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ส่วนท่ี 1 

ลักษณะท่ัวไป 

บทน า 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นหน่วยงำนจัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร
เกี่ยวกบักำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย 
และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่มอบหมำย 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขท่ี 149 หมู่ 1 ถนนช่อแฮ ต ำบลนำจักร อ ำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดแพร่ ประมำณ 9 กิโลเมตร และส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ในจังหวัดแพร่ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 
ออกเป็น 3 ระบบกำรศึกษำ คือ  

1) กำรศึกษำในระบบโรงเรียน  
2) กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน 
3) กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

อ านาจหน้าที่ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

1. รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์   
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ  คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน  รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่
เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่ กศจ.มอบหมำย 

2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
3. สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือ 

หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือกำรศึกษำ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว 

กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำร  

หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
9. ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
11. ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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รวมทั้งปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำงๆ ในจังหวัด 
โครงสร้างการบริหาร 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยใน ตำมประกำศ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยแบ่งกลุ่มงำนภำยในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
4. กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
6. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
8. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
ข้อมูลข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

  รายช่ือผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
1. นำยศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
2. นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 

รายช่ือผู้อ านวยการกลุ่มส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
1. นำงชนัญธิตำ  กวำงอุเสน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
2. นำงเรณู  ปรำบหงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. นำงวัฒนำ  จันทร์เพ็ญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
4. นำงสำวสุรีย์ภรณ์  บุญคุ้ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
5. นำยสุวิณ  เทพสำธร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
6. นำงกิ่งดำว  กำทุ่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
7. นำยอรรถนนท์  อุดค ำมี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
8. นำงสำวสมพิศ  สำยญำติ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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  ข้อมูลจ านวนข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
  

ที ่ ต าแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 
1 ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 1 
2 รองศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 1 
3 ศึกษำนิเทศก์ 8 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค(2) 16 
5 ลูกจ้ำงชั่วครำว 4 
6 เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำจังหวัดแพร่ 2 

รวม 32 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 

ข้อมูลสถานศึกษา 

1. จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียนทุกสังกัด ในจังหวดัแพร่ ปีการศึกษา 2561 
 

สถานศึกษาในระบบ สถานศึกษา(โรง) 
1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 267 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 121 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 127 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 16 
- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 3 
1.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 8 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- ในระบบ 

 
21 

1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 
1.5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 
2. สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ  - 
2.1 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6 

2.2 กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
- สังกัด อปท 
- สังกัด อบจ. 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

178 
23 
3 

152 
2.3 กระทรวงสาธารณสุข 1 
3. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
(Home School) 

4 

รวมทั้งสิ้น 495 
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2. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาแยกตามสังกัดในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 
 

สถานศึกษาในระบบ จ านวน 
1. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 52,723 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 11,476 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 10,104 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 30,266 
- ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 877 
1.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดแพร่ 

4,726 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- ในระบบ 

10,034 

1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7,911 
1.5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3,219 
2. สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ  - 
2.1 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 750 
2.2 กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 5,282 
2.3 กระทรวงสาธารณสุข 155 

รวมทั้งสิ้น 84,800 
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3. จ านวนนกัเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดแพร่  
    ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบำล 1 226 224 450 54 
อนุบำล 2 851 790 1,641 205 
อนุบำล 3 888 888 1,776 208 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 1,965 1,902 3,867 467 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1,273 1,196 2,469 239 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,303 1,157 2,460 235 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม ห้องเรียน 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,261 1,218 2,479 241 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,349 1,259 2,608 235 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,441 1,290 2,731 246 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1,514 1,319 2,833 247 
รวมระดับประถมศึกษา 8,141 7,439 15,580 1,443 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 2,865 3,165 6,030 216 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 3,020 3,297 6,317 222 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 2,909 3,103 6,012 215 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8,794 9,565 18,359 653 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 1,989 2,836 4,825 170 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 1,984 2,826 4,810 171 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 1,921 2,880 4,801 175 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5,894 8,542 14,436 516 
กำรศึกษำพิศษ - - 136 1 
แพร่ปัญญำนุกูล - - 345 36 
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4. จ านวนนักเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
เตรียมอนุบาล 229 245 474 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบำล 1 482 431 913 
อนุบำล 2 491 478 969 
อนุบำล 3 601 545 1,146 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 1,574 1,454 3,028 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษำปีที่ 1 397 398 795 
ประถมศึกษำปีที่ 2 410 404 814 
ประถมศึกษำปีที่ 3 436 407 843 
ประถมศึกษำปีที่ 4 453 408 861 

ระดับชั้น ชาย หญิง จ านวนนักเรียนรวม 
ประถมศึกษำปีที่ 5 400 405 805 
ประถมศึกษำปีที่ 6 395 420 815 
รวมระดับประถมศึกษา 2,491 2,442 4,933 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 622 520 1,142 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 219 238 457 

รวมทั้งหมด 5,135 4,899 10,034 
 
5. จ านวนนักเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561     
 

มหาลัย/วิทยาลัย จ านวนนักเรียนรวม 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ 1,544 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 740 
วิทยำลัยชุมชนแพร่ 331 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ 197 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่ 407 

รวมทั้งหมด 3,219 
 
6. จ านวนนักเรียนในสังกัดกระทรวงสาธารสุข ปีการศึกษา 2561 
 

หลักสูตร จ านวนนักเรียน 
หลักสูตรประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์เทียบเท่ำปริญญำตรี 105 
หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล 50 

รวมทั้งหมด 155 
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7. จ านวนนกัเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561     
 

ระดับชั้น สอศ.รัฐ 
สอศ.

เอกชน 
จ านวนห้อง 

สอศ.รัฐ สอศ.เอกชน 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 4,506 - 182 - 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 3,248 - 128 - 
ปริญญำตรีปีที่ 1 80 - - - 
ปริญญำตรีปีที่ 2 77 - - - 

รวมทั้งสิ้น 7,911 - 310 - 
  
8. จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) 
ประถมศึกษำ 812 
มัธยมศึกษำตอนต้น 1,395 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 2,509 

รวมทั้งสิ้น 4,726 
 
9. จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2561    
 

โรงเรียน จ านวนนักเรียน
(รูป) 

จ านวนห้องเรียน 

พุทธโกศัยวิทยำ 318 12 
ร้องเข็มวิทยำ 89 9 
วังฟ่อนวิทยำ 80 6 
เชตะวันวิทยำ 118 8 
สัมฤทธิบุญวิทยำ 86 6 
ร้องแหย่งวิทยำ 59 3 

รวมทั้งหมด 750 44 
 
10. จ านวนนักเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
      ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนรวม 
สังกัด อปท. 419 
สังกัด อบจ. 1,268 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3,595 

รวมทั้งสิ้น 5,282 
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ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา 
 

สรุปรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ 
ระดับต่าง ๆ 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
สูงกว่าระดับประเทศ ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับภำคเหนือ และระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 16 
รำยละเอียดดังภำพ ที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่ำง ๆ  
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำแนกตำมสังกัดในจังหวัดแพร่คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน รองลงมำได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ตำมล ำดับรำยละเอียดดัง
ภำพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบระหว่าง     
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่     
ปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่า ปีกำรศึกษำ 2560รำยละเอียดดังภำพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)ปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2560 
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบปีการศึกษา 
2561 เทียบกับระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  
ปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่าระดับประเทศ ทุกรำยกำรรำยละเอียดดังภำพที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  
เทียบกับระดับประเทศ    
 
 

5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100 คะแนน  
 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนท ำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จ ำนวน 2 วชิำ คือ  
 

1) วิชาภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน       จ ำนวน 3 
โรงเรียนและนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จ ำนวน 4 คนรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 

 

ตารางท่ี 1รำยชื่อ สังกัด และจ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชำภำษำอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจ านวน(คน) 
1 มำรดำอุปถัมภ์ สช. 2 
2 อนุบำลแพร่ สพป.แพร่ 1 1 
3 วัดเมธังกรำวำส (เทศรัฐรำษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ 1 1 
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2) วิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จ ำนวน 11 โรงเรียน
และนักเรียนได้คะแนนเต็ม100 คะแนน จ ำนวน 60 คนรำยละเอียดตำรำงที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 รำยชื่อ สังกัด และจ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชำคณิตศำสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจ านวน(คน) 
1 บ้ำนปง (ป้อมประชำนุกูล) สพป.แพร่ 1 1 
2 บ้ำนแม่หล่ำย (ประชำนุสรณ์) สพป.แพร่ 1 1 
3 วัดเมธังกรำวำส (เทศรัฐรำษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ 1 3 
4 อนุบำลแพร่ สพป.แพร่ 1 8 
5 บ้ำนห้วยลำกปืน สพป.แพร่ 2 1 
6 เจริญศิลป์ สช. 6 
7 มำรดำอุปถัมภ์ สช. 29 
8 อนุบำลร้องกวำง สช. 1 
9 ระเบียบพิทยำ สช. 3 

10 เทพนำรีแผนกประถมศึกษำ สช. 1 
11 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 6 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับ
ต่าง ๆ 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่    
สูงกว่าระดับประเทศ ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับภำคเหนือ และระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 16 
รำยละเอียดดังภำพ ที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่ำง ๆ  
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำแนกตำมสังกัดในจังหวัดแพร่คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ(สพม.) รองลงมำได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน (สช.)  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตำมล ำดับ  ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
ทีส่ านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ(สศศ.)มีค่าคะแนนสูงเป็นอันดับสามรองจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา(สพม.) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

รำยละเอียดดังภำพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบระหว่าง    
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่     
ปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560  ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่มีค่ำลดลงจำก           
ปีกำรศึกษำ 2560รำยละเอียดดังภำพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)ปีกำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2560 
 
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เทียบกับระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  
ปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่าระดับประเทศ ทุกรำยกำรรำยละเอียดดังภำพที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  
          เทียบกับระดับประเทศ    
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5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100 คะแนน  
 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ท ำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จ ำนวน 1วิชำ คือวิชา
คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ ำนวน 2โรงเรียนและนักเรียนได้คะแนนเต็ม
100 คะแนน จ ำนวน 23คนรำยละเอียดตำรำงที่ 1 

 

ตารางท่ี 2 รำยชื่อ สังกัด และจ ำนวนนักเรียนชั้นประมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่ได้คะแนนเต็มในวิชำคณิตศำสตร์ 
 

ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจ านวน(คน) 
1 นำรีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 13 
2 พิริยำลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 10 
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ส่วนท่ี 3 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2562 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ไตรมำสท่ี 1 และ ไตรมำสท่ี 3  ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2561 – มิถุนำยน 2562 ดังผลกำรด ำเนินงำน
ต่อไปน้ี 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 1) โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

     วัตถุประสงค์โครงการ 
    1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำองค์ควำมรู้และแลก เปลี่ยนเรียนรู้

กับบุคลำกรในหน่วยงำน  
2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ในเรื่องโครงกำรโรงเรียน ไร้กระดำษ  

(Paperless), โครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค (Education Hub)  
3. เพ่ือให้บุคล ำกรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้น ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำน  

มำพัฒนำงำนขององค์กรได ้       

    เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน 30 คน  
เชิงคุณภำพ  
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีควำมรู้  

จำกกำรศึกษำดูงำนมำพัฒนำงำนขององค์กรได้ และมีวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติง ำนอย่ำงกว้ำงไกล  
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรักและควำมสำมัคคีกันมำกขึ้น      

    ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ น ำข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมดศึกษำดูงำน ณ 

โรงเรียนแม่สำยประสิทธิศำสตร์ และโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 จังหวัดเชียงรำย ซึ่งกำรศึกษำดูงำนดังกล่ำว 
ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกรในหน่วยงำน  
มีควำมรู้ในเรื่องโครงกำรโรงเรียนไร้กระดำษ (Paperless) และโครงกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำในภูมิภำค(Education Hub) เพ่ือน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนมำพัฒนำงำนขององค์กร     

     ปัญหาและอุปสรรค 
  งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด 

     ข้อเสนอแนะ 
  ควรสนับสนุนงบประมำณ และจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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     ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 

 
 
 2) โครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
     วัตถุประสงค์โครงการ 

๑ เพ่ือนิเทศ ติดตำม ผลกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนสถำนศึกษำสังกัด  
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่  

๒. เพ่ือประสำนงำน สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ 
หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่  

๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน  
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร      

    เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 
สนับสนุนงำนตรวจรำชกำร  
๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      ๒ แห่ง  
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ      ๑ แห่ง  
๓. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย    ๑ แห่ง  
๔. ศูนย์ประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด     ๑ แห่ง  
๕. อำชีวศึกษำจังหวัดแพร่        ๑ แห่ง  
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สนับสนุนงำนนิเทศและงำนประกันคุณภำพศึกษำ  
1. โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน           ๒๑ แห่ง  
2. วิทยำลัยสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ     ๖ แห่ง  
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่         ๑๕ คน      

    ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 1-3 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ได้ด ำเนินกำรกลุ่มเป้ำหมำย 

เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน 21 โรงเรียน เพื่อนิเทศ ติดตำม ผลกำร
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนสถำนศึกษำสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ และขับเคลื่อนระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   

     ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 

 3) โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำร ีประจ ำปี ๒๕62 
     วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือสนองนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรส่งเสริมให้เยำวชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีควำมเข้มแข็ง อดทน  

อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องตำมนโยบำยของรัฐบำล และสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์ชีวิต ให้สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  

๓. เพ่ือฟ้ืนฟูกิจกำรลูกเสือในโรงเรียน และเพ่ือให้ลูกเสือมีควำมรัก ควำมสนใจ และ  
เห็นคุณค่ ำในกิจกรรมลูกเสือมำกยิ่งขึ้น 
     เป้าหมาย 

เชิงปริมำณ  
ลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด  

รวมทั้งสิ้น 504 คน  
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เชิงคุณภำพ  
๑. ลูกเสือ เนตรนำรี มีคุณธรรม จริยธรรม สนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
๒. ลูกเสือ เนตรนำรี มีระเบียบ มีวินัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีควำมรัก ควำมสำมัคคี  

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และกำรบ ำเพ็ญประโยชน์  
๓. ลูกเสือ เนตรนำรี สำมำรถน ำทักษะรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข 

     ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ด ำเนินกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 
๒๕๖๒ ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ สนำมกีฬำเทศบำลต ำบลทุ่งโฮ้ง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ ทั้งนี้ กองลูกเสือโรงเรียนเทพนำรี อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ ทั้ง        
7 ประเภท ในกำรประกวดระเบียบแถวระดับภำคเหนือ 
  จำกกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับภำคเหนือ ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในวันที่  
๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ สนำมกีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นั้น กองลูกเสือโรงเรียนเทพนำรี 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภำคเหนือ จ ำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ  
เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ และเนตรนำรีวิสำมัญ เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

     ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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 4) โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร 

     วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ โดยกำรรับแจ้งเหตุ  

จำกสำยด่วน ๑๕๗๙ หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรแก้ไข  
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนสถำนศึกษำในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมประพฤติ 

นักเรียนและนักศึกษำ และ คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษำ  
๓. ปฏิบัติงำนส่งเสริมและคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ร่วมกับหน่วยงำน  

ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด รวมทัง้เครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
๔. ประสำน ติดตำม และจัดท ำกรณีศึกษำและบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและนักศึกษำ  
๕. ส่งเสริม สนับสนุน งำนและกิจกรรมในกำรแนะแนวให้ค ำปรึกษำและฝึกอบรมแก่นักเรียน  

นักศึกษำ และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมควำมประพฤติท่ีเหมำะสม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมปลอดภัย  
แก่นักเรียนและนักศึกษำ 

๖. ประสำน ตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษำ สถำนศึกษำ ที่ประสบเหตุ  
ภัยพิบัต ิภัยธรรมช ำติ และ สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

     เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
กำรเฝ้ำระวังปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมประพฤติของนักเรียนนักศึกษำในจังหวัดแพร่ โดยศูนย์ 

เสมำรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน 60 ครั้ง  
เชิงคุณภำพ  
นักเรียน นักศึกษำในจังหวัดแพร่ได้รับกำรปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมควำมประพฤติ  

ส่งผลให้ปัญหำเกี่ยวกับควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ พร้อมได้รับควำมรู ้ควำมเขำ้ใจถึงบทบำทหน้ำที ่ของ
ตนเอง ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร และข้อบังคับของสถำนศึกษำและมีควำมประพฤติ
เหมำะสมกับสภำพและวัยตลอดจนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษำ ของสถำนศึกษำที่ประสบเหตุภัยพิบัติ    
ภัยธรรมชำติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  

     ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ได้ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมประพฤติ 

ของนักเรียนนักศึกษำในจังหวัดแพร่ โดยศูนย์เสมำรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ในรอบไตรมำสที่ 1-3
จ ำนวน 40 ครั้ง 

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ได้จัดอบรม 
ประชุมเครือข่ำยพนักงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ในระหว่ำงวันที่ 13-15 มิถุนำยน 2562 
ณ ห้องประชุมกวีรัตน์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 70 คน   

     ปัญหาและอุปสรรค 
  มีผู้เข้ำอบรมพนักงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ เกินกลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด จึง
ท ำให้งบประมำณไม่เพียงพอ 
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     ข้อเสนอแนะ 
  ควรบริหำรจัดกำรและจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ 

    ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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 5) โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน 

     วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรประเมินมำตรฐำนและ      

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
2. เพ่ือพัฒนำโรงเรียนเอกชนให้มีระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่  

ตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก      

    เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
1. จ ำนวนผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

จ ำนวน 100 คน 
2. จ ำนวนโรงเรียนเอกชนที่มีระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ 

ตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำนวน 21 โรงเรียน  
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น  
2. โรงเรียนเอกชนมีกำรพัฒนำด้ำนกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

    ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ด ำเนินกำรจัดประชุม  
“กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สู่กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบที่ 4” ให้แก่ผู้บริหำรและครูโรงเรียน
เอกชนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 100 คน จำกโรงเรียนเอกชนในสังกัด จ ำนวน 21 โรงเรียน จำกกำรประชุมท ำให้ 

1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น  
2. โรงเรียนเอกชนมีกำรพัฒนำด้ำนกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

     ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่มี 

     ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดท ำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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     ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาต ิO-NET ของโรงเรียนเอกชน 
     วัตถุประสงค์โครงการ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบระดับช ำติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัด 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ให้สูงขึ้น      

    เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 

1. จ ำนวนโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 50 ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
สูงขึ้น   

เชิงคุณภำพ 
ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ให้สูงขึ้น  
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    ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ได้ด ำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำร ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรน ำผลสอบ O-NET ไปพัฒนำคุณภำพ กำรเรียนกำรสอนและ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมปฏิบัติกำร เรื่อง กำรน ำผลสอบ O-NET ไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ในระหว่ำงวันที่ 5-6 เมษำยน 2562  
  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม
ปฏิบัติกำร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล  ในระหว่ำงวันที่ 7-8 เมษำยน 2562 
  จำกกำรด ำเนินกิจกรรม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ของนักเรียน 
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ให้สูงขึ้น 
  ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำวยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่ได้จัดกิจกรรมอีก 1 กิจกรรม  
ซึ่งจะด ำเนินกำรจัดอบรมในระหว่ำงวันที่ 29-30 มิถุนำยน 2562 

    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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 7) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 

     วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย  

ได้อย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ  
2. เพ่ือให้ผู้บริหำร และครูปฐมวัยมีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจองค์ควำมรู้กำรศึกษำปฐมวัยที่ทันสมัย  
3. เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีควำมรู ้เทคนิค กระบวนกำรเรียนกำรสอน  

วิทยำศำสตร์และสำมำรถน ำควำมรู้ได้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ             

    เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้บริหำรและครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจ ำนวน 19 โรงเรียน  
150 คน  

2. นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจ ำนวน 19 โรงเรียน  
เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำรและครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจองค์ควำมรู้กำรศึกษำปฐมวัย ที่ทันสมัย  

สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ได้ด ำเนินกำรโดยจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติกำร"Active learning กับกำรประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริงส ำหรับเด็กปฐมวัย” ระหว่ำงวันที่      
๒๕ - ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗ อ ำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ซึ่งท ำให้ผู้บริหำรและครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจองค์ควำมรู้กำรศึกษำปฐมวัย ที่ทันสมัย  
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     ปัญหาและอุปสรรค 
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีค ำสั่งให้ใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2560 แทนหลักสูตรกำร 

ศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2546 อำจท ำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนบำงโรงเรียนน ำหลักสูตรดังกล่ำว
ไปใช้ในกำรพัฒนำเด็กไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด      

    ข้อเสนอแนะ 
  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยจัดให้มีก ำรอบรม พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง 
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    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 
 

 
 
 8) โครงการการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

     วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงเหมำะสม  

มีระบบกำรติดตำมประเมินผลงำนตำมค ำรับรองฯ อย่ำงมีคุณภำพ  
๒. เพ่ือให้ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2562 บรรลุผลส ำเร็จตำมเปำ้หมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๓. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงหรือ 

กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์      

    เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 

๑. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  
๒. บุคลำกรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน 33 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  

ในแนวทำงหรือกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
๓. มีระบบกำรติดตำมประเมินผลงำนตำมค ำรับรองฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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เชิงคุณภำพ 
๑. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รำยงำนส ำนักงำน 

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร อย่ำงมีคุณภำพ  
๒. บุคลำกรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน 33 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  

ในแนวทำงหรือกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง  
มีคุณภำพ 

    ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ 

มอบหมำยโครงกำรดังกล่ำว  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ เพ่ือชี้แจงให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน 33 คน    
มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ในแนวทำงหรือกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ได้อย่ำง มีคุณภำพ และออกค ำสั่งมอบหมำยกำรจัดท ำค ำรับรอง และยังไม่สิ้นสุดโครงกำร 

    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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 9) โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลระดับภาค  
และระดับจังหวัด  
     วัตถุประสงค์โครงการ 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำร โดยบูรณำกำรข้อมูลที่สนับสนุนกำรตรวจ 
รำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ กำรสรุป รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
กำรจัดกำรศึกษำต่อผู้บริหำรระดับสูง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง      

    เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 

จัดท ำรำยงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของทุกหน่วยงำน /สถำนศึกษำ สังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ต ำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ หน่วยงำน /สถำนศึกษำ ประยุกต์ใช้รำยงำน สรุปผลกำร 

ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดแพร่      

     ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ 

มอบหมำยโครงกำรดังกล่ำว  ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมตัวแทนหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดแพร่ เพ่ือเตรียมรับ   
กำรตรวจรำชกำร รอบที่ ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ อ ำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และเมื่อวันที่ 
8 มีนำคม 2562 ได้ต้อนรับ นำงปัทมำวีระวำนิช ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะ ในกำรตรวจ
รำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ ๑ ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์ 
อ ำภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำในพ้ืนที่ จ ำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนแม่จั๊วะ 
อ ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๒ และยังไม่สิ้นสุดโครงกำร 

    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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 10) โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่      

     วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  

ขั้นพ้ืนฐำนในระดับจังหวัดที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่  
๒. เพ่ือสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน      
     เป้าหมาย 

  เชิงปริมำณ 
1. มีแนวทำงทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ในระดับจังหวัดที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ ระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 1 แนวทำง  
2. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด  
3. มีเอกสำรผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

ขั้นพ้ืนฐำน ในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผู้บริหำรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปใช้ จ ำนวน 100 เล่ม  

เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและ 

ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อน ำไปใช้
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น       

ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ 

มอบหมำยโครงกำรดังกล่ำว  ได้ด ำเนินกำรในรอบไตรมำส 1-3 ซึ่งยังไม่สิ้นสุดโครงกำร 
1. จัดประชุมกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร Coaching Teams   
2. วันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ จัดประชุมศึกษำนิเทศก์ Coaching Teams  จังหวัดแพร่  

จำกหน่วยงำนกำรศึกษำทุกสังกัดเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้รูปแบบ กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสม ตำมบริบท
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ของพ้ืนที : Phrae ICT (plus) Coaching Model ตำมโครงกำร Coaching Teams ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ 
อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
  3. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ได้ตรวจนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน โครงกำร Coaching 
Team เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
  4. วันที่ 10 พฤษภำคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สถำนศึกษำน ำร่อง ตำมรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล Phrae ICT+ (plus) Coaching Model 
ให้กับผู้บริหำรและคณะครูจำก สพม. เขต ๓๗ สพป.แพร่ เขต ๅ สพป.แพร่ เขต ๒ กำรศึกษำเอกชนและ อปท.  

    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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 11) โครงการ TFE (Teams For Education)  
            วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ 
คุณภำพกำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด  

2. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/ แนวทำง 
กำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ  

3. เพื่อให้สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน      

     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 

1. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ในระดับจังหวัด จ ำนวน 5 โรงเรียน  

2. มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/ แนวทำง 
กำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนน  
ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้นระดับจังหวัด  

3. สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลก ำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  

เชิงคุณภำพ 
1. มีศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ ระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้  

ในกำรสร้ำงคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับจังหวัดร่วมกัน  

3. สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลก ำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  

     ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ 

มอบหมำยโครงกำรดังกล่ำว  ได้ด ำเนินกำรในรอบไตรมำส 1-3 ซึ่งยังไม่สิ้นสุดโครงกำร 
1. จัดประชุมกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) 
2. วันที่ 19 มีนำคม ๒๕๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ รูปแบบแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร 

เรียนรู้ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ตำมโครงกำร TFE: Teams For Education โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำก อบจ.แพร่ 
สพป.แพร่ เขต ๑ สพป.แพร่ เขต ๒ ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่   

3. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ได้ตรวจนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน โครงกำร  
TFE (Teams For Education) 
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    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 
 

 
 

11) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  
            วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและแผนที่ตั้งสถำนศึกษำปฐมวัย (School Mapping)  
ในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสังกัดกระทรวงอ่ืนในจังหวัดแพร่ ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

2. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยเชิงบูรณำกำรระดับจังหวัดแพร่  
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564  

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม งำนวิจัยและแนวปฏิบัติ 
ที่ดี(Best Practices) ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสู่หน่วยงำน/สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  

4. เพ่ือส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีควำมตระหนัก มีควำมรู้และเห็นควำมส ำคัญ 
ของกำรอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  

5. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงก ำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ 
พ้ืนที่จังหวัดแพร่  

6 เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดต ำมผลก ำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ และร ำยง ำนผลกำร 
ด ำเนินงำนจัดก ำรศึกษำเด็กปฐมวัย  
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     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 

1. ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหนำ้ที่ ผู้บริหำร ครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำแพร่ เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) สังกัดองค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 150 คน  

2. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ ำนวน 150 คน  
เชิงคุณภำพ 
1. มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศและแผนที่ตั้งสถำนศึกษำปฐมวัย (School Mapping)  

ระดับจังหวัดที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
2. มีแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 ที่มีคุณภำพ  
3. ครูผู้สอนปฐมวัยในสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสังกัดกระทรวงอ่ืนในจังหวัด 

แพร่ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อก ำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกีย่วกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและงำนวิจัยและมีแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices) ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  

4. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีควำมตระหนัก มีควำมรู้และทักษะในกำรอบรมเลี้ยงดู          
ที่สอดคล้องกับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  

5. มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  
ในระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย  

6. มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ และรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภำพ       

     ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ 

มอบหมำยโครงกำรดังกล่ำว  ได้ด ำเนินกำรในรอบไตรมำส 1-3 ซึ่งยังไม่สิ้นสุดโครงกำร 
1. เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562 ประชุมกิจกรรมกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  

ระดับปฐมวัย (School Mapping) ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัด
แพร่ ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 

2. วันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย 
จังหวัดแพร่ พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 

2. วันที่ ๓๐ เมษำยน – 1 พฤษภำคม ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม กำรวิจัย 
และแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practices) ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสู่หน่วยงำน/สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ พ้ืนที่จังหวัดแพร่ โดยมีครูจำกทุก
สังกัดเข้ำร่วมอบรม เช่น สพป.แพร่ เขต ๑ สพป.แพร่ เขต ๒ กำรศึกษำเอกชน กำรศึกษำพิเศษ และ อปท.   
ณ หอประชุมโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
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    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 
 

 
 

12) โครงการแนวทางการจัดท ารูปแบบการเพิ่มโอกาสเขา้ถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
            วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้มีฐำนข้อมูลเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัด สนับสนุน  
กำรบูรณำกำรแก้ปัญหำเด็กนอกระบบกำรศึกษำ และเด็กออกกลำงคันในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

2. เพ่ือให้เด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกำสกำรเขำ้ถึงกำรศึกษำ  
ในรูปแบบที่เหมำะสม 

     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 

นักเรียน/ประชำกรวัยเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับพ้ืนที่ จ ำนวน 184 คน  
เชิงคุณภำพ 
1.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีข้อมูลเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และ  

เด็กตกหล่น  
2.เด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกำสกำรเขำ้ถึงกำรศึกษำ  

ในรูปแบบที่เหมำะสม 
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     ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ 

มอบหมำยโครงกำรดังกล่ำว  ได้ด ำเนินกำรในรอบไตรมำส 1-3 ซึ่งยังไม่สิ้นสุดโครงกำร 
1. วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๒ ประชุมโครงกำรกำรเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส  

เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมำะสม ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
เพ่ือหำรือกำรจัดท ำข้อมูลเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น  

2. วันที่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ   
ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
     ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 นำยศิริพันธ์  ขวัญอ่อน   ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
 นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ  รองศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 1. ผู้รับผิดชอบกลยุทธและโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

2. บุคลำกรทุกกลุ่ม / หน่วยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
 
ผู้จัดท ารายงาน 

นำงสำวญำณิชศำ  ยวงแก้ว  นักวิชำกำรศึกษำ 


