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- ก - สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ค าน า 

 
  เอกสาร “สารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร” 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

  ขอขอบคุณบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และบุคลากร           
ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในทุกหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร             
ที่ได้รวบรวมและอ านวยความสะดวกในรวมรวมและการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร 
“สารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
         

                                                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- ข - สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร  1 
ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดล้อม 

 5 

- สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 
- ดัชนีความก้าวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร 8 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร  10 
- จ านวนสถานศึกษา  10 
- จ านวนนักเรียน/นักศึกษา  15 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  22 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  22 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  40 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  48 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558)  52 

กองบรรณาธิการ  54 
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- ค - สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรแยกรายอายุ กรุงเทพมหานคร  2 
ตารางที่ 2 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย  
              และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

 3 

ตารางที่ 3 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล าดับที่ของตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร 8 
ตารางที่ 4 จ านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 11 
ตารางที่ 5 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              ปีการศึกษา 2560 

 11 

ตารางที ่6 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
              เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 

 12 

ตารางที ่7 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา    
             เอกชน ปีการศึกษา 2560 

 12 

ตารางที ่8 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
             (แผนกสามัญศึกษา) ปีการศึกษา 2560 

 13 

ตารางที ่9 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ              
             การศึกษาตามอัธยาศัยปีการศึกษา 2560  

 13 

ตารางที ่10 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
               ปีการศึกษา 2560 

 13 

ตารางที ่11 จ านวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 14 

ตารางที ่12 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560  14 
ตารางที ่13 จ านวนสถานศึกษา ในสังกัดส านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560  15 
ตารางที่ 14 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11ปี/ 12-14ปี/15-17ปี)  16 
ตารางที่ 15 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
               ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 

 16 

ตารางที ่16 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน      
               ปีการศึกษา 2560 

 17 

ตารางที ่17 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
               ปีการศึกษา 2560 

 18 

ตารางที ่18 จ านวนนักเรียนในสังกัด ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
               ปีการศึกษา 2560 

 19 

ตารางที ่19 จ านวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2560  20 
ตารางที ่20 จ านวนนักเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
               ตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2560 

 20 

ตารางที ่21 จ านวนนักเรียนส านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560  21 
ตารางที ่22 จ านวนนักเรียนส านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560  21 



 

 

 
- ง - สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที ่23 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา 
               ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 

 23 

ตารางที ่24 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
               ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 

 28 

ตารางที ่25 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
               ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 

 34 

ตารางที ่26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                ระดับ ปวช.ปีการศึกษา 2559 – 2560  

 40 

ตารางที ่27 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
               ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามวิชาและสังกัด 

 43 

ตารางที ่28 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
               (N-Net) ปีการศึกษา 2558 – 2560 

 48 

ตารางที ่29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
               (N-Net) ปีการศึกษา 2560ระดับประถมศึกษาจ าแนกตามวิชา 

 49 

ตาราง 30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
             (N-Net) ปีการศึกษา 2560ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ าแนกตามวิชา 

 50 

ตาราง 31 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
             (N-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามวิชา 

 51 

ตารางที่ 32 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3  
             (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 

 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- จ - สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

  หน้า 
แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอาณาเขตกรุงเทพมหานคร  1 
แผนภาพที่ 2 จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามหน่วยงาน 
                 ที่สังกัด 

 10 

แผนภาพที่ 3 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามหน่วยงานที่สถานศึกษาสังกัด 15 
แผนภาพที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                 ปีการศึกษา 2558 – 2560  

22 

แผนภาพที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย  
                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                 จ าแนกตามสังกัด 

 23 

แผนภาพที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์  
                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                 จ าแนกตามสังกัด 

 24 

แผนภาพที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์  
                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                 จ าแนกตามสังกัด 

 25 

แผนภาพที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ  
                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                 จ าแนกตามสังกัด 

 26 

แผนภาพที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา  
                 และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559  
                 จ าแนกตามสังกัด 

 27 

แผนภาพที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  

 28 

แผนภาพที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                  จ าแนกตามสังกัด 

 29 

แผนภาพที่ 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                  จ าแนกตามสังกัด 

 30 

แผนภาพที่ 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                  จ าแนกตามสังกัด 
 
 

 31 



 

 

 
- ฉ - สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

สารบัญแผนภาพ (ตอ่) 
 

หน้า 
แผนภาพที่ 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
                  จ าแนกตามสังกัด 

 32 

แผนภาพที่ 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา  
                  ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  
                  2558 – 2559 จ าแนกตามสังกัด 
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แผนภาพที่ 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559  
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แผนภาพที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 
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แผนภาพที่ 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 
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แผนภาพที่ 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 
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แผนภาพที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ  
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 
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แผนภาพที่ 21 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา 
                  ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  
                  2558 – 2559 จ าแนกตามสังกัด 
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แผนภาพที่ 22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. 
         ปีการศึกษา 2559 – 2560  
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แผนภาพที่ 23 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 จ าแนกตามวิชา 
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แผนภาพที่ 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 
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แผนภาพที่ 25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย 
                  ในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 
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แผนภาพที่ 26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
                  ในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ 

 44 

แผนภาพที่ 27 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ 
                  โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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สารบัญแผนภาพ (ตอ่) 
 

  หน้า 

แผนภาพที่ 28 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพ 
                  โดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
                  วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
                  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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แผนภาพที่ 30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะ 
                  โดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
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แผนภาพที่ 31 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
                  ระดับ ปวช. ปกีารศึกษา 2560 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ  
                  หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
                  ในการท างาน 
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แผนภาพที่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
                   (N-Net) ปีการศึกษา 2558 – 2560  
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แผนภาพที่ 33 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
                   (N-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาจ าแนกตามวิชา 
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แผนภาพที่ 34 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
                   (N-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                  จ าแนกตามวิชา 
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แผนภาพที่ 35 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
                   (N-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                  จ าแนกตามวิชา 
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แผนภาพที่ 36 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3  
                   (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 
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แผนภาพที่ 37 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3  
                   (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 

 52 

   
 



 

 

 -1- 
 

สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

 

       ข้อมูลสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีฐานะ
เป็นเมืองหลวงของประเทศ 

2. พื้นที่และอาณาเขต 
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัด

สมุทรสาครจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ 
อาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ 
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม 

 
           
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
 
 
   
 

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอาณาเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 จังหวัดสมทุรปราการ 

จังหวัดนนทบุร ี

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดปทุมธาน ี
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สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
 กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนฝั่งที่ราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าสายส้าคัญซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่
หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ โดยตั้งอยู่บนละติจูดที่ 13 องศา 45 ลิปดาเหนือและลองจิจูด ที่ 100 องศา 28 ลิปดา
ตะวันออก 

 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
 กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มของแม่น้้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตร้อน (มีภูมิ อากาศร้อน    
แถบทุ่งสะวันนา) ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมประจ้าฤดูที่พัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณเดือน พฤศจิกายน              
ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์) แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม ถึง ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน      
ถึง มกราคม) และฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – เมษายน) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด – สูงสุด ประมาณ 25 – 35 องศา
เซลเซียส 

 5. การปกครองและประชากร 
 กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี เป็นผู้รับผิดชอบ ในการ
บริหารงานควบคู่กับสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต 160 แขวง ประกอบด้วย เขตพระนคร ดุสิต       
ป้อมปราบศัตรูบ่าย ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ บางรัก ยานนาวา สาธร บางคอแหลม บางซื่อ พญาไท ราชเทวี                     
ห้วยขวาง ดินแดง ประเวศ สวนหลวง จตุจักร ลาดพร้าว หนองจอก ลาดกระบัง ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย 
บางกอกใหญ่ บางพลัด จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ หนองแขม พระโขนง บางนา คลองเตย วัฒนา บางเขน 
สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางกะปิ วังทองหลาง บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา ภาษีเจริญ 
บางแค บางขุนเทียน บางบอน ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา 

 6. ประชากร 
  กรุงเทพมหานคร มีจ้านวนประชากร (ณ เดือน ธันวาคม 2560) จ้านวนรวมทั้งสิ้น   5,682,415 คน         
โดยแบ่งเป็น เพศชาย จ้านวน  2,687,253 คน เพศหญิง จ้านวน  2,999,393 คน  
 
ตารางท่ี 1 จ้านวนประชากรแยกรายอายุ กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  2,682,962  2,999,453  5,682,415 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  2,575,477  2,915,827  5,491,304 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  25,910  19,620  45,530 
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ้านวยการ
ทะเบียนกลางก้าหนดให้จัดท้าขึ้นส้าหรับ ลงรายการบุคคลที่
ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

 61,180  51,114  112,294 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  20,395  12,892  33,287 
 (ข้อมูล เดือนธันวาคม 2560 จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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ตารางท่ี 2 จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 21,268 20,356 41,624 1 ปี 23,460 22,099 45,559 

2 ปี 24,302 23,162 47,464 3 ปี 25,751 24,248 49,999 
4 ปี 26,561 24,849 51,410 5 ปี 28,799 27,820 56,619 

6 ปี 28,143 26,840 54,983 7 ปี 27,822 26,262 54,084 

8 ปี 28,949 27,510 56,459 9 ปี 29,265 28,146 57,411 
10 ปี 31,075 29,349 60,424 11 ปี 30,876 29,322 60,198 
12 ปี 31,343 30,233 61,576 13 ปี 32,422 31,044 63,466 
14 ปี 32,233 30,914 63,147 15 ปี 32,125 31,423 63,548 
16 ปี 31,862 31,516 63,378 17 ปี 35,186 34,530 69,716 
18 ปี 32,782 32,555 65,337 19 ปี 34,716 33,864 68,580 
20 ปี 39,189 38,976 78,165 21 ปี 43,608 39,598 83,206 
22 ปี 46,495 40,945 87,440 23 ปี 38,698 38,432 77,130 
24 ปี 37,976 38,350 76,326 25 ปี 37,923 38,539 76,462 
26 ปี 37,348 38,012 75,360 27 ปี 36,940 38,300 75,240 
28 ปี 35,452 36,687 72,139 29 ปี 36,053 37,430 73,483 
30 ปี 34,069 35,983 70,052 31 ปี 35,517 38,335 73,852 
32 ปี 37,627 41,116 78,743 33 ปี 38,271 41,998 80,269 
34 ปี 39,647 44,202 83,849 35 ปี 40,591 46,186 86,777 
36 ปี 42,032 47,415 89,447 37 ปี 43,563 49,333 92,896 
38 ปี 43,581 49,517 93,098 39 ปี 41,930 48,520 90,450 
40 ปี 42,604 49,547 92,151 41 ปี 42,574 49,642 92,216 
42 ปี 41,047 47,967 89,014 43 ปี 40,715 48,071 88,786 
44 ปี 39,668 46,878 86,546 45 ปี 41,120 48,898 90,018 
46 ปี 42,291 50,481 92,772 47 ปี 41,469 49,571 91,040 
48 ปี 40,788 48,916 89,704 49 ปี 41,891 50,291 92,182 
50 ปี 40,697 48,526 89,223 51 ปี 39,118 47,488 86,606 
52 ปี 40,357 48,907 89,264 53 ปี 40,697 49,004 89,701 
54 ปี 38,882 47,360 86,242 55 ปี 37,826 46,401 84,227 
56 ปี 36,693 44,593 81,286 57 ปี 36,598 45,446 82,044 
58 ปี 34,965 43,192 78,157 59 ปี 32,267 40,035 72,302 
60 ปี 30,749 38,917 69,666 61 ปี 29,616 37,503 67,119 
62 ปี 27,045 35,359 62,404 63 ปี 26,893 35,624 62,517 
64 ปี 24,999 32,933 57,932 65 ปี 23,669 31,525 55,194 
66 ปี 22,576 30,449 53,025 67 ปี 21,428 28,534 49,962 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
68 ปี 20,111 27,276 47,387 69 ปี 17,669 24,137 41,806 
70 ปี 15,692 21,272 36,964 71 ปี 13,816 19,335 33,151 
72 ปี 12,654 17,847 30,501 73 ปี 11,977 16,937 28,914 
74 ปี 11,238 16,068 27,306 75 ปี 10,136 14,822 24,958 
76 ปี 10,102 15,041 25,143 77 ปี 8,507 12,364 20,871 
78 ปี 8,833 13,618 22,451 79 ปี 8,253 12,597 20,850 
80 ปี 7,486 11,441 18,927 81 ปี 6,880 10,922 17,802 
82 ปี 5,783 9,608 15,391 83 ปี 5,194 8,623 13,817 
84 ปี 4,462 7,381 11,843 85 ปี 4,105 7,217 11,322 
86 ปี 3,218 5,979 9,197 87 ปี 2,765 5,037 7,802 
88 ปี 2,201 4,398 6,599 89 ปี 1,867 3,724 5,591 
90 ปี 1,549 3,190 4,739 91 ปี 1,228 2,459 3,687 
92 ปี 977 1,874 2,851 93 ปี 760 1,501 2,261 
94 ปี 672 1,233 1,905 95 ปี 524 952 1,476 
96 ปี 425 758 1,183 97 ปี 406 539 945 
98 ปี 329 422 751 99 ปี 252 358 610 

100 ปี 272 327 599 
มากกว่า 
100 ปี 

441 595 1,036 

 (ข้อมูล เดือนธันวาคม 2560 จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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ส่วนที่ 2  
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

        สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศและเป็น "มหานคร" ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน โดยแนวนโยบาย
การพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ มุ่งเน้นขยายการพัฒนาด้านต่างๆ ไปในเขตจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง 5 จังหวัด 
คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เนื่องจากพ้ืนที่ของความเป็นเมืองหลวงและกิจกรรม
ต่างๆ มีความต่อเนื่องกันจนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเดียวกันในทุกด้าน  

 ด้านเศรษฐกิจ  
 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดล้าดับให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับ
ที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคต
จะเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ 

 ด้านสังคม 
 กรุงเทพฯ มีสิ่งอ้านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและการค้า การบริการของกรุงเทพฯ น้ามาซึ่งปัญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงานที่อพยพ
เข้ามาหางานท้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่งเสื่อม
โทรมถึงประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจ้าเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการ
จัดหาที่อยู่อาศัย การเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพ้ืนฐานทาง
สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตเมืองให้ดีขึ้น 

 ด้านจราจร 
 จากการมีกิจกรรมกระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่และแรงงานที่อพยพเข้ามาสู่ภาคมหานคร ท้าให้เกิด
ปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการเพ่ิมจ้านวนประชากรอย่าง
รวดเร็ว และตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดินทางถึง 18 ล้านเที่ยวต่อวัน การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเมือง โดย
ไม่มีการวางแผนรองรับอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พื้นที่ถนนในกรุงเทพฯ มีปริมาณต่้ากว่ามาตรฐานของความเป็น
เมืองที่มีการเดินทางอย่างสะดวก (กรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ถนนประมาณ ร้อยละ 10 พ้ืนที่ทั้งเมืองทั้งหมด ในขณะที่
มหานครโตเกียว มีพ้ืนที่ถนนคิดเป็นร้อยละ 23 และมหานครนิวยอร์ก มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 38) อีกทั้ง
ประชาชนส่วนมากยังมีความต้องการในการใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ยังใช้เส้นทางร่วมกับ
รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนบนรางมีเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณการเดินทาง
ทั้งหมด เนื่องจากโครงข่ายยังไม่ครบสมบูรณ์และขาดการวางแผนการจัดการแบบบูรณาการกับการเดินทาง
ประเภทอ่ืนๆ  
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 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 กรุงเทพมหานคร ต้องประสบปัญหาจากการเกิดน้้าท่วมมาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุก
ปี นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ ตามมาอีก เช่น ความหนาแน่นของการจราจรท้าให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ การเพ่ิมข้ึนของประชากรในกรุงเทพฯ และการอพยพเข้ามาของผู้มีภูมิล้าเนาในจังหวัดอ่ืนๆ หรือประชากร
แฝง ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส้านึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา
สิ่งแวดล้อมเมือง อีกทั้งยังมีอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครยัง
มิได้น้าหลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงท้าให้
กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันก่อ 

 ลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส าคัญ 

 กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย บริเวณละติจูดที่ 13.45 องศาเหนือ 
ลองจิจูด 100.28 องศาตะวันออก โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,568.7ตารางกิโลเมตร 
และมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส้าคัญ ดังนี้ 
  1. ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื้นดินจากทิศเหนือ จะค่อยๆ ลาด
เอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม้น้้าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ตั้งอยู่
บนพ้ืนที่ซึ่งในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้า ซึ่งเกิดจากตะกอนน้้าพา (Alluvium) โดย
เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General Plain of Thailand) เป็นพ้ืนที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและพืชประเภทต่างๆ 
  2. ภูมิอากาศอุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุม 2 ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน 
3 ฤดู ได้แก ่
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
  อุณหภูมิทั้ง 3 ฤดูจะแตกต่างกัน แต่ค่าเฉลี่ยจากการวัด ณ สถานีตรวจอากาศ 
กรุงเทพมหานคร ปี 2545 จะอยู่ที่ 29.2 องศาเซลเซียส โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 38 องศาเซลเซียส และต่้าสุด
เท่ากับ 19.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูงเกือบตลอดปี เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย ซึ่งมีไอน้้าพัดเข้าถึงสม่้าเสมอ ซึ่งจากการวัด ณ ปี พ.ศ. 2545 เช่นกัน 
ความชื้นสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละ นวิสัย ทัศนวิสัยของกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 
07.00 น. จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.6-8.0 กิโลเมตรปริมาณฝน ค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝน ณ สถานีตรวจอากาศ
กรุงเทพมหานคร ณ ปี พ.ศ. 2545 คือ 1,878.3 มิลลิเมตร และมีค่าเฉลี่ยจ้านวนวันที่ฝนตกปีละ 146 วัน 
  3. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.1 ทรัพยากรน้้าแหล่งน้้าผิวดิน กรุงเทพมหานครอุดมไปด้วยน้้าผิวดิน ได้แก่ น้้าในลุ่มน้้า
เจ้าพระยา ลุ่มน้้าต่างๆ ตลอดจนล้าคลองที่แยกสาขาไปจากแม่น้้าจ้านวนมาก แต่ปัจจุบัน เริ่มมีความไม่สมดุล 
ของความต้องการใช้น้้า และปริมาณน้้าที่เก็บ เกิดปัญหาด้านการระบายน้้า ได้แก่ ปัญหาน้้าท่วม น้้าขัง อัน
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการ น้้าที่ดีแหล่งน้้าใต้ดิน ชั้นน้้าใต้ดินบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สามารถแบ่งได้เป็น 8 ชั้นตลอดความลึก 550 เมตร โดยการใช้น้้าส่วนใหญ่สูบจากชั้นใต้ดิน สถิติการส้ารวจเมื่อ
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ปี พ.ศ. 2525 พบว่ากรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีการสูบน้้าบาดาล มาใช้ถึงประมาณ 1.4 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งการสูบน้้าใต้ดินที่มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากนี้ ท้าให้เกิดผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อม เช่น 
การรุกล้้าของน้้าเค็ม การลดลงของปริมาณน้้าใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงของ คุณภาพน้้าใต้ดิน และผลกระทบที่
ส้าคัญ คือ แผ่นดินทรุดตัว ซึ่งจากการศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2521 พบว่ากรุงเทพมหานคร มีการทรุดตัวมาก 
ด้านตะวันออกของเมือง ได้แก่บริเวณลาดพร้าว หัวหมาก พระโขนง บางนา ในอัตราการทรุดตัวปีละมากกว่า 
10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลางของเมืองมีอัตราทรุดตัวปีละ 5-10 เซนติเมตร และด้านตะวันตกจะมีอัตราการ
ทรุดตัวน้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยบริเวณต่้าสุดของพ้ืนดินกรุงเทพมหานคร คือ บริเวณมหาวิทยาลัย
รามค้าแหง ซึ่งจากการส้ารวจ ของกรมแผนที่ทหารเมื่อปี พ.ศ. 2525 พบว่าหมุดหลักฐานของบริเวณดังกล่าว
อยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลปานกลาง 4 เซนติเมตร แต่หลังจากมีมาตรการควบคุมการสูบน้้าบาดาลในปี พ.ศ. 
2526 เป็นต้นมา ระดับน้้าบาดาลของกรุงเทพมหานครในบริเวณต่างๆ ได้เพ่ิมสูงขึ้น ท้าให้อัตราการทรุดตัวของ
พ้ื น ดิ น ลดลง โดยผลการศึ กษ าส้ ารวจครั้ งห ลั งสุ ด  ขอ งส้ านั กน โยบ ายและแผน สิ่ งแ วดล้ อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2544 รายงานว่า สถานการณ์โดยรวม ของ
แผ่นดินทรุด ในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น กล่าวคือ อัตราการ ทรุดตัวอยู่ที่ประมาณปีละ 1 เซนติเมตร ยกเว้น
เขตดอนเมืองที่มีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 3-5 เซนติเมตรต่อปี และเขตหนองจอกมีอัตราการทรุดตัวอยู่
ระหว่าง 2-3 เซนติเมตรต่อปี ส่วนปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราการทรุดตัวอยู่ระหว่าง 2-5 เซนติเมตรต่อปี โดยสถิติการใช้น้้าบาดาลของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 มีจ้านวน 567.935 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
  3.2 ทรัพยากรดิน จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินของผู้ เชี่ยวชาญระบุว่า ชนิดของดินในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ดินเหนียวกรุงเทพ (Bangkok Clays) ซึ่งพบอยู่ตามบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมลุ่มน้้า
เจ้าพระยา แม่กลอง บางปะกง และสาขาอ่ืนๆ ของแม่น้้าเจ้าพระยาเหมาะในการปลูกข้าวนาด้า หากยกท้องร่องสูงก็
จะใช้ท้าสวนผัก สวนผลไม้ได้ดี นับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร 
  3.3 ทรัพยากรพืชพันธุ์ไม้ กรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มริมน้้าเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ห่างจาก 
ปากแม่น้้า ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยประมาณ 30 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ บริเวณชานเมือง จะเป็นพื้นที่เหมาะ แก่การ
เพาะปลูกข้าว มีการปลูกผัก ผลไม้ และท้าสวนประเภทต่างๆ ในพ้ืนที่ด้านใน และส้าหรับด้านใต้นั้น เป็นพ้ืนที่ป่าชาย
เลน เหมาะแก่ การท้าประมงชายฝั่ง ประเภทเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา 
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          ดัชนีความก้าวหน้าของคนในกรุงเทพมหานคร 
 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท้าดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2560 พบว่า 
  กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล้าดับที่ 5 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ      
(ค่าดัชนี HAI = 0.6780) เนื่องจากมีความโดดเด่นการพัฒนาคนด้านการศึกษาซึ่งมีความก้าวหน้ามากที่สุด    
อยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด มีค่าดัชนีย่อยด้านการศึกษา = 0.9276 (ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ = 0.4790) ซึ่งมีตัว
บ่งชี้ที่ส้าคัญ คือ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา และ ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของกรุงเทพมหานครสูงที่สุดคืออยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัด รวมทั้งมีความโดดเด่นด้านชีวิตการงานและ   
ด้านรายได้ซึ่งมีความก้าวหน้ามากที่สุดอยู่ล้าดับที่ 1 จาก 77 จังหวัดเช่นเดียวกัน โดยมีตัวบ่งชี้ คือ มีแรงงาน   
ที่มีประกันสังคมสูงมากอยู่ล้าดับที่ 2 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงที่สุดอยู่ล้าดับที่ 1 และสัดส่วนประชากร
ยากจนก็น้อยมากอยู่ล้าดับที่ 7 จาก 77 จังหวัด  

  ในทางกลับกัน การพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานครยังมีความก้าวหน้าน้อยมาก 
โดยติดล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด โดยอยู่ล้าดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด 
มีตัวบ่งชี้ ติดล้าดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   
ปี 2559 ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน และจ้านวนองค์กรชุมชน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีจุดด้อยในประเด็น จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน
สูงที่สุดอีกด้วย (อยู่ล้าดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด) 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลของตัวชี้วัดและล าดับที่ของตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด 
ปีล่าสุด
ข้อมูล 

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที ่
จาก 77 จังหวัด 

1. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้้าหนักต่้ากวา่เกณฑ ์(% ทารกเกิดมีชีพ)  2558 11.65 74 
2. ร้อยละของประชากรที่เจ็บปว่ยที่เป็นผูป้่วยใน (%)  2558 8.70 8 
3. ร้อยละของประชากรที่พิการ (%)  2559 1.26 2 
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจติ (%)  2558 69.64 46 
5. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ป)ี  2559 11.03 1 
6. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชวีศึกษา (%)  2558 112.91 1 
7. ค่าเฉลี่ยเชาวนป์ัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 (คะแนน)  2559 103.42 8 
8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)  2559 40.62 1 
9. อัตราการว่างงาน (%)  2559 0.89 43 
10. อัตราการท้างานต่า้ระดบั (%)  2559 0.06 26 
11. ร้อยละของแรงงานที่มปีระกันสังคม (%)  2559 82.90 2 
12. อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานต่อลูกจ้าง 1,000 คน  2558 8.00 33 
13. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)  2558 45,572 1 
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%)  2559 1.36 7 
15. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค (%)  2558 24.23 12 
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ตัวชี้วัด 
ปีล่าสุด
ข้อมูล 

ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ล าดับที ่
จาก 77 จังหวัด 

16. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์จีน ี(%)  2558 39.73 33 
17. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดนิเปน็ของตนเอง (%)  2559 42.28 72 
18. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน)  2558 5.58 72 
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)  2559 0.00 1 (เท่ากัน 

 44 จังหวัด) 
20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%)  2559 0.00 1 (เท่ากัน  

44 จังหวัด) 
21. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ท้างาน (%)  2559 6.03 12 
22. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (%)  2559 18.98 11 
23. ร้อยละของผู้สูงอายทุี่อยู่ล้าพังคนเดียว (%)  2559 5.09 20 
24. การแจ้งความคดีชวีิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
(ต่อประชากรแสนคน)  

2559 190.3 76 

25. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%)  2558 90.37 * 1 (เท่ากัน  
2 จังหวัด) 

26. จ้านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน)  2559 559.0 77 
27. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%)  2559 91.26 4 
28. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)  2559 69.16 2 
29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สทิธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559  2559 53.27 76 
30. จ้านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน)  2559 23.21 71 
31. ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น (%)  2558 52.02** 73 
32. ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%)  2559 95.42** 72 

ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 | ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 
 
    1 จ านวนสถานศึกษา  
 

  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกสังกัด จ้านวน
ทั้งสิ้น 1,543 แห่ง (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 สป.ณ วันที่ 10 มค 2561) ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมา คือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภาพที่ 2 จ้านวนสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
                  (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 สป.ณ วันที่ 10 มค 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อื่นๆ 0.19% 

สช. 47.25% 

สพฐ. 10.30% ส้านักการศกึษา กทม.28.32% 

สอศ. 5.96% 

สกอ. 4.02% 

กศน. 3.24% 

ส้านักพระพทุธศาสนา 0.71% 
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ตารางท่ี 4  จ้านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 
 

สถานศึกษาในระบบ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,092 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 159 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 729 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 92 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 62 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 50  
รวมนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 451 

ส้านักการศึกษา กทม./อปท 437 
สถาบันการบินพลเรือน 1 

กองทัพบก 2 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 11 

รวมทั้งสิ้น 1,543 
 

 1.1  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 
ตามตาราง 5 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 67 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 52 
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 

รวม 159 
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1.2 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ตารางท่ี 6  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
      ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 

ประเภท จ านวนโรงเรียนเอกชน 
สามัญศึกษา 729 
นานาชาติ 96 
นอกระบบ 1,940 

รวม 2,765 
 
1.3 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปีการศึกษา  2560 

ตามตาราง 7 ดังนี้ 

ตาราง 7 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
อนุบาล 1 - อนุบาล 3 245 
อนุบาล 1 – อนุบาล 3, มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที ่3 1 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที ่3 46 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที ่6 41 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช., ปวส 1 
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 111 
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6, ปวช.-ปวส. 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 32 
ประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 103 
เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 
เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3,ปวช,ปวส 1 
เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 
เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 62 
เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6,ปวช 1 

รวม 729 
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    1.4 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (แผนกสามัญศึกษา)  
 ปีการศึกษา 2560  ตามตาราง 8 ดังนี้ 

ตาราง 8 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (แผนกสามัญศึกษา) ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ(แผนกสำมัญศึกษำ) 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  3  1 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  6 1 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่  6  2 

รวมทั้งสิ้น 11 
 
1.5  จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ปีการศึกษา 2560 ตามตาราง 9 ดังนี้ 

ตาราง 9  จ้านวนสถานศึกษาในสังกัด ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       ปีการศึกษา 2560  
 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
กศน.อ้าเภอ 50 
กศน.ต้าบล 169 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 263 
รวมทั้งสิ้น 482 

1.6 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560   
 ตามตาราง 10 ดังนี้ 

ตาราง 10 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัด ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับที่เปิดสอน 
สอศ. 

รัฐบาล เอกชน 
ประกาศวิชาชีพ 0 5 
ประกาศวิชาชีพ-ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง  6 67 
ประกาศวิชาชีพ-อนุปริญญา  0 0 
ประกาศวิชาชีพ-ปริญญาตรี 13 0 
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง  1 0 
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง - อนุปริญญา 0 0 
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง - ปริญญาตรี 0 0 

รวมทั้งสิ้น 20 72 
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       1.7  จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัย)   
ปีการศึกษา 2560  ตามตาราง 11 ดังนี้ 

ตาราง 11 จ้านวนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย 
     - เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                             1 
     - อนุบาล 1 – อนุบาล 3                                                           1 
     - อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6                                                2 
     - อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                                  1 
     -ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6                                     4 
     - ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                        1 
     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6                                        5 

รวมทั้งสิ้น 15 

1.8 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2560 ตามตาราง 12 ดังนี้ 

ตาราง 12 จ้านวนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับที่เปิดสอน จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 327 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 99 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 

รวมทั้งสิ้น 437 
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1.9 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา  2560 ตามตาราง 13 ดังนี้ 
 

ตาราง 13 จ้านวนสถานศึกษา ในสังกัดส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 

ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 144 

ศูนย์ขนาดกลาง (มีเด็กตั้งแต่ 50 - 100 คน) 93 

ศูนย์ขนาดใหญ่ (มีเด็ก  100 คนข้ึนไป) 70 

รวมทั้งสิ้น 307 

 
  
 2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา 
 
 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ้านวนทั้งสิ้น 

รวม 1,096,876 คน (ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 สป.ณ วันที่ 10 มค 2561) โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
นักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           แผนภาพที่ 3 จ้านวนนักเรียน/นักศึกษา จ้าแนกตามหน่วยงานที่สถานศึกษาสังกัด 
         (ท่ีมา : ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560 สป.ณ วันที่ 10 มค 2561) 

 

 

 

กศน. 5% 
สพฐ. 24% 

อื่นๆ 0.5% 
ส านักพุทธศาสนา 0.5% 

พม.5% 

สอศ. 10% 

กทม. 27% 
สช. 28% 

สกอ. 4% 
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ตารางท่ี 14 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11ปี/ 12-14ปี/15-17ปี) 
 

กลุ่มอายุ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 113.95  108.37  106.25  
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 103.95  102.56  103.32  
3. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 93.86  91.29  93.78  
4. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 92.31  87.56  85.93  

 
2.1 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร    

ปีการศึกษา 2560 จ้านวนนักเรียนทั้งหมด 264,109  คน  ห้องเรียนทั้งหมด 7,278  ห้อง ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
       ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
    

อนุบาล 1 755 677 1,432 60 
อนุบาล 2 1,059 1,035 2,094 77 
อนุบาล 3 1,097 1,062 2,159 79 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,911 2,774 5,685 216 
ระดับประถมศึกษา 

    
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,776 1,504 3,280 121 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,760 1,542 3,302 122 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,825 1,575 3,400 123 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,771 1,690 3,461 120 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,918 1,600 3,518 122 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,862 1,705 3,567 122 
รวมระดับประถมศึกษา 10,912 9,616 20,528 730 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    
มัธยมศึกษาปีที่ 1 21,176 21,792 42,968 1,072 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21,277 21,662 42,939 1,067 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21,155 22,077 43,232 1,068 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 63,608 65,531 129,139 3,207 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 15,956 20,402 36,358 1,038 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15,819 20,794 36,613 1,041 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 15,041 20,745 35,786 1,046 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46,816 61,941 108,757 3,125 

รวมทั้งหมด 124,247 139,862 264,109 7,278 
 
2.2 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560 

 ตามตาราง 16 ดังนี้ 
 

ตาราง 16 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
เตรียมอนุบาล 1,289 1,180 2,469 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาล 1 13,166 12,669 25,835 
อนุบาล 2 15,014 14,883 29,897 
อนุบาล 3 14,500 14,575 29,075 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 42,680 42,127 84,807 
ระดับประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีที่ 1 12,696 13,265 25,961 
ประถมศึกษาปีที่ 2 12,377 13,180 25,557 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12,570 13,704 26,274 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12,900 13,852 26,752 
ประถมศึกษาปีที่ 5 12,737 14,004 26,741 
ประถมศึกษาปีที่ 6 12,473 13,751 26,224 
รวมระดับประถมศึกษา 75,753 81,756 157,509 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5,112 6,555 11,667 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5,132 6,466 11,598 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5,069 6,513 11,582 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15,313 19,534 34,847 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,409 4,373 6,782 
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ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,761 4,444 7,205 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,795 4,191 6,986 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7,965 13,008 20,973 

รวมทั้งหมด 143,000 157,605 300,605 
 
2.2 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามตาราง 17 

ดังนี้ 

ตาราง 17 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 

เตรียมอนุบาล 294 291 585 

ระดับก่อนประถมศึกษา       

อนุบาล 1 848 806 1654 

อนุบาล 2 771 696 1467 

อนุบาล 3 656 637 1293 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2275 2139 4414 

ระดับประถมศึกษา       

ประถมศึกษาปีที่ 1 1593 1429 3022 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1231 1164 2395 

ประถมศึกษาปีที่ 3 1228 1145 2373 

ประถมศึกษาปีที่ 4 1237 1136 2373 

ประถมศึกษาปีที่ 5 1248 1091 2339 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1149 1050 2199 

รวมระดับประถมศึกษา 7686 7015 14701 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2131 2246 4377 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1872 1941 3813 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1687 1899 3586 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5690 6086 11776 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1836 2288 4124 
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ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 1620 1997 3617 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1518 1956 3474 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4974 6241 11215 

รวมทั้งหมด 20919 21772 42691 
 
2.2 จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 ตามตาราง 18 ดังนี้ 

ตาราง 18 จ้านวนนักเรียนในสังกัด ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
เด็กเล็ก 

    อนุบาล 1 12,841  11,901  24,742  952  
อนุบาล 2 13,580  12,714  26,294  965  
อนุบาล 3     

 
  

รวมก่อนประถม 26,421  24,615  51,036           
1,917  ประถมศึกษาปีที่ 1 17,247  15,888  33,135  1,096  

ประถมศึกษาปีที่ 2 16,910  15,767  32,677  1,073  
ประถมศึกษาปีที่ 3 16,973  15,747  32,720  1,062  
ประถมศึกษาปีที่ 4 17,517  16,561  34,078  1,075  
ประถมศึกษาปีที่ 5 17,985  16,655  34,640  1,080  
ประถมศึกษาปีที่ 6 18,029  16,534  34,563  1,081  

รวมประถมศึกษา 104,661  97,152  201,813  6,467  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7,661  5,748  13,409  329  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,346  5,167  11,513  318  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5,409  4,840  10,249  300  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 19,416  15,755  35,171  947  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 515  629  1,144  35  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 459  611  1,070  35  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 393  489  882  34  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,367  1,729  3,096  104  
รวมทั้งสิ้น 151,865  139,251  291,116  9,435  
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  2.3 จ้านวนผู้เรียน สังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามตาราง 19 ดังนี้ 

ตาราง 19 จ้านวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัดสังกัดอาชีวะศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
 สอศ.รัฐ  สอศ.เอกชน 

จ านวน
ห้องเรียน 

 ชาย   หญิง   รวม  ชาย หญิง รวม รัฐ เอกชน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 5,300  3,510  8,810  9,606  7,993  17,599  304 574 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 3,768  3,237  7,005  8,673  7,069  15,742  241 558 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 4,077  3,588  7,665  7,436  9,730  17,166  265 594 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 13,145  10,335  23,480  25,715  24,792  50,507  810 1726 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 1 1,952  1,676  3,628  6,135  7,845  13,980  132 622 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 2 2,525  2,021  4,546  7,921  7,655  15,576  162 631 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,477  3,697  8,174  14,056  15,500  29,556  294 1253 
ปริญญาตรีปทีี ่3  
(เทคโนโลยีบัณฑิต1) 177  164  341        23   
ปริญญาตรีปทีี ่4  
(เทคโนโลยีบัณฑิต2) 276  226  502        30   

รวมปริญญาตร ี 453  390  843          0 

รวมทั้งสิ้น 18,075  14,422  32,497  39,771  40,292  80,063  2261 2979 
   
  2.4 จ้านวนผู้เรียน ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 
2560 ตามตาราง 20 ดังนี้ 

ตาราง 20 จ้านวนนักเรียนส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา (คน) 
ผู้ไม่รู้หนังสือ          725  
ประถมศึกษา        2,384  

มัธยมศึกษาตอนต้น      22,568  
มัธยมศึกษาตอนปลาย      30,089  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ            92  

รวมทั้งสิ้น      55,858  
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  2.5 จ้านวนผู้เรียน ส้านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 ตามตาราง 21 ดังนี้ 

ตาราง 21 จ้านวนนักเรียนส้านักพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2560 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (รูป) จ านวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 420 17 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 338 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 315 12 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,073 42 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 226 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 205 12 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 170 11 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 601 35 
รวมทั้งสิ้น 1,674 77 

  
  2.6 จ้านวนผู้เรียน ส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560 ตามตาราง 22 ดังนี้ 

ตาราง 22 จ้านวนนักเรียนส้านักพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 2,308 2,100 4,408 
ศูนย์ขนาดกลาง (มีเด็กตั้งแต่ 50 - 100 คน) 3,328 3,048 6,376 
ศูนยข์นาดใหญ่ (มีเด็ก  100 คนข้ึนไป) 7,511 7,082 14,593 
ศูนย์ขนาดเล็ก (มีเด็กน้อยกว่า 50 คน) 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 13,147 12,230 25,377 
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

1.1 ผลการทดสอบในภาพรวม 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาที่มีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังฤษ) ดังแสดงใน แผนภาพที่ 
4 และตาราง 22 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา2558 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  

      2558 – 2560  
                (ท่ีมา : รายงานค่าสถิติระดับศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ตาราง 23 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
         2558 – 2560 จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 
 
ระดับผล 
การสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 
ภาษาไทย 

  

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์  

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ  

เฉลี่ยรวม ผลต่าง  
ปี 2559- 
2560 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

สพฐ. 56.47 48.9 55.9 56.25 52.29 47.18 49.55 47.5 45.28 55.43 53.93 54.08 46.63 49.37 54.36 49.85 49.43 -0.42 

กทม. 49.32 53.86 48.57 43.95 40.41 37.41 42.43 41.13 39.84 50.34 47.95 39.04 34.05 36.99 45.02 43.48 40.70 -2.78 

สช. 56.45 61.57 55.68 57.02 53.61 49.1 50.26 48.09 46.06 58.35 56.07 63.79 57.75 58.93 57.17 55.42 52.44 -2.98 

สกอ. 66.18 67.92 66.83 73.82 70.96 67.41 60.04 57.28 55.5 65.46 64.1 77.23 73.84 74.84 68.55 66.82 66.15 -0.67 

ระดับจังหวัด 53.13 57.81 52.39 50.87 47.3 43.59 46.56 44.77 43.13 54.41 52.08 51.43 45.75 47.99 51.28 49.54 46.78 -2.76 

ระดับประเทศ 49.33 52.98 46.58 43.47 40.47 37.12 42.59 41.22 39.12 49.18 46.68 40.31 34.59 36.34 44.98 43.19 39.79 -3.40 

1.2 ผลการทดสอบจ าแนกเป็นรายวิชา 
  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2558 – 2560 เป็นรายวิชาและจ้าแนกตามสังกัด ได้ผลดังนี้ 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 



 

 

 -24- 
 

สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

จากแผนภาพที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้นเพียงสังกัดเดียว  

  2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปี
การศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 6 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชา
คณิตศาสตร์ลดต่้าลง  
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  3) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 

 
แผนภาพที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

      ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 7 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่ สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชา
วิทยาศาสตร์ ลดต่้าลง 
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  4) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 8 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 
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  5) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ้าแนกตามสังกัด (ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการสอบวิชาสังคมศึกษา     
ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ าแนกตามสังกัด 

 

    
 

แผนภาพที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 9 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษา
ในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ลดต่้าลง 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.1 ผลการทดสอบในภาพรวม 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 วิชาที่มีคะแนนสูงขึ้น คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 10 
และตาราง 24 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา2558 – 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  

        2558 – 2560  
                  (ท่ีมา : รายงานค่าสถิติระดับ ศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
ตาราง 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
         2558 – 2560 จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย
สังคมศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยรวม ผลต่าง  
ป ี2559- 
2560 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
สพฐ. 45.55 51.07 53.84 39.22 36.67 34.05 42.85 38.88 35.83 51.65 54.67 37.00 39.46 36.77 43.25 44.15 40.12 -4.03 
กทม. 41.93 44.66 46.51 28.31 25.51 22.04 34.30 33.49 30.20 43.80 47.20 27.44 28.64 27.70 35.16 35.90 31.61 -4.29 
สช. 45.65 51.86 55.29 40.72 38.39 35.99 43.54 39.50 36.31 51.86 56.17 43.15 46.73 43.44 44.98 46.53 42.76 -3.77 
สกอ. 50.85 60.23 65.50 58.77 59.16 58.36 57.80 51.40 48.34 62.55 65.69 58.27 61.85 58.64 57.65 59.66 57.71 -1.95 
พศ. 37.40 39.86 42.18 26.111 23.82 20.94 31.45 31.25 28.02 45.99 48.01 27.24 26.99 26.09 33.64 33.99 29.31 -4.68 

ระดับจังหวัด 45.24 50.65 53.42 38.70 36.23 33.44 42.32 38.67 35.48 51.00 54.34 37.75 40.27 37.53 43.00 44.03 39.97 -4.06 
ระดับประเทศ 42.64 46.36 48.29 32.40 29.31 26.30 37.63 34.99 32.28 46.24 49.00 30.54 31.80 30.45 37.89 38.29 34.33 -3.96 
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2.2 ผลการทดสอบจ าแนกเป็นรายวิชา 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 

 
แผนภาพที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 10 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้นทุกสังกัด 
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  2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 12 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชา
คณิตศาสตร์ลดต่้าลง  
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  3) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 13 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชา
วิทยาศาสตร์ ลดต่้าลง 
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  4) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 14 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามล้าดับ โดยในปี
การศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาภาษาอังกฤษ ลดต่้าลง 
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  5) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ้าแนกตามสังกัด (ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
    

แผนภาพที่ 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 15 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2559 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมขึ้น 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3.1 ผลการทดสอบในภาพรวม 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 
2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษา ดังแสดงใน แผนภาพที่ 16 และตาราง 25 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา2558 – 2560 

 
 
แผนภาพที่ 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา  

        2558 – 2559  
                (ท่ีมา : รายงานค่าสถติิระดับ ศธ.จังหวัด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
ตาราง 25 ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
          2558 – 2560 จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 
 

  
คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย 
สังคมศกึษา 

คะแนน 
เฉลี่ยภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยรวม 
  

ปีการศกึษา 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 ผลต่าง 
สพฐ. 56.48 59.18 56.38 33.34 26.73 33.53 36.09 34.86 34.15 42.44 39.4 38.97 32.81 36.33 38.09 36.17 39.30 40.22 0.924 
กทม 45.25 47.24 44.95 22.66 20.18 19.03 30.29 28.71 25.86 36.54 33.41 31.68 21.86 24.24 43.92 27.84 30.76 33.09 2.328 
สช. 55.94 57.3 53.75 33.76 32.38 33.31 35.65 34.34 32.97 41.43 38.61 37.66 39.12 43.00 43.92 37.49 37.08 40.32 3.242 
สกอ. 64.99 64.91 62.51 46.10 43.58 46.44 41.53 39.87 40.64 46.23 43.17 43.14 50.24 55.08 56.59 46.03 45.43 49.86 4.434 

พศ. 38.48 39.47 40.00 18.76 18.64 15.27 29.71 27.53 24.53 38.15 32.04 32.19 18.57 22.00 22.42 28.73 27.94 26.88 -1.058 

ระดบัจังหวัด 56.42 58.74 55.82 33.66 32.37 33.66 36.08 34.81 33.98 42.27 39.25 38.71 34.42 38.01 39.65 36.61 36.11 40.36 4.254 

ระดบัประเทศ 49.36 52.29 49.25 26.59 24.88 24.53 33.40 31.62 29.37 39.71 35.89 34.7 24.98 27.76 28.31 31.17 34.49 33.23 -1.258 
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3.2 ผลการทดสอบจ าแนกเป็นรายวิชา 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

 
 

แผนภาพที่ 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 17 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาภาษาไทย 
ลดต่้าลง ยกเว้นสถานศึกษาในสังกัดส้านักพระพุทธศาสนา 
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  2) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 
 

แผนภาพที่ 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 18 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ิมสูงขึ้น 
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  3) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 
 

แผนภาพที่ 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 19 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่ สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 มีสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพียงสังกัดเดียว  
ทีม่ีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ิมสูงขึ้น 
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  4) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 
 

แผนภาพที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
        ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 20 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามล้าดับ โดยในปี
การศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมสูงขึ้น 
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  5) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 
   

แผนภาพที่ 21 ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 จ้าแนกตามสังกัด 

จากแผนภาพที่ 21 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า 
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาใน
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตามล้าดับ โดยในปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาทุกสังกัด มีผลการทดสอบทางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ลดลง ยกเว้นสถานศึกษาในสังกัดส้านักพระพุทธศาสนา 
ที่มผีลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 -40- 
 

สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี 2561                  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

1. ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในภาพรวม 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ในปีการศึกษา 2560 พบว่า  

ในปีการศึกษา 2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษาลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 22 และ ตาราง 26 

 

แผนภาพที่ 22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. 
         ปีการศึกษา 2559 – 2560  

ตาราง 26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.ปกีารศึกษา 2559 – 2560  
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชวีศึกษา (V-Net)  

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ผลต่าง 

   ระดับ ปวช. 44.83 38.51 -6.32 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ าแนกตามวิชา 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 จ้าแนก
ตามวิชา พบว่า วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพล
ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงาน
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท้างาน และวิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ 
หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 23 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560จ าแนกตามวิชา 

 

แผนภาพที่ 23 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ้าแนกตามวิชา 
         หมำยเหตุ    5111 หมำยถึง วิชำสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยในชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพ 

5112 หมำยถึง วิชำสื่อสำรโดยใช้ภำษำองักฤษในชวีิตประจ ำวัน และในงำนอำชีพ 

5121 หมำยถึง วิชำแก้ไขปัญหำในงำนอำชีพโดยใช้หลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

5122 หมำยถึง วิชำแก้ไขปัญหำในงำนอำชีพโดยใช้หลักกำรและกระบวนกำรทำงคณติศำสตร์ 

5131 หมำยถึง วิชำปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ วัฒนธรรม สิทธิ หน้ำที่ควำมเป็นพลเมอืงดี  
        เศรษฐกจิพอเพียง และค่ำนิยมอนัพึงประสงค ์

5132 หมำยถึง วิชำพัฒนำบุคลิกภำพและสุขลักษณะโดยใช้หลักกำรและกระบวนกำร 
        ด้ำนสขุศึกษำและพลศกึษำ 

5141 หมำยถึง วิชำปฏิบัติตนตำมหลักกำรในงำนอำชีพ หลักกำรบริหำรงำนคุณภำพ  
        สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
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เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) จ้าแนกตามวิชา 
และสังกัด ดังแสดงในแผนภาพที่ 24 และ ตาราง 27 พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือมีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดกรม
ศิลปากร และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามส้าดับ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 

 

แผนภาพที่ 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        จ้าแนกตามสังกัด 
         หมำยเหตุ    5111 หมำยถึง วิชำสื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยในชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพ 

5112 หมำยถึง วิชำสื่อสำรโดยใช้ภำษำองักฤษในชวีิตประจ ำวัน และในงำนอำชีพ 

5121 หมำยถึง วิชำแก้ไขปัญหำในงำนอำชีพโดยใช้หลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

5122 หมำยถึง วิชำแก้ไขปัญหำในงำนอำชีพโดยใช้หลักกำรและกระบวนกำรทำงคณติศำสตร์ 

5131 หมำยถึง วิชำปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ วัฒนธรรม สิทธิ หน้ำที่ควำมเป็นพลเมอืงดี  
        เศรษฐกจิพอเพียง และค่ำนิยมอนัพึงประสงค ์

5132 หมำยถึง วิชำพัฒนำบุคลิกภำพและสุขลักษณะโดยใช้หลักกำรและกระบวนกำร 
        ด้ำนสขุศึกษำและพลศกึษำ 

5141 หมำยถึง วิชำปฏิบัติตนตำมหลักกำรในงำนอำชีพ หลักกำรบริหำรงำนคุณภำพ  
        สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
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ตารางที ่27 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
    จ้าแนกตามวิชาและสังกัด 

 

วิชา กรมศิลปากร กองทัพเรือ สอศ. สช. 

5111 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ้าวันและ 
        ในงานอาชีพ 

44.64 42.50 46.49 44.18 

5112 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน  
        และในงานอาชีพ 

34.70 36.56 30.50 30.45 

5121 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

35.24 48.85 34.32 32.81 

5122 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ 
        กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

29.16 45.63 28.18 27.55 

5131 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ  
        หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
        และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

46.08 46.15 45.91 44.42 

5132 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการ 
        และกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

51.27 48.33 52.33 50.08 

5141 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการ 
        บริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความ 
        ปลอดภัยในการท้างาน 

44.64 49.79 50.33 47.41 

คะแนนเฉลี่ย 40.82 45.40 41.15 39.56 

จากแผนภาพที่ 23 และ ตาราง 27 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 จ้าแนกตามวิชาและสังกัด มีผลการทดสอบ ดังนี้ 
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1) ผลการทดสอบวิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ้าวันและในงานอาชีพ พบว่า สถานศึกษาใน
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดกรม
ศิลปากร สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัด
กองทัพเรือ ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 25 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 
วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ  

 

แผนภาพที่ 25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ้าวันและในงานอาชีพ 
 

2) ผลการทดสอบวิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ้าวันและในงานอาชีพ พบว่า สถานศึกษาใน
สังกัดกองทัพเรือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร สถานศึกษาในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 26 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 
วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพ  

 
 

แผนภาพที่ 26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        วิชาสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวัน และในงานอาชีพ 
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3) ผลการทดสอบวิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร 
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ 

  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 
วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 

แผนภาพที่ 27 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

4) ผลการทดสอบวิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า 
สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร 
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 28 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 
วิชาแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

 

แผนภาพที่ 28 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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5) ผลการทดสอบวิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจ
พอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
สถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 29 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 
วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองด ีเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์  

 

 

แผนภาพที่ 29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  
        วิชาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
        และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 

6) ผลการทดสอบวิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษา
และพลศึกษา พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และสถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 30 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 
วิชาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  

 

 
แผนภาพที่ 30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560  

          วชิาพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
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7) ผลการทดสอบวิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยในการท้างาน พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาคือ สถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถานศึกษาในสังกัดกองทัพเรือ ตามล้าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 31 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2560 
วิชาปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 

 

 
แผนภาพที่ 31 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.  
                   ปีการศึกษา 2560 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ  
                   สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท้างาน 
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           ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)  

5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในภาพรวม 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ในภาพรวม พบว่า     
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลคะแนนเฉลี่ยด้านการศึกษานอก
ระบบ (N-Net) เพ่ิมมากข้ึน ดังแสดงในแผนภาพที่ 32 และ ตารางที ่28 

 

แผนภาพที่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
          2558 – 2560  

ตารางที ่28 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
     2558 – 2560 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

1. ระดับประถมศึกษา 45.04 44.86 46.41 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 44.63 43.16 43.19 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.42 38.92 39.05 
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5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) จ าแนกเป็น
รายวิชา 

1) ระดับประถมศึกษา 

ตารางที ่29 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2560 
     ระดับประถมศึกษาจ้าแนกตามวิชา 
 

ที ่ สาระ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
1 ทักษะการเรียนรู้ (401) 42.78 47.88 
2 ความรู้พื้นฐาน (402) 34.06 36.19 
3 การประกอบอาชีพ (403) 43.06 47.27 
4 การด้าเนินชีวิต (414) 52.01 54.92 
5 การพัฒนาสังคม (415) 46.64 48.39 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 

ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษา จ าแนกตามวิชา 

 

แผนภาพที่ 33 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
         2560 ระดับประถมศึกษาจ้าแนกตามวิชา 

จากตาราง 29 และ แผนภาพที่ 33 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก
ระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาจ้าแนกตามวิชา พบว่า สาระการด้าเนินชีวิต มีผล
คะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ สาระการพัฒนาสังคม และสาระการประกอบอาชีพ ตามล้าดับ และสาระที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ สาระความรู้พื้นฐาน โดยทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
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2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตาราง 30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2560 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ้าแนกตามวิชา 
 

ที ่ สาระ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
1 ทักษะการเรียนรู้ (411) 36.93 41.50 

2 ความรู้พื้นฐาน (412) 30.06 31.40 
3 การประกอบอาชีพ (413) 45.80 52.09 
4 การด้าเนินชีวิต (424) 44.29 49.77 
5 การพัฒนาสังคม (425) 36.55 40.19 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามวิชา 

 

แผนภาพที่ 34 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
         2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้าแนกตามวิชา 

จากตาราง 30 และ แผนภาพที่ 34 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก
ระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้าแนกตามวิชา พบว่า สาระการประกอบ
อาชีพ มีผลคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ สาระการด้าเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู้ ตามล้าดับ และ
สาระที่มีคะแนนเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ สาระความรู้พ้ืนฐาน โดยทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ 
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3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตาราง 31 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2560 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ้าแนกตามวิชา 
 

ที ่ สาระ คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
1 ทักษะการเรียนรู้ (411) 33.65 37.51 

2 ความรู้พื้นฐาน (412) 27.47 29.43 
3 การประกอบอาชีพ (413) 35.04 40.24 
4 การด้าเนนิชีวิต (424) 39.14 45.46 
5 การพัฒนาสังคม (425) 28.37 30.50 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามวิชา 

 

              

แผนภาพที่ 35 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา  
         2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้าแนกตามวิชา 

 

จากตาราง 31 และ แผนภาพที่ 35 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก
ระบบ (N-Net) ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้าแนกตามวิชา พบว่า สาระด้าเนินชีวิต     
มีผลคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ สาระการประกอบอาชีพ และสาระทักษะการเรียนรู้ ตามล้าดับ และสาระที่
มีคะแนนเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ สาระความรู้พื้นฐาน โดยทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
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            ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
 

 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
จ้านวน 1,596 แห่ง มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) 
จ้านวน 1,477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93 และมีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้านวน 199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 ดังแสดงในแผนภาพที่ 36  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 

 

แผนภาพที่ 36 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ าแนกตามสังกัด 

 

 

แผนภาพที่ 37 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้าแนกตามสังกัด 
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ตารางท่ี 32 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้าแนกตามสังกัด 

 

ที่ สังกัด 
จ านวนสถานศึกษา 

จ านวน 
ทั้งหมด 

ผ่าน 
การประเมิน 

ไม่ผ่าน 
การประเมิน 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 156 156 0 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       
   - ระดับพื้นฐาน 650 574 76 
   - นานาชาต ิ 99 69 30 
   - เฉพาะความพิการ 2 2 0 
3 พระปริยัติธรรม 13 12 1 
4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
   - สาธิต 13 13 0 
   - ทั่วไป 1 1 0 
5 มหาวิทยาลัย       
   - มหาวิทยาลยัในสังกัดของรัฐ 7 7 0 
   - มหาวิทยาลยัราชภัฏ 6 6 0 
   - มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี 2 2 0 
   - วิทยาลัยชุมชน 1 1 0 
   - สถาบนัเฉพาะทาง 21 20 1 
   - มหาวิทยาลยัเอกชน 20 20 0 
   - มาวิทยาลัยในก้ากบัของรัฐ 6 4 2 
6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
50 50 0 

7 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 98 90 8 
8 ศึกษาสงเคราะห ์ 12 12 0 
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 1 0 
10 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 438 437 1 

 รวม 
รวม 

1,596 1,477 119 
 
 จากตารางที่ 32 ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554 - 2558) จ้าแนก
ตามสังกัด พบว่า สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา
ในสังกัดส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนสาธิต ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 3         
(ปี 2554 - 2558) ครบร้อยละ 100  
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