ 9 ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
 2. กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำและ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและ
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิจ 
 3. ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผล กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 
 4. ในกรณีที่กำรปฏิบัติภำรกิจหรือกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเกิดผลกระทบต่อประชำชนให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือบรรเทำผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติให้เหมำะสม 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 3 8 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 มำตรำ 36 และ 37 แห่งระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และบัดนี้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2553 พระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2553 ก ำหนดให้มีเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหำคม 2553 เป็นต้นไป                                                                  
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อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

     ภำรกิจ (Assign  mission) 

  ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 เ พ่ือให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 โดยได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ  ตรวจสอบ  
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ

กำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ  
ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9) ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ หน่วยงำนใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย 

 จำกอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ซึ่งเป็น
หน่วยงำนจัดกำรศึกษำมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อนักเรียนเป็น
ส ำคัญ  จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งๆ 
ขึ้นไป  

 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้ใช้หลักกำรมี
ส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้องระดมควำมคิด ร่วมวำงแผนร่วมวิเครำะห์ภำรกิจที่ส ำคัญให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับข้อมูลปัญหำที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึง
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนร่วมในบริบทแต่ละเครือข่ำยสถำนศึกษำและมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยจำก     
หน่วยเหนือ 



 

ผอ.สพป. 

รอง ผอ.สพป. 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศฯ 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 
ง 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารการเงินฯ 

5 
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ข้อมูลพื้นฐำน 

 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปทุมธำนี เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ศึกษำข้อมูลทั่วไปเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี 
 ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
 ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปทุมธำนี 
ตราประจ าจังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 
ค ำขวัญของจังหวัดปทุมธำนี 
“ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้ำว เชื้อชำวมอญ นครธรรมะ พระต ำหนักรวมใจ สดใสเจ้ำพระยำ ก้ำวหน้ำ

อุตสำหกรรม” 
วิสัยทัศน์ : “ปทุมธำนีเป็นเมืองกำรค้ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสะอำดของภูมิภำคเอเชียอำคเนย์” 
ที่ตั้งและอำณำเขตของจังหวัดปทุมธำนี 

จังหวัดปทุมธำนีตั้งอยู่ในภำคกลำงประมำณเส้นรุ้งที่ 14 องศำเหนือ และเส้นแวงที่  100 องศำตะวันออก  
อยู่เหนือระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมำณ 1,525.856 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 953,660 
ไร่ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงทิศเหนือ ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1  (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทำง
ประมำณ 27.8 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ ำเภอบำงไทร อ ำเภอบำงปะอิน และอ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอหนอง
แค และอ ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสระบุรี 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก และอ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอลำดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม และ
อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสำมวำ เขตสำยไหม เขตบำงเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 
และอ ำเภอปำกเกร็ด อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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  แผนที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

 
 
กำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

 ในปัจจุบันจังหวัดปทุมธำนีแบ่งกำรปกครองส่วนภูมิภำคออกเป็น 7 อ ำเภอ 60 ต ำบล 466 หมู่บ้ำน กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลเมือง 7 แห่ง เทศบำลต ำบล 12 แห่ง 
และองค์กำรบริกำรส่วนต ำบล 45 แห่ง อ ำเภอประกอบไปด้วย อ ำเภอเมืองปทุมธำนี อ ำเภอธัญบุรี อ ำเภอคลองหลวง 
อ ำเภอล ำลูกกำ อ ำเภอลำดหลุมแก้ว อ ำเภอสำมโคก และอ ำเภอหนองเสือ 

 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 จังหวัดปทุมธำนี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องอำหำรกำรกินรวมถึง
ธรรมชำติและชุมชนริมน้ ำ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชำวไทยเชื้อสำยมอญที่น่ำสนใจ รวมทั้งยังรักษำเอกลักษณ์กำรเป็นเมือง
ก ำ ร เ ก ษ ต ร ค ว บ คู่ กั บ ค ว ำ ม เ จ ริ ญ ท ำ ง ด้ ำ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม แ ล ะก ำ ร บ ริ ก ำ ร ไ ว้ ไ ด้  จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ ำ นี  
มีควำมหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพำะถึงกำรท่องเที่ย วภำยในจังหวัด
ปทุมธำนี มีแม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน และ 2 ฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็นวัดต่ำงๆ มำกมำย เช่น วัดหงส์ปทุมมำวำส        
วัดศำลเจ้ำ วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซึ่งมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และกำรท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธำนี อีกทั้ง ควำมเจริญ
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมท ำให้กำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้น อย่ำงรวดเร็ว เพรำะในจังหวัดปทุมธำนีเป็น
ที่ตั้งของโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง ท ำให้มีกำรเข้ำมำท ำงำนในจังหวัดปทุมธำนีเป็นจ ำนวนมำก แหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธำนีได้แก่วัดเจดีย์ทอง วัดศำลเจ้ำ วัดไผ่ล้อม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นกำรท่องเที่ยว
แบบเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หอจดหมำยเหตุแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  รวมถึงศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำรังสิต สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำหรับ
ภำพลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธำนีนอกจำกดอกบัวแล้วคือ “ตุ่มสำมโคก”  
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2. ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำได้จัดตั้งขึ้นตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 มำตรำ 37 โดยอำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 มำตรำ 
33 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ยึดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงปริมำณสถำนศึกษำ จ ำนวน
ประชำกร วัฒนธรรมและควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืนด้วย  และมำตรำ 34 ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขึ้นในทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำหรับจังหวัดปทุมธำนีมี 3 
เขต คือ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 ประกอบด้วย 4 อ ำเภอ ได้แก่  
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี อ ำเภอลำดหลุมแก้ว อ ำเภอสำมโคก และอ ำเภอคลองหลวง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ประกอบด้วย 3 อ ำเภอ ได้แก่  
อ ำเภอล ำลูกกำ อ ำเภอหนองเสือ และอ ำเภอธัญบุรี   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระบุรี 

 

 

 
3.ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  

3.1. ข้อมูลพื้นฐำน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560) 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนโรงเรียนภำครัฐในสังกัดแยกตำมเขตพ้ืนที่อ ำเภอ   

อ ำเภอ ภำครัฐบำล รวม 

ธัญบุรี 11 11 
ล ำลูกกำ 30 30 
หนองเสือ 26 26 

รวมทั้งสิ้น 67 67 

   
ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

โรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวนโรงเรียนเปิดสอนในระดับ 

รวม 
อ.1–อ.3 อ.1-ป.6 ป.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 ม.1-ม.6 อำชีวะ 

ภำครัฐ 0 45 0 20 2 0 0 67 

รวม 0 45 0 20 2 0 0 67 
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ตำรำงที ่3  แสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (4 ขนำด ภำครัฐ)ตำมจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2559 
 

ประเภทโรงเรียน (4 ขนำด) จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนำดเล็ก ไม่เกิน 120 12 17.91 
ขนำดกลำง 121 – 600 43 64.17 
ขนำดใหญ่ 601 – 1,500 7 10.44 

ขนำดใหญ่พิเศษ 1,501 คนข้ึนไป 5 7.46 

รวมทั้งสิ้น 67 100 

 

ตำรำงที่ 4  แสดงกำรแบ่งขนำดโรงเรียนในสังกัด (7 ขนำด ภำครัฐ) ตำมจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2559 

ประเภทโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.60 

จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนำดที่ 1 1   –  120 13 19.40 12 17.91 
ขนำดที่ 2 121  –  200 20 29.85 21 31.34 
ขนำดที่ 3 201  –  300 8 11.94 7 10.44 
ขนำดที่ 4 301  –  500 12 17.91 11 16.41 
ขนำดที่ 5 501  –  1500 10 14.93 11 16.41 
ขนำดที่ 6 1501 –  2500 3 4.47 4 5.97 
ขนำดที่ 7 2500 ขึ้นไป 1 1.49 1 1.49 

รวมทั้งสิ้น 67 67 67 100 

 

ตำรำงที่ 5  สรุปข้อมูลจ ำนวนนักเรียน/ห้องเรียน และครู จ ำแนกตำมรำยอ ำเภอ 10 มิ.ย.60 

อ ำเภอ นักเรียน ห้องเรียน ครู 

ธัญบุรี 12,160 347 548 

ล ำลูกกำ 10,922 395 511 

หนองเสือ 4,729 252 257 

รวมทั้งสิ้น 27,811 994 1,316 
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ตำรำงที่  6  ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน  ห้องเรียน  จ ำแนกตำมรำยชั้นเรียน  ปีกำรศึกษำ  2560 
(ข้อมูล  10 มิ.ย. 60 ) 
 

      

    

จ ำนวน จ ำนวน หมำยเหต ุ

                     
ระดับชั้น 

 
นักเรียน ห้องเรียน 

 อนุบำล 1 142 10   

อนุบำล 2 1,148 52   

อนุบำล 3 2,245 93   

รวมก่อนประถม 4,509 195   

ประถมศึกษำปีที่ 1 3,125 112   

ประถมศึกษำปีที่ 2 3,031 112   

ประถมศึกษำปีที่ 3 3,036 110   

ประถมศึกษำปีที่ 4 2,955 108   

ประถมศึกษำปีที่ 5 3,081 105   

ประถมศึกษำปีที่ 6 3,076 105   

รวมประถมศึกษำ 18,304 652   

มัธยมศึกษำปีที่ 1 1,670 49   

มัธยมศึกษำปีที่ 2 1,583 46   

มัธยมศึกษำปีที่ 3 1,350 40   

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 4,603 135   

มัธยมศึกษำปีที่ 4 147 4   

มัธยมศึกษำปีที่ 5 124 4   

มัธยมศึกษำปีที่ 6 124 4   

รวมมัธยมศึกษำปลำย 395 12   

รวมทั้งสิ้น 27,811 994   
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ตำรำงที่ 7  ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  2      
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

ข้ำรำชกำรครู  เชี่ยวชำญ 6 

ข้ำรำชกำรครู  ช ำนำญกำรพิเศษ 316 

ข้ำรำชกำรครู  ช ำนำญกำร 323 

ครูผู้ช่วย 453 

พนักงำนรำชกำร 15 

ครูอัตรำจ้ำง 188 

 
 
ตำรำงที่ 8  ข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2   (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) 
 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 

ผอ.สพป.ปทุมธำนี เขต 2 1 

รอง ผอ. สพป.ปทุมธำนี เขต 2 1 

ศึกษำนิเทศก์ 6 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) 30 

ลูกจ้ำงประจ ำ 7 

ลูกจ้ำงชั่วครำว  11 

รวมทั้งสิ้น 56 
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  

ประจ ำปีงบประมำณ   2560  และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง  ดังนี้ 
1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ได้รับประเมินภำนอกรอบสำมครบทุกโรงเรียนและมีผลกำร
ประเมินดังนี้ 
ตำรำงท่ี 9  แสดงร้อยละของสถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดับคุณภำพระดับกำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำ ขั้น

พ้ืนฐำน 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ระดับคุณภำพ กำรรับรอง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

รับรอง 
ไม่

รับรอง 

กำรศึกษำปฐมวัย 66 72.73 27.27 - - - 66 - 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 67 2.98 92.54 4.48 - - 67 - 

จำกตำรำงจะพบว่ำ ระดับปฐมวัยได้รับกำรรับรองทุกโรงเรียน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.73 อยู่ในระดับดีมำก 
ส่วนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรรับรอง 67 โรงเรียน 

หมำยเหตุ  ไม่รับรอง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนคลองสิบสำม”ผิวศรีรำษฎร์อุทิศ” โรงเรียนวัดธรรมรำษฎร์เจริญผล
และโรงเรียนแสนจ ำหน่ำยวิทยำเนื่องจำก ตบช.5 (ผลกำรทดสอบคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(o-net) 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2559 

ตำรำงท่ี 10  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 
ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

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

ภำษำไทย 724,347 52.98 14.77 98.25 0.00 54.00 56.25 
สังคมศึกษำฯ 724,342 46.68 13.69 100.00 2.50 47.50 47.50 
ภำษำอังกฤษ 724,336 34.59 17.29 100.00 0.00 30.00 25.00 
คณิตศำสตร์ 724,285 40.47 18.78 100.00 0.00 35.00 30.00 
วิทยำศำสตร์ 724,349 41.22 12.09 100.00 3.00 41.00 38.50 
คะแนนเฉลี่ยรวม  43.19      
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 จำกตำรำงที่ 10  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559  
ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 
ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (52.98) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(46.68) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์(41.22)ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (34.59) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้  คิดเป็น  43.19 

ตำรำงที่ 11  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2557 2558 2559 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภำษำไทย 44.88 13.13 49.33 13.55 52.98 14.77 สูงขึ้น 
สังคมศึกษำ 50.67 15.25 49.18 13.66 46.68 13.96 ลดลง 
ภำษำอังกฤษ 36.02 18.47 40.31 18.76 34.59 17.29 ไม่แน่นอน 
คณิตศำสตร์ 38.06 17.83 43.47 20.11 40.47 18.78 ไม่แน่นอน 
วิทยำศำสตร์ 42.13 14.07 42.59 13.18 41.22 12.09 ไม่แน่นอน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.35  44.98  43.19  ไม่แน่นอน 

จำกตำรำงที่ 11  ผลกำรประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอน  และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
จ ำนวน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

ตำรำงท่ี 12  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559      
ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 

คะแนนสูงสุด 
คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 2,850 53.11 13.86 90.00 11.25 53.75 53.50* 
สังคมศึกษำฯ 2,850 45.71 12.53 90.00 10.00 45.00 50.00 
ภำษำอังกฤษ 2,850 32.03 13.59 100.00 2.50 30.00 27.50 
คณิตศำสตร์ 2,849 39.67 17.05 95.00 0.00 40.00 30.00 
วิทยำศำสตร์ 2,850 41.11 11.29 91.00 11.50 41.00 38.50 
คะแนนเฉลี่ยรวม  42.33      
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 จำกตำรำงที่ 12 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559  
ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (53.11) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (45.71) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (41.11) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (32.03) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น 42.33 

ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6                   
ระหว่ำง ปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2557 2558 2559 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภำษำไทย 44.85 12.48 48.45 12.52 53.11 13.86 สูงขึ้น 
สังคมศึกษำฯ 49.89  14.14 48.18 12.63 45.71 12.53 ลดลง 
ภำษำอังกฤษ 32.24 14.10 37.16 15.50 32.03 13.59 ไม่แน่นอน 
คณิตศำสตร์ 36.32 15.80 41.22 18.07 39.67 17.05 ไม่แน่นอน 
วิทยำศำสตร์ 41.45 12.69 41.83 12.82 41.11 11.29 ไม่แน่นอน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.95  43.37  42.33  ไม่แน่นอน 

จำกตำรำงที่ 13   ผลกำรประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปทุมธำนี เขต 2  
จำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  3 ปีกำรศึกษำ  
ไม่แน่นอน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มลดลงจ ำนวน 
1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู ้

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภำษำไทย 98.00 0.00 52.98 90.00 11.25 53.11 0.13 
สังคมศึกษำ 100.00 2.50 46.68 90.00 10.00 45.71 -0.97 
ภำษำอังกฤษ 100.00 0.00 34.59 100.00 2.50 32.03 -2.56 
คณิตศำสตร์ 100.00 0.00 40.47 95.00 0.00 39.67 -0.80 
วิทยำศำสตร์ 100.00 3.00 41.22 91.00 11.50 41.11 -0.11 
คะแนนเฉลี่ย   43.19   42.33  
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จำกตำรำงที่ 14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
กับระดับประเทศ พบว่ำ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เพียง 1 สำระกำรเรียนรู้ คือ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
สำระกำรเรียนรู้ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ        

 (-2.56)  มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศมำกท่ีสุด 

ตำรำงท่ี 15  คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ภำพรวม  
ระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 637,491 46.36 12.99 94.00 0.00 46.00 48.00 
สังคมศึกษำฯ 637,245 49.00 13.15 100.00 2.00 48.00 48.00 
ภำษำอังกฤษ 637,406 31.80 12.59 100.00 0.00 30.00 28.00 
คณิตศำสตร์ 637,256 29.31 15.74 100.00 0.00 25.60 22.40 
วิทยำศำสตร์ 637,047 34.99 10.34 98.00 0.00 34.00 32.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  38.29      

จำกตำรำงที่ 15 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 
ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 
ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (49.00) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
(46.36) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (34.99) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (29.31) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้  คิดเป็น 38.29   

ตำรำงที่ 16  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับประเทศ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2557 2558 2559 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภำษำไทย 35.20 8.84 42.64 9.48 46.36 12.99 สูงขึ้น 
สังคมศึกษำ 46.79 11.61 46.24 12.63 49.00 13.15 ไม่แน่นอน 
ภำษำอังกฤษ 27.46 9.66 30.62 11.92 31.80 12.59 สูงขึ้น 
คณิตศำสตร ์ 29.65 12.84 32.40 14.98 29.31 15.74 ไม่แน่นอน 
วิทยำศำสตร ์ 38.62 12.80 37.63 13.38 34.99 10.34 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.54  37.91  38.29  สูงขึ้น 
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จำกตำรำง 16  ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับประเทศจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำสูงขึ้น และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษมีแนวโน้มกำรเปลี่ ยนแปลงสูงขึ้น  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง  
 
ตำรำงท่ี 17  คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559   

ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 1,074 43.13 11.79 75.00 10.00 43.00 44.00 
สังคมศึกษำฯ 1,073 44.95 11.59 80.00 8.00 44.00 44.00 
ภำษำอังกฤษ 1,074 29.09 9.27 88.00 0.00 28.00 28.00 
คณิตศำสตร์ 1,073 24.32 10.73   80.00 0.00 22.40 19.20 
วิทยำศำสตร์ 1,071 32.53 7.82 62.00 12.00 32.00 32.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  34.80      

จำกตำรำงที่ 17 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 
ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สู ง สุ ด  3  ล ำ ดั บ แ ร ก  ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม ส ำ ร ะ ก ำ ร เ รี ย น รู้ สั ง ค ม ศึ ก ษ ำ  ศ ำ ส น ำ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ( 44.95)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (43.13) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (32.53) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (24.32) และมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คิดเป็น 34.80 

ตำรำงท่ี 18  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2557 – 2559 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2557 2558 2559 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภำษำไทย 32.61 7.93 40.18 8.57 43.13 11.79 สูงขึ้น 
สังคมศึกษำ 43.23 10.23 41.32 10.63 44.95 11.59 ไม่แน่นอน 
ภำษำอังกฤษ 25.18 6.43 26.75 7.60 29.09 9.27 สูงขึ้น 
คณิตศำสตร ์ 25.27 8.23 26.77 9.65 24.32 10.73 ไม่แน่นอน 
วิทยำศำสตร ์ 34.29 10.08 32.74 8.87 32.53 7.82 ลดลง 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.12  33.55  34.80  สูงขึ้น 
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 จำกตำรำงที่ 18   ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำสูงขึ้น และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ไม่แน่นอน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  มีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงลดลง 

ตำรำงที่ 19  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ผู้เรียน 
                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภำษำไทย 94.00 0.00 46.36 75.00 10.00 43.13 -3.23 
สังคมศึกษำ 100.00 2.00 49.00 80.00 8.00 44.95 -4.05 
ภำษำอังกฤษ 100.00 0.00 31.80 88.00 0.00 29.09 -2.71 
คณิตศำสตร์ 100.00 0.00 29.31 80.00 0.00 24.32 -4.99 
วิทยำศำสตร์ 98.00 0.00 34.99 62.00 12.00 32.53 -2.46 
คะแนนเฉลี่ย   38.29   34.80 -17.44 

จำกตำรำงที่ 19   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3     ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  กับ
ระดับประเทศ  ไม่พบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ  

ตำรำงท่ี 20  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 
ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

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

ภำษำไทย 378,161 52.29 16.27 97.00 0.00 53.00 56.00 
สังคมศึกษำฯ 378,924 35.89 8.86 83.00 0.00 35.00 33.00 
ภำษำอังกฤษ 378,779 27.76 13.39 100.00 0.00 23.75 22.50 
คณิตศำสตร์ 379,064 24.88 14.73 100.00 0.00 20.00 17.50 
วิทยำศำสตร์ 378,268 31.62 8.96 92.00 0.00 30.00 29.00 
คะแนนเฉลี่ยรวม  34.49      
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 จำกตำรำงที่ 20 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 
2559 ภำพรวมระดับประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (52.29) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม (35.89) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (31.62) ตำมล ำดับ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (24.88) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น  34.49 

ตำรำงท่ี 21  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับประเทศ     

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2557 2558 2559 แนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลง X % SD X % SD X % SD 

ภำษำไทย 50.76 15.08 49.36 15.57 52.29 16.27 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษำฯ 36.53 9.51 39.70 8.28 35.89 8.86 ไม่แน่นอน 
ภำษำอังกฤษ 23.44 11.59 24.98 12.46 27.76 13.39 สูงขึ้น 
คณิตศำสตร์ 21.74 14.58 26.59 14.79 24.88 14.73 ไม่แน่นอน 
วิทยำศำสตร์ 32.54 9.15 33.40 8.43 31.62 8.96 ไม่แน่นอน 
คะแนนเฉลี่ยรวม 33.00  34.81  34.49  ไม่แน่นอน 

จำกตำรำงที่ 21 ผลกำรประเมินแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำมีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำไม่แน่นอน และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ  นอกนั้นมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน 

ตำรำงที่ 22  คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 
              ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน    

ผู้เข้ำสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

มัธยฐำน ฐำนนิยม 

N (Mean) (S.D.) (Max) (Min) (Median) (Mode) 
ภำษำไทย 115 42.58 14.71 77.00 11.50 42.50 51.50 
สังคมศึกษำฯ 116 31.22 6.33 48.00 16.00 31.00 27.00* 
ภำษำอังกฤษ 116 23.06 7.45 56.25 7.50 21.25 21.25 
คณิตศำสตร์ 116 19.61 8.22 47.50 5.00 17.50 17.50 
วิทยำศำสตร์ 115 26.30 5.34 41.00 14.00 26.00 23.00* 
คะแนนเฉลี่ยรวม  28.55      

*: มีค่ำฐำนนิยมมำกกว่ำ 1 ค่ำ 
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 จำกตำรำงที่ 22 คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 
2559 ภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (42.58) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (31.22) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (26.30) ตำมล ำดับและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ำสุดล ำดับสุดท้ำย ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์(19.61) และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็น  28.55 

ตำรำงที่ 23  เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 – 2559 ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
2557 2558 2559 แนวโน้มกำร

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

ภำษำไทย 42.68 12.53 41.04 11.80 42.58 14.71 ไม่แน่นอน 
สังคมศึกษำฯ 32.82 6.81 36.06 7.17 31.22 6.33 ไม่แน่นอน 
ภำษำอังกฤษ 18.43 4.87 19.42 5.42 23.06 7.45 สูงขึ้น 
คณิตศำสตร ์ 16.39 6.10 20.73 6.85 19.61 8.22 ไม่แน่นอน 
วิทยำศำสตร ์ 28.19 5.12 30.52 6.00 26.30 5.34 ไม่แน่นอน 

คะแนนเฉลี่ยรวม 27.70  29.55  28.55  ไม่แน่นอน 

 
จำกตำรำงที่ 23 ผลกำรประเมินแนวโน้มระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำก 3 ปีกำรศึกษำ พบว่ำ มีแนวโน้ม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 3 ปีกำรศึกษำไม่แน่นอน  และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ พบว่ำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ  นอกนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน 

ตำรำงที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

กลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เทียบกับ

ระดับประเทศ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภำษำไทย 97.00 0.00 52.29 77.00 11.50 42.58 -9.71 
สังคมศึกษำ 83.00 0.00 35.89 48.00 16.00 31.22 -4.67 
ภำษำอังกฤษ 100.00 0.00 27.76 56.25 7.50 23.06 -4.70 
คณิตศำสตร์ 100.00 0.00 24.88 47.50 5.00 19.61 -5.27 
วิทยำศำสตร์ 92.00 0.00 31.62 41.00 14.00 26.30 -5.32 

คะแนนเฉลี่ย   34.49   28.55 -5.94 
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 จำกตำรำงที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 กับ
ระดับประเทศ  ไม่พบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใดมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
โดยรวมพบว่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 

              2.2 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพี่อประกันคุณภำพผู้เรียน (NT) 

ตำรำงท่ี 25  แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับประเทศ 

       
ควำมสำมำรถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประเทศ กำรพัฒนำ 

ด้ำนภำษำ 56.19 51.00 +5.19 
ด้ำนค ำนวณ 38.72 36.99 +1.73 
ด้ำนเหตุผล 58.50 53.38 +5.12 
รวมควำมสำมำรถ 51.14 47.13 +4.01 

          จำกตำรำงที่ 25 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับประเทศ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของภำพรวมควำมสำมำรถ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ ำ
ระดับประเทศ ร้อยละ 4.01 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยควำมสำมำรถ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของควำมสำมำรถทั้ง 3 
ด้ำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำระดับประเทศ คือ ด้ำนภำษำสูงกว่ำร้อยละ 5.19ด้ำนเหตุผลสูงกว่ำร้อยละ 5.12 
และด้ำนค ำนวณสูงกว่ำร้อยละ 1.73 ตำมล ำดับ 

ตำรำงที่ 26  แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
2557-2559 

      ปีกำรศึกษำ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 
ควำมสำมำรถ 2557 2558 กำรพัฒนำ 2559 กำรพัฒนำ 

ด้ำนภำษำ 50.86 45.59 -5.27 56.19 +10.60 
ด้ำนค ำนวณ 40.80 39.49 -1.31 38.72 -0.77 
ด้ำนเหตุผล 50.23 48.37 -1.86 58.50 +10.13 
รวมควำมสำมำรถ 47.30 44.48 -2.82 51.14 +6.66 
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 จำกตำรำงที่ 26 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้ เรียนระดับชำติ(NT)ชั้น
ประถมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ  2557-2559 พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและด้ำนเหตุผล  มีแนวโน้มกำรพัฒนำไม่แน่นอน 

2.3 โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 

ตำรำงที่ 27  ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่ได้รับผลกำรประเมินกำรอ่ำนครั้งที่ 1-4จ ำแนก
ตำมระดับคุณภำพของผลกำรประเมิน 

 
จ ำนวนนักเรยีน จ ำนวนนักเรยีน

ดมีำก ดี พอใช ้ ปรับปรงุ

30 มถิุนนำยน 2559 2,977 89 988(33.18) 556(18.67) 602(20.22) 831(27.93)

31 สงิหำคม 2559 2,937 104 1401(47.70) 636(21.65) 429(14.60) 471(16.05)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,896 134 1719(59.35) 509(17.57) 336(11.60) 332(11.48)

31 มกรำคม 2560 2,859 166 1882(65.83) 524(18.33) 256(8.95) 197(6.89)

เพิม่ข ึน้ ลดลง

30 มถิุนนำยน 2559 2,798 146 1985(70.94) 409(14.61) 235(8.39) 169(6.06)

31 สงิหำคม 2559 2,809 148 1627(57.92) 747(26.59) 313(11.14) 122(4.35)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,791 149 2234(80.04) 326(11.68) 149(5.33) 82(2.95)

31 มกรำคม 2560 2,769 163 2097(75.73) 458(16.54) 164(5.92) 50(1.81)

ไมแ่น่นอน ลดลง

30 มถิุนนำยน 2559 2,743 166 2287(83.32) 227(10.13) 99(3.62) 80(2.93)

31 สงิหำคม 2559 2,701 184 1279(47.35) 1109(41.06) 242(8.96) 71(2.63)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,686 183 2411(89.76) 184(6.85) 45(1.68) 46(1.71)

31 มกรำคม 2560 2,679 196 1903(71.03) 548(20.46) 165(6.16) 63(2.35)

ไมแ่น่นอน ไมแ่น่นอน

30 มถิุนนำยน 2559 2,855 207 2353(82.42) 377(13.20) 79(2.77) 46(1.61)

31 สงิหำคม 2559 2,853 189 997(34.92) 1325(46.41) 455(15.94) 76(2.73)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,854 175 2368(82.94) 362(12.68) 83(2.91) 41(1.47)

31 มกรำคม 2560 2,837 180 1709(5.86) 895(31.35) 202(7.08) 31(1.71)

ไมแ่น่นอน ไมแ่น่นอน

30 มถิุนนำยน 2559 2,899 170 2516(86.50) 273(9.56) 64(2.24) 46(1.61)

31 สงิหำคม 2559 2,884 141 919(31.17) 1213(42.49) 640(22.42) 112(3.92)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,876 138 2484(86.27) 260(9.11) 98(3.43) 34(1.19)

31 มกรำคม 2560 2,867 136 1784(62.07) 826(28.93) 221(7.74) 36(1.26)

ไมแ่น่นอน ไมแ่น่นอน

30 มถิุนนำยน 2559 2,903 173 2660(91.49) 172(6.02) 52(1.82) 19(0.67)

31 สงิหำคม 2559 2,885 181 889(30.09) 1489(52.15) 458(16.04) 49(1.72)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,881 177 2625(91.02) 204(7.15) 41(1.44) 11(0.39)

31 มกรำคม 2560 2,851 186 2093(73.31) 641(22.45) 109(3.82) 8(0.42)

ไมแ่น่นอน ไมแ่น่นอน

30 มถิุนนำยน 2559 17,175 951 74.64 12.05 6.51 6.80

31 สงิหำคม 2559 17,069 947 41.53 38.39 14.85 5.23

30 พฤศจกิำยน 2559 16,984 956 81.56 10.84 4.40 3.20

31 มกรำคม 2560 16,862 1027 67.97 23.01 6.61 2.41

ไมแ่น่นอน ลดลง

ป.4

ป.5

ป.6

ป.3

ป.1

ป.2

แนวโนม้กำรพัฒนำ

ภำพรวม

วนั/เดอืน/ปี ทีป่ระเมนิระดบัชัน้
ปกตเิขำ้สอบ บกพรอ่ง

แนวโนม้กำรพัฒนำ

แนวโนม้กำรพัฒนำ

แนวโนม้กำรพัฒนำ

แนวโนม้กำรพัฒนำ

แนวโนม้กำรพัฒนำ

แนวโนม้กำรพัฒนำ

จ ำนวนและรอ้ยละของนักเรยีนปกติ

จ ำแนกตำมระดบัผลกำรประเมนิกำรอำ่นออก
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    ตำรำงที่ 27 พบว่ำร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ในภำพรวมได้รับผลกำรประเมินกำรอ่ำน
ออกจำกกำรประเมินครั้งที่ 1-4 ในระดับปรับปรุงมีแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดลงแต่แนวโน้มของผล
กำรอ่ำนในระดับดีมำกมีลักษณะไม่แน่นอน โดยเมื่อพิจำรณำในแต่ละระดับชั้น พบว่ำผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่มีแนวโน้มในระดับปรับปรุงลดลง ส่วนระดับดีมำกเพ่ิมขึ้นส ำหรับในระดับชั้นอ่ืนมี
แนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะไม่แน่นอนในทุกระดับของผลกำรประเมิน 
 
ตำรำงที่ 28   ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่ได้รับผลกำรประเมินกำรเขียนได้ครั้งที่ 1-4      

จ ำแนกตำมระดับคุณภำพของผลกำรประเมิน 

จ ำนวนนักเรยีน จ ำนวนนักเรยีน

ดมีำก ดี พอใช ้ ปรับปรงุ

30 มถิุนนำยน 2559 2,977 89 1411(47.39) 745(25.02) 544(18.27) 277(9.32)

31 สงิหำคม 2559 2,836 104 1281(45.17) 689(24.29) 493(17.38) 373(13.16)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,886 134 1140(39.49) 681(23.60) 571(19.79) 494(17.12)

31 มกรำคม 2560 2,859 166 2113(73.90) 385(13.47) 188(6.58) 173(6.05)

ไมแ่น่นอน ไมแ่น่นอน

30 มถิุนนำยน 2559 2,778 146 481(17.18) 1036(37.03) 909(32.49) 372(13.30)

31 สงิหำคม 2559 2,807 148 920(32.75) 1004(35.74) 621(22.11) 264(9.40)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,792 149 675(24.18) 1219(43.68) 714(25.58) 183(6.56)

31 มกรำคม 2560 2,779 163 1168(42.03) 1090(39.22) 398(14.32) 123(4.43)

ไมแ่น่นอน ลดลง

30 มถิุนนำยน 2559 2,743 166 498(17.88) 1254(45.87) 778(28.46) 213(7.79)

31 สงิหำคม 2559 2,701 184 817(30.25) 1126(41.69) 594(21.99) 164(6.07)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,686 183 710(26.43) 1234(45.94) 592(22.04) 150(5.59)

31 มกรำคม 2560 2,679 196 1213(45.10) 1094(40.84) 309(11.53) 63(2.35)

ไมแ่น่นอน ลดลง

30 มถิุนนำยน 2559 2,865 207 729(25.18) 1380(48.34) 617(21.61) 139(4.87)

31 สงิหำคม 2559 2,853 189 928(32.50) 1236(43.29) 559(19.58) 130(4.63)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,854 175 758(26.55) 1265(44.31) 724(25.36) 107(3.78)

31 มกรำคม 2560 2,837 180 1021(35.76) 1332(46.65) 416(14.57) 68(3.02)

ไมแ่น่นอน ลดลง

30 มถิุนนำยน 2559 2,909 170 484(15.06) 1279(44.80) 940(32.92) 206(7.22)

31 สงิหำคม 2559 2,784 141 538(18.84) 1283(44.94) 849(29.74) 114(6.48)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,876 138 650(22.03) 1451(50.82) 678(23.75) 97(3.40)

31 มกรำคม 2560 2,867 136 938(32.43) 1425(49.91) 421(14.75) 83(2.91)

เพิม่ข ึน้ ลดลง

30 มถิุนนำยน 2559 2,903 173 637(20.64) 1419(49.70) 729(25.53) 118(4.13)

31 สงิหำคม 2559 2,885 181 622(20.74) 1331(46.62) 788(27.60) 144(5.04)

30 พฤศจกิำยน 2559 2,881 177 856(29.07) 1240(43.43) 658(23.05) 127(4.45)

31 มกรำคม 2560 2,851 186 567(19.86) 1477(51.73) 614(21.51) 193(6.90)

ไมแ่น่นอน ไมแ่น่นอน

30 มถิุนนำยน 2559 17,175 951 23.89 41.79 26.55 7.77

31 สงิหำคม 2559 16,866 947 30.04 39.43 23.07 7.46

30 พฤศจกิำยน 2559 16,975 956 27.96 41.96 23.26 6.82

31 มกรำคม 2560 16,872 1027 41.51 40.30 13.88 4.31

ไมแ่น่นอน ลดลง

ระดบัชัน้ วนั/เดอืน/ปี ทีป่ระเมนิ
จ ำนวนและรอ้ยละของนักเรยีนปกติ

ปกตเิขำ้สอบ บกพรอ่ง
จ ำแนกตำมระดบัผลกำรประเมนิกำรอำ่นออก

ป.1

แนวโนม้กำรพัฒนำ

ป.2

แนวโนม้กำรพัฒนำ

ป.3

แนวโนม้กำรพัฒนำ

ภำพรวม

แนวโนม้กำรพัฒนำ

ป.4

แนวโนม้กำรพัฒนำ

ป.5

แนวโนม้กำรพัฒนำ

ป.6

แนวโนม้กำรพัฒนำ
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 ตำรำงที่ 28  พบว่ำร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1-6 ในภำพรวมได้รับผลกำรประเมินกำรเขียน
ได้จำกกำรประเมินครั้งที่ 1-4 ในระดับปรับปรุงมีแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดลง แต่แนวโน้มของผล
กำรเขียนได้ในระดับดีมำกมีลักษณะไม่แน่นอน  โดยเมื่อพิจำรณำในแต่ละระดับชั้น พบว่ำ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน
ออกในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีแนวโน้มในระดับปรับปรุงลดลง ระดับดีมำกเพ่ิมขึ้นส ำหรับในระดับชั้น ป.2 ป.
3 และ  ป.4 มีแนวโน้มในระดับปรับปรุงในลักษณะลดลง ส่วนในระดับดีมำกมีแนวโน้มของกำรเลี่ยนแปลงในลักษณะ
ไม่แน่นอน 

3. ผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 3.1 กำรแข่งขัน ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ. 2556   

- ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ล ำดับที่ 27 (ระดับประถมศึกษำ)   
- ระดับชำติ ได้ล ำดับที่  30   

 3.2 กำรแข่งขัน ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ. 2557   
- ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ล ำดับที่ 30 (ระดับประถมศึกษำ)   
- ระดับชำติ ได้ล ำดับที่  101   

3.3 กำรแข่งขัน ครั้งที่ 65 ปี พ.ศ. 2558   
  - ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ล ำดับที่ 12 (ระดับประถมศึกษำ)   
  - ระดับชำติ ได้ล ำดับที่  60  
          3.4  กำรแข่งขัน ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ. 2559 
                     - ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออกได้ล ำดับที่ 19 
                     - ระดับชำติ ได้ล ำดับที่  59 

4. กำรประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
 4.1 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  ได้รับรำงวัล  ดังนี้ 

1. ประเภทสถำนศึกษำ   รำงวัลพระรำชทำน  ได้แก่   
- โรงเรียนโชคชัยรังสิต  โรงเรียนขนำดใหญ่  ระดับประถมศึกษำ 

2.  ประเภทนักเรียน   รำงวัลพระรำชทำน  ได้แก่ 
- เด็กหญิงสุพิชญำ ตรีสมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับประถมศึกษำ 
- เด็กหญิงวรรณพร  มีสุข โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนขนำดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

3.   ประเภทสถำนศึกษำ รำงวัลชมเชย ได้แก่ 
-  โรงเรียนประสำนมิตร โรงเรียนขนำด ะดับก่อนประถมศึกษำ 

4.  ประเภทนักเรียน รำงวัลชมเชย ได้แก ่นำงสำวผกำวัลย์ เอ่ียมรัตนโยธิน  โรงเรียนธัญบุรี 
 4.2 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  ได้รับรำงวัล  ดังนี้ 

1. ประเภทสถำนศึกษำ  รำงวัลพระรำชทำน  ได้แก่  
-  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต   โรงเรียนขนำดใหญ่  ระดับประถมศึกษำ 
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2.  ประเภทสถำนศึกษำ  รำงวัลชมเชย ได้แก่  
- โรงเรียนโรงเรียนโชคชัยรังสิต  โรงเรียนขนำดใหญ่  ระดับก่อนประถมศึกษำ 
- โรงเรียนวัดนิเทศน์   โรงเรียนขนำดเล็ก  ระดับประถมศึกษำ 

4.3 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  ได้รับรำงวัล  ดังนี้ 
1. ประเภทสถำนศึกษำ   รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่   

- โรงเรียนโชคชัยรังสิต  โรงเรียนขนำดใหญ่  ระดับก่อนประถมศึกษำ 
2.  ประเภทนักเรียน รำงวัลพระรำชทำน  ได้แก่   

- เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม  โรงเรียนวัดชัยมังคลำรำม 
          4.4 ผลกำรคัดเลือกรับรำงวัลพระรำชทำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  ได้รับรำงวัล  ดังนี้ 
                       1. ประเภทสถำนศึกษำ   รำงวัลพระรำชทำน ได้แก่   
                           - โรงเรียนธัญบุรี   โรงเรียนขนำดใหญ่  ระดับมัธยมศึกษำ 
                       2. ประเภทสถำนศึกษำ  รำงวัลชมเชย 
                           - โรงเรียนกลำงคลองสิบ   โรงเรียนขนำดกลำง   ระดับประถมศึกษำ 
                           - โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์   โรงเรียนขนำดกลำง   ระดับก่อนประถมศึกษำ 
                       3. ประเภทนักเรียน  รำงวัลชมเชย 
                            เด็กหญิงมิณญำฎำ  เนตรครุธ   โรงเรียนธัญบุรี   ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
                            นำงสำวฑิตยำ  พงศ์เรืองรัตนำ  โรงเรียนธัญบุรี   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

5. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
5.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยทุกคนมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย คิด

เป็นร้อยละ  100 
5.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  1) ประชำกรวัยเรียนตำม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2552 จ ำนวน 5,648 คน เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที ่1 ในปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 5,648 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

2) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558 จำกสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ปท.2 
จ ำนวน 2,875 คน เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 2,875 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 ในสังกัด สพป.ปท.2 จ ำนวน 1,193 คน เข้ำ
เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำยสำมัญ สำยอำชีพ หรือเทียบเท่ำ) ปีกำรศึกษำ2559 จ ำนวน 1,111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.13 

 5.3 นักเรียนออกกลำงคัน   
  - นักเรียนออกกลำงคัน ชั้นประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558   จ ำนวน   -   คน   

- นักเรียนออกกลำงคัน ชั้นมัธยมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558  จ ำนวน   -   คน     
 
 
 



 

 

                  25 
 
5.4 กำรพัฒนำเด็กพิกำรให้ได้รับกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนร่วม ปีกำรศึกษำ 2558 ในโรงเรียนทั่วไป จ ำนวน 

53 โรงเรียน รวมเด็กพิกำร จ ำนวน 1,052 คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำยหลำย 
จ ำนวน 969 คน คิดเป็นร้อยละ 92.11 

5.5 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2  
ได้ด ำเนินกำรช่วยนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 15 คน และปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 15 คน 

6. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รำงวัลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2557 รำงวัลข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 

“สพฐ.ดีเด่น”  ปี 2557 ระดับประเทศ จ ำนวน 1 รำย ได้แก่ นำงพนิดำ พงษ์ประเสริฐ กลุ่ม 3 ระดับปฏิบัติกำร หรือ
ปฏิบัติงำน 

  6.1 ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ   
 1) ปี พ.ศ. 2557 จ ำนวน 79 รำย ประกอบด้วย  

- คร ูจ ำนวน 77 รำย 
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 รำย  
- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 รำย  

2) ปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 34 รำย ประกอบด้วย  
- คร ูจ ำนวน 30 รำย  
- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 รำย  
- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  1  รำย  

  3) ปี พ.ศ. 2559  จ ำนวน  รำย ประกอบด้วย  
- คร ูจ ำนวน 9 รำย  

- รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 รำย 

7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
7.1 สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรงมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่ เข้มแข้งครบองค์ประกอบตำม

กฎกระทรวง 

7.2 กำรเปรียบเทียบผลคะแนนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559  (KRS)  ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้  (KRS) 

7.2 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ผลกำรประเมินได้ค่ำคะแนน
เฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 4.93457 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
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รำยกำร คะแนน น้ ำหนัก 

 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพื้นฐำนฯ 
(Functional base) (น้ ำหนัก 14.0003)  

4.89458 1.55733  

     1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (3-5 ปี /6-11 ปี / 12-14 ปี/ 15-17 ปี) 
(น้ ำหนัก 2) 

4.56405 0.20745 

     1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศจำกรำยงำน (IMD 
2017) (น้ ำหนัก 1.3333) 

5.00000 0.15150 

     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
(น้ ำหนัก 2.667) 

4.77352 0.28933 

     1.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ (น้ ำหนัก 4) 5.00000 0.45452 

     1.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำครู (น้ ำหนัก 4) 5.00000 0.45452 

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ฯ 
(Agenda base) (น้ ำหนัก 10.0017)  

5.00000 1.13651  

     2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (น้ ำหนัก 3.335) 5.00000 0.37896 

     2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ของ
สถำนศึกษำ (น้ ำหนัก 6.6667) 

5.00000 0.75755 

     2.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนในโครงกำร ICU (น้ ำหนัก 
0) 

- - 

 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่ ท้องถิ่นฯ (Area 
base) (น้ ำหนัก 0)  

- 0.00000  

 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ 
(Innovation base) (น้ ำหนัก 20)  

4.92985 2.24074  

     4.1 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (น้ ำหนัก 10) 4.85970 1.10443 

     4.2 ข้อเสนอประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมของส่วนรำชกำร 
ประเด็นเรื่องกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(น้ ำหนัก 10) 

5.00000 1.13631 

 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ฯ 
(Potential base) (น้ ำหนัก 0)  

- 0.00000  

     5.1 กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ (น้ ำหนัก 0) - - 

รวม (น้ ำหนัก 44.002) 4.93457 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


