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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 เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย 
และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่มอบหมำย 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 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 านาจหน้าที ่
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
  ข้อมูลจ านวนข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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ที ่ ต าแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 
1 ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 1 
2 รองศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 1 
3 ศึกษำนิเทศก์ 9 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค(2) 14 
5 ลูกจ้ำงชั่วครำว 4 
6 เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำจังหวัดแพร่ 1 

รวม 30 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 

ข้อมูลสถานศึกษา 

1. จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียนทุกสังกัด ในจังหวดัแพร่ ปีการศึกษา 2559 
 

สถำนศึกษำในระบบ (สังกัด) จ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
1. สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 316 65,975 
    1.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 270 36,243 
           - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 123 11,712 
           - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 2 131 10,525 
           - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37 16 14,006 
    1.2 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 3 1,072 
    1.3 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
          ตำมอัธยำศัยจังหวัดแพร่ 

8 6,198 

    1.4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
-โรงเรียนในระบบ (สำมัญศึกษำ) 

21 6,198 

    1.5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 6 8,015 
    1.6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 5 4,291 
    1.7 กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว (Home School) 3 4 
2. สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 202 11,539 
    2.1 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 7 804 
    2.2 กระทรวงมหำดไทย (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น) 194 10,637 
          - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ศูนย์เด็กเล็ก) 175 5,171 
          - โรงเรียนอนุบำลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 1,268 
          - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (อนุบำล-ม.ปลำย) 8 4,198 
    2.3 กระทรวงสำธำรณสุข 1 98 

รวม 518 77,514 
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2. จ านวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาในระบบโรงเรียน จ าแนกตามระดับการศกึษา ประเภทการศึกษา
และชั้นปีการศึกษา 2559 
 

ระดับการศึกษา/ชั้น รวม ประเภท
สามัญศึกษา 

ประเภท
อาชีวศึกษา 

ปริญญาตรี
และสูงกว่า 

ก่อนประถมศึกษา 14,567 14,567 0 0 
อนุบำล 1 (หลักสูตร 3 ปี ของ สช.) 6,856 6,856   
อนุบำล 2 (สช.)/ อนุบำล 1 3,882 3,882   
อนุบำล 3 (สช.)/อนุบำล 3,829 3,829   

ประถมศึกษา 23,859 23,859 0 0 
ประถมศึกษำปีที่ 1 3,885 3,885   
ประถมศึกษำปีที่ 2 3,793 3,793   
ประถมศึกษำปีที่ 3 3,969 3,969   
ประถมศึกษำปีที่ 4 4,008 4,008   
ประถมศึกษำปีที่ 5 4,050 4,050   
ประถมศึกษำปีที่ 6 4,154 4,154   

มัธยมศึกษาตอนต้น 12,466 12,466 0 0 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 4,192 4,192   
มัธยมศึกษำปีที่ 2 4,170 4,170   
มัธยมศึกษำปีที่ 3 4,104 4,104   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 12,666 7,993 4,673  
มัธยมศึกษำปีที่ 4/ ปวช.1 4,250 2,690 1,560  
มัธยมศึกษำปีที่ 5/ ปวช.2 4,024 2,579 1,445  
มัธยมศึกษำปีที่ 6/ ปวช.3 4,392 2,724 1,668  

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 7,452 462 3,150 3,840 
อุดมศึกษำปีที่ 1/ปวส.1 1,730 202 1,528  
อุดมศึกษำปีที่ 1/ปวส.2 1,882 260 1,622  
อุดมศึกษำปีที่ 1/ป.ตรี 1 1,854   1,854 
อุดมศึกษำปีที่ 1/ป.ตรี 2 1,986   1,986 

รวมทั้งสิ้น 71,010 59,347 7,823 3,840 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา 

1. การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

    1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ของโรงเรียนทุกระดับสังกัดในจังหวัดแพร่กับระดับต่าง ๆ   
 
ชั้น ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 

ป.๖ ประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒  ๓๖.๓๔ 39.79 
ภำคเหนือ ๔๗.๐๖ ๓๗.๙๘ ๓๙.๗๕  ๓๖.๙๔ 40.43 
ศธภ.๑๖ ๔๘.๐๗ ๓๘.๙๑ ๔๐.๔๕  ๓๗.๓๕ 41.2๐ 
จังหวัดแพร่ ๕๒.๐๕ ๔๒.๒๒ ๔๓.๑๙  ๔๑.๕๗ 44.76 
สพป.(แพร่) ๕๑.๕๘ ๔๐.๙๒ ๔๒.๐๗  ๓๘.๐๖ 43.16 
สช.(แพร่) ๕๕.๗๐ ๔๙.๖๗ ๔๗.๙๗  ๕๓.๓๔ ๕๑.๖๗ 
สศศ.(แพร่) 36.19 25.00 32.42  25.83 ๒๙.๘๖ 
อปท.(แพร่) 48.32 34.80 40.25  37.70 ๔๐.๒๗ 

ม.๓ ประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘  ๓๐.๔๕ 34.33 
ภำคเหนือ ๔๙.๖๐ ๒๗.๖๘ ๓๓.๓๐  ๓๐.๘๕ 35.36 
ศธภ.๑๖ ๕๐.๑๕ ๒๘.๓๒ ๓๓.๘๔  ๓๐.๗๖ 35.77 
จังหวัดแพร่ ๕๒.๑๑ ๓๑.๐๕ ๓๕.๔๑  ๓๑.๖๘ 37.56 
สพป.(แพร่) 49.49 24.99 33.12  28.46 34.02 
สพม.(แพร่) 54.41 34.36 34.36  33.13 39.07 
สช.(แพร่) ๕๒.๖๗ ๓๐.๔๕ ๓๖.๔๓  ๓๒.๔๔ 38.00 
สศศ.(แพร่) 40.35 19.20 30.50  26.30 29.09 
อปท.(แพร่) 44.73 21.42 30.42  27.79 31.09 
พศ.(แพร่) 39.36 21.38 28.82  26.59 29.04 

ม.๖ ประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 33.23 
ภำคเหนือ ๕๐.๘๓ ๒๕.๕๔ ๓๐.๗๖ ๓๕.๘๐ ๒๘.๘๔ 34.35 
ศธภ.๑๖ ๕๐.๖๖ ๒๕.๑๙ ๓๐.๓๙ ๓๕.๗๐ ๒๗.๕๖ 33.9๐ 
จังหวัดแพร่ ๕๒.๗๕ ๒๖.๑๓ ๓๑.๒๓ ๓๖.๘๘ ๒๘.๒๐ 35.04 
สพม.(แพร่) ๕๔.๓๙ ๒๗.๓๙ ๓๒.๐๒ ๓๗.๙๒ ๒๙.๑๖ 36.18 
สช.(แพร่) ๔๙.๙๒ ๒๔.๔๖ ๓๐.๓๑ ๓๓.๗๑ ๒๖.๘๐ ๓๓.๐๔ 
สศศ.(แพร่) 43.28 16.94 26.01 30.53 19.63 27.28 
อปท.(แพร่) 43.33 17.16 25.82 30.74 21.89 27.79 
พศ.(แพร่) 33.67 15.61 23.62 29.10 20.29 24.46 
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     1.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของโรงเรียนทุกสังกัดในจงัหวัดแพร่เปรียบเทียบกบัผลการทดสอบระดับประเทศ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
ชั้น ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  สังคม

ศึกษา 
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

รวม 
ป.๖ จังหวัดแพร่ ๕๒.๐๕ ๔๒.๒๒ ๔๓.๑๙  ๔๑.๕๗ 44.76 

ประเทศ ๔๖.๕๘ ๓๗.๑๒ ๓๙.๑๒  ๓๖.๓๔ 39.79 
ผลต่ำง  5.47 5.10 4.07  5.23 4.97 
สรุปผล สูงกว่ำ สูงกว่ำ สูงกว่ำ  สูงกว่ำ สูงกว่ำ 

ม.๓ จังหวัดแพร่ ๕๒.๑๑ ๓๑.๐๕ ๓๕.๔๑  ๓๑.๖๘ 37.56 
ประเทศ ๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘  ๓๐.๔๕ ๓๔.๓๓ 
ผลต่ำง  3.82 4.75 3.13  1.23 3.23 
สรุปผล สูงกว่ำ สูงกว่ำ สูงกว่ำ  สูงกว่ำ สูงกว่ำ 

ม.๖ จังหวัดแพร่ ๕๒.๗๕ ๒๖.๑๓ ๓๑.๒๓ ๓๖.๘๘ ๒๘.๒๐ 35.04 
ประเทศ ๔๙.๒๕ ๒๔.๕๓ ๒๙.๓๗ ๓๔.๗๐ ๒๘.๓๑ 33.23 
ผลต่ำง  3.50 1.60 1.90 2.20 -0.10 1.80 
สรุปผล สูงกว่ำ สูงกว่ำ สูงกว่ำ สูงกว่ำ ต่ ำกว่ำ สูงกว่ำ 

 
     1.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของโรงเรียนทุกสังกัดในจงัหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  กับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชั้น ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ป.๖ ๒๕๖๐ ๕๒.๐๕ ๔๒.๒๒ ๔๓.๑๙  ๔๑.๕๗ 44.76 

๒๕๕๙ 57.01 46.19 45.30  38.88 46.85 
ผลต่ำง  -4.96 -3.97 -2.11  2.69 -2.09 
สรุปผล ลดลง ลดลง ลดลง  เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ม.๓ ๒๕๖๐ ๕๒.๑๑ ๓๑.๐๕ ๓๕.๔๑  ๓๑.๖๘ 37.56 
๒๕๕๙ 49.17 33.16 37.64  32.94 38.23 
ผลต่ำง  2.94 -2.11 -2.23  -1.26 -0.67 
สรุปผล เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง  ลดลง ลดลง 

ม.๖ ๒๕๖๐ ๕๒.๗๕ ๒๖.๑๓ ๓๑.๒๓ ๓๖.๘๘ ๒๘.๒๐ 35.04 
๒๕๕๙ 57.03 27.16 34.08 38.48 27.74 36.90 
ผลต่ำง  -4.28 -1.03 -2.85 -1.60 0.46 -1.86 
สรุปผล ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
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     1.4 จ านวนและร้อยละของของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จ าแนกตามพัฒนาการ 
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนและร้อยละของโรงเรียนจ าแนกตามพัฒนาการ 

ของคะแนนสอบ O-NET  

สูงขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.๖ ภำษำไทย ๔๘ ๒๑.๖๒ ๐ ๐ ๑๗๔ ๗๘.๓๘ 
คณิตศำสตร ์ ๗๑  ๓๑.๙๘ ๑ ๐.๔๕ ๑๕๐   ๖๗.๕๗ 
วิทยำศำสตร ์ ๗๗  ๓๔.๖๘ ๒ ๐.๙๐ ๑๔๓  ๖๔.๔๑ 

ภำษำอังกฤษ ๑๔๔  ๖๔.๘๖ ๑ ๐.๔๕ ๗๗  ๓๔.๖๘ 

ม.๓ ภำษำไทย ๕๙  ๖๗.๐๔ ๐ ๐ ๒๙  ๓๒.๙๖ 
คณิตศำสตร ์ ๒๗  ๓๐.๖๘ ๑ ๑.๑๔ ๖๐  ๖๘.๑๘ 

วิทยำศำสตร ์ ๒๙  ๓๒.๙๖ ๐ ๐ ๕๙  ๖๗.๐๔ 

ภำษำอังกฤษ ๓๕  ๓๙.๗๗ ๒ ๒.๒๗ ๕๑  ๕๗.๙๖ 

ม.๖ ภำษำไทย ๓ ๑๑.๑๑ ๐ ๐ ๒๔  ๘๘.๘๙ 

คณิตศำสตร ์ ๖  ๒๒.๒๒ ๐ ๐ ๒๑ ๗๗.๗๘ 

วิทยำศำสตร ์ ๒  ๗.๔๑ ๐ ๐ ๒๕  ๙๒.๕๙ 

สังคมศึกษำ ๓ ๑๑.๑๑ ๐  ๐ ๒๔  ๘๘.๘๙ 

ภำษำอังกฤษ ๑๐  ๓๗.๐๔ ๐  ๐ ๑๗  ๖๒.๙๖ 
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2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560 

     2.1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบ 
ระดับภาค  และระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) 
 

ระดับสังกัด ด้านภาษา 
(Literacy) 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

ด้านเหตุผล 
(Resoning Abilities) 

เฉลี่ยรวม 
3 ด้าน 

จังหวัดแพร่ 56.23 41.74 48.12 48.70 
สพป.แพร่ 1 56.30 42.80 47.20 48.78 
สพป.แพร่ ๒ 55.35 40.48 48.03 47.95 
สช.(แพร่) 58.69 45.58 51.59 51.95 
อปท.(แพร่) 48.90 29.63 40.91 39.81 

ศธภ. 16 52.03 38.96 44.95 45.32 
ประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25 

 
     2.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ กับผลการทดสอบ 
ของระดับประเทศ(รวมทุกสังกัด) 

ระดับสังกัด ด้านภาษา 
(Literacy) 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

ด้านเหตุผล 
(Resoning Abilities) 

เฉลี่ยรวม 
3 ด้าน 

จังหวัดแพร่ 56.23 41.74 48.12 48.70 
ประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25 
ผลต่ำง 3.56 3.99 2.81 3.45 

สรุปผล สูงกว่ำ สูงกว่ำ สูงกว่ำ สูงกว่ำ 
 
     2.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ปีการศึกษา ด้านภาษา 
(Literacy) 

ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

ด้านเหตุผล 
(Resoning Abilities) 

เฉลี่ยรวม 
3 ด้าน 

๒๕๖๐ 56.23 41.74 48.12 48.70 
๒๕๕๙ 52.48 38.95 56.75 49.40 
ผลต่ำง 3.75 2.79 -8.63 -0.70 
สรุปผล เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง 
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ส่วนท่ี 3 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2561 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจโดยมีแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีเชื่อมโยง     
สอดคลองกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2579) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
แผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษำธิกำรดังผลกำรด ำเนินงำนต่อไปน้ี 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
     วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของ
จังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
  2. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือขององค์คณะบุคคลในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบท
ของจังหวัด 
      เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
  2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีเครือข่ำยควำมร่วมมือขององค์คณะบุคคลในกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำตำมบริบทของจังหวัดแพร่ 
  เชิงคุณภำพ 
  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี 
  2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือขององค์คณะบุคคลท่ีมีคุณภำพ       
ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของจังหวัดแพร่ 
     ผลการด าเนินงาน 
  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี 
  2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือขององค์คณะบุคคลท่ีมีคุณภำพ       
ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของจังหวัดแพร่ 
  3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่มีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดดีขึ้น 
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     ปัญหาและอุปสรรค 
  นโยบำย ทิศทำงหรือแนวทำงปฏิบัติงำนในกำรปฏิรูปกำรศึกษำระดับภำคและจังหวัดไม่ชัดเจน   
อำจท ำให้แผนหรือรำยละเอียดโครงกำร ไม่สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

     ข้อเสนอแนะ 
  ประสำนงำนเพื่อชี้แจงนโยบำย ยุทธศำสตร์ ทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร       
ก่อนกำรจัดประชุม พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องแจกในท่ีประชุม 

    ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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 2) โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หลักสูตรการบริหาร
จัดการตนเอง 
     วัตถุประสงค์โครงการ 
               1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและพัฒนำ 
สมรรถนะกำรพัฒนำตนเอง 
               2. เพ่ือให้สำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง ที่จะช่วยให้มีแนวทำงและขั้นตอนกำรพัฒนำตนเองได้   
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ได้แก่ ผู้บริหำรส ำนักงำน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ตำมมำตร 38 ค. (2) ศึกษำนิเทศก์  และเจ้ำหน้ำท่ีอัตรำจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 29 คน 
  เชิงคุณภำพ 
  บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะของตนเองตำมหลักสูตร    
กำรบริหำรจัดกำรตนเองอย่ำงมีคุณภำพ 
     ผลการด าเนินงาน 
  ผู้บริหำรส ำนักงำน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตร 38 ค.(2) ศึกษำนิเทศก์  และเจ้ำหน้ำที่อัตรำ
จ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 29 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำสมรรถนะหลักกำรพัฒนำตนเอง โดยกำรบริหำรจัดกำร
ตนเอง ท ำแผนพัฒนำตนเอง มีแนวทำงและขั้นตอนกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     ปัญหาและอุปสรรค 
  บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีจ ำนวนไม่เพียงพอตำมกรอบอัตรำก ำลัง จึงส่งผล    
ให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรยังไม่เป็นระบบ 
     ข้อเสนอแนะ 
  ควรเพิ่มจ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ให้มีจ ำนวนตำมกรอบอัตรำก ำลัง 

 3) โครงการการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
     วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำน สถำนศึกษำ          
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ 

2. เพื่อประสำนงำน สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ 
หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ 
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน  
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ 
     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  สนับสนุนงำนตรวจรำชกำร 
  1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ   จ ำนวน 2  แห่ง 
  2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ    จ ำนวน  1  แห่ง 
  3. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน  1  แห่ง 
  4. ศูนย์ประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด   จ ำนวน  1  แห่ง 
  5. อำชีวศึกษำจังหวัดแพร่      จ ำนวน  1  แห่ง 
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  สนับสนุนงำนนิเทศและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  1. โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน  20 แห่ง 
  2. วิทยำลัยสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ   จ ำนวน  6  แห่ง 
  3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จ ำนวน 15 คน 
  เชิงคุณภำพ 
  1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำม กำรเตรียมควำมพร้อมข้อมูลสำรสนเทศ 
  2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ได้รับ         
กำรประสำนงำน สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ 
  3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ได้รับ         
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ 
     ผลการด าเนินงาน 
  1. หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม       
กำรเตรียมควำมพร้อมข้อมูลสำรสนเทศตำมเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ได้รับกำรประสำนงำน 
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน 
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ตำมเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน 
กำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ 
ตำมเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100 
     ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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 4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสถานศึกษาเอกชน 

     วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อให้สถำนศึกษำเอกชนในสังกัดได้รับทรำบข้อรำชกำร ระเบียบหลักเกณฑ์และน ำแนวปฏิบัติ 

ท่ีเกี่ยวข้องไปด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
2. เพื่อนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน 
3. เพื่อเสริมสร้ำงสถำนศึกษำเอกชนให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถจัดกำรศึกษำได้มีคุณภำพ 

     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. ประชุมสัมมนำผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำรสถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 20 โรงเรียน ประชุม 3 เดือน
ต่อ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้งต่อปี 
  2. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของครู สถำนศึกษำ และตรวจสอบเงินอุดหนุน
สถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 20 โรงเรียนๆ ละ 2 ครั้งต่อปี 
  3. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 20 โรงเรียน 
  เชิงคุณภำพ 
  1. ผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำร สถำนศึกษำเอกชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระเบียบหลักเกณฑ์และ       
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำได้อย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
  2. สถำนศึกษำเอกชน จัดท ำเอกสำรหลักฐำนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตรงกับจ ำนวนนักเรียน         
ท่ีขอเบิกเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลประจ ำปี 
  3. ครู ผู้บริหำรในสถำนศึกษำเอกชน มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นักเรียนมีคุณภำพและมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 

     ผลการด าเนินงาน 
  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จัดประชุมให้ผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำร สถำนศึกษำเอกชน         
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำได้อย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
  2. สถำนศึกษำเอกชน 20 โรง ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนเงินอุดหนุนกำรศึกษำเอกชน     
ทุกประเภทได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบท่ีก ำหนด 
  3. ครู ผู้บริหำรในสถำนศึกษำเอกชน มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นักเรียนมีคุณภำพและมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
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     ปัญหาและอุปสรรค 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ขำดบุคลำกรท่ีท ำหน้ำทีต่รวจกำรเงินและบัญชีของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรตรวจเงินอุดหนุนกำรศึกษำเอกชน 
 
     ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 

 
 
 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
     วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อส ำรวจข้อมูลครูผู้สอนปฐมวัย (อนุบำล 1-3) ในสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
และสังกัดกระทรวงอ่ืนในจังหวัดแพร่ 
  2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1 -3) ให้แก่
ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ี 
  3. เพื่อจัดเวทีเสวนำส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นท่ี 
     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. จัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำ จ ำนวน 2 เขต 
  2. ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้บริหำร ครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) และสังกัดองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 400 คน 
  3. จัดเวทีเสวนำเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1 -3) ให้แก่
ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 100 คน 
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  เชิงคุณภำพ 
  1. ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1-3) 
  2. ครูผู้สอนปฐมวัยในสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสังกัดกระทรวงอ่ืนในจังหวัด
แพร่ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1-3) ได้อย่ำง  
มีประสิทธิภำพ 
 

    ผลการด าเนินงาน 
  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีข้อมูลสำรสนเทศครูผู้สอนปฐมวัย เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ   
กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ 
  2. ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย เป็นไปตำม
เป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. ครูผู้สอนปฐมวัยในสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสังกัดกระทรวงอ่ืนในจังหวัด
แพร่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100 
  4. ผู้ร่วมเวทีเสวนำเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย มีควำมพึงพอใจต่อกำรร่วม
กิจกรรม 
     ปัญหาและอุปสรรค 
  กำรประสำนงำนระหว่ำงกระทรวงยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
     ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดท ำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
     ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 6) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
     วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
  2. ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำมีทำงเลือกในกำรเข้ำสู่กำรศึกษำที่สูงขึ้น
อย่ำงหลำกหลำย 
     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. หน่วยงำน สถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดแพร่ จ ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 
   1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  จ ำนวน 2 แห่ง 
   1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  จ ำนวน 1 แห่ง 
   1.3 อำชีวศึกษำจังหวัดแพร่    จ ำนวน 1 แห่ง 
   1.4 ศูนย์ประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดแพร่ จ ำนวน 1 แห่ง 
   1.5 สถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดแพร่   จ ำนวน 5 แห่ง 
  2. รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ     จ ำนวน 1 หลักสูตร 
  3. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล    จ ำนวน 10 คน 
  4. กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ      จ ำนวน 4 คน 
  เชิงคุณภำพ 
  1. กำรเตรียมประชำกรที่ท ำงำนในระบบ (Labor extensive) เป็นกำรเชื่อมโยงควำมรู้พ้ืนฐำน
ไปสู่ควำมรู้ชั้นสูงในลักษณะ pure science ไปสู่ applied science 
  2. กำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 
  3. นักเรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์ ประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงควำมรู้ที่เป็นทฤษฎีน ำไปใช้โดยมีวิชำ
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยี เป็นตัวสร้ำงควำมรู้ เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก       
กำรสังเกตและผสมผสำนกำรเรียนรู้กับชีวิตจริง 
  4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น 
  5. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และกำรคิดค ำนวณดีข้ึน 

    ผลการด าเนินงาน 
  1. หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดแพร่ จ ำนวน 10 แห่ง เข้ำร่วม
กิจกรรม 

2. มีหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กับอำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
  2. ผู้ เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำมีทำงเลือก มีกำรคิดวิเครำะห์             
มีกำรประยุกต์ใช้หลักสูตรในกำรเข้ำสู่กำรศึกษำท่ีสูงขึ้นอย่ำงหลำกหลำย 
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    ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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 7) โครงการสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยกระบวนการลูกเสือ 
     วัตถุประสงค์โครงการ 
                     1. เพ่ือฝึกอบรมบุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้เพ่ิมประสิทธิภำพทั้ง
ลูกเสือ ยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
  2. เพ่ือให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ำแพร่และนักศึกษำในเรือนจ ำแพร่ได้ฝึกทักษะ สร้ำงวินัย สร้ำงส ำนึก
รักชำติโดยใช้กระบวนกำรทำงลูกเสือ 
     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เข้ำรับกำรอบรมกำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพทำงลูกเสือ จ ำนวน 40 คน 
  2. บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เข้ำรับกำรอบรมกำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพทำงยุวกำชำด จ ำนวน 40 คน 
  3. บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เข้ำรับกำรอบรมส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนนักศึกษำ จ ำนวน 50 คน 
  4. ผู้ต้องขังในเรือนจ ำจังหวัดแพร่ เข้ำรับกำรอบรมลูกเสือ จ ำนวน 40 คน 
  เชิงคุณภำพ 
  1. บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพทำงลูกเสือ  
  2. บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพทำงยุวกำชำด  
  3. บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ผ่ำนกำรฝึกอบรมส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนนักศึกษำ  
  4. ผู้ต้องขังในเรือนจ ำจังหวัดแพร่ ผ่ำนกำรฝึกอบรมลูกเสือ  
     ผลการด าเนินงาน 
                     1.บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพ      
ทั้งลูกเสือ ยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
  2. ผู้ต้องขังในเรือนจ ำแพร่มีทักษะ มีวินัย และส ำนึกรักชำติ จำกกระบวนกำรทำงลูกเสือ 
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 8) โครงการบริหารจัดการขยะรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
     วัตถุประสงค์โครงการ 
                     1. เพ่ือปลูกฝังสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลำกรทำง
กำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 20 แห่ง 
  2. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเอกชน 20 แห่ง  
ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้วิธีกำรก ำจัดขยะ ปรับเปลี่ยนกำรใช้สำรเคมีที่เป็นพิษ เป็นสำรชีวภำพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  3. เพ่ือให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเอกชน 20 แห่ง 
มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่  จ ำนวน 28 คน 
  2. โรงเรียนเอกชน จ ำนวน 20 แห่ง 
  เชิงคุณภำพ 
  บุคลำกรสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ และโรงเรียนเอกชน 20 แห่ง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
มีวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

     ผลการด าเนินงาน 
                     1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีกำรบริหำรจัดกำรขยะ มีกำรคัดแยกขยะ โดยบุคลำกรใน
สังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีวินัย และมีจิตส ำนึกในกำรจ ำกัดขยะท่ีถูกต้อง 
  2. โรงเรียนเอกชน จ ำนวน 20 แห่ง มีกำรบริหำรจัดกำรขยะในโรงเรียน และสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และจิตส ำนึกในกำรก ำจัดขยะที่ถูกต้องให้แก่ ครู และนักเรียน 
     ปัญหาและอุปสรรค 
  งบประมำณสนับสนุนมีจ ำนวนจ ำกัด ไม่ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
     ข้อเสนอแนะ 
  ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรขยะ และควรมีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
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     ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 
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9) โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

     วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำภำยในจังหวัดมีงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพ 
2. เพื่อเผยแพร่ผลกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสำมำรถน ำไปใช้พัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ได้ 

     เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่มีงำนวิจัยที่มีคุณภำพ จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 เรื่อง โดยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเป็นเจ้ำของผลงำนวิจัย 
  เชิงคุณภำพ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีผลงำนวิจัยตำมบริบทเชิงพื้นท่ีท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนตำม
หลักกำรวิจัย 

     ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ มีผลงำนวิจัยจ ำนวน 1 เรื่อง โดยนำงสำวพิชญำ  ดีมี 
ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่เป็นเจ้ำของผลงำนวิจัย 

     ปัญหาและอุปสรรค 
  มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรน้อย 

     ข้อเสนอแนะ 
  ควรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้หลำกหลำยช่องทำง และด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 
     ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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 10) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรวมในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
      วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมในเด็ก 
ท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 
  2. เพื่อให้ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสมส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษได้อย่ำงถูกต้อง 
      เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. นักเรียนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) ทุกคนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล 
  2. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัด
กำรศึกษำ กำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรวิจัยส ำหรับนักเรียนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) 
  3. โรงเรียนทุกโรงสำมำรถจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  เชิงคุณภำพ 
  1. นักเรียนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
  2. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรวิจัยส ำหรับนักเรียนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) 
  3. โรงเรียนสำมำรถจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
      ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) โดย
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรศึกษำ จนท ำให้นักเรียนควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
      ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่มี 
      ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ให้ก ำลังใจ ซักถำมปัญหำอุปสรรค แก่ครูกำรศึกษำพิเศษ
อย่ำงต่อเนื่อง 
      ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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 11) โครงการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
จังหวัดแพร่ 
      วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพื่อสนองนโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 2561 
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและติดตำมให้สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดของรัฐบำลและหน่วยงำนต้นสังกัด 
  3. เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ 
  4. เพื่อให้นักเรียนมีท ักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันยำเสพติดสำมำรถด ำรงชีวิตให้ห่ำงไกลและพ้นภัย  
ยำเสพติด 

      เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. กลุ่มเป้ำหมำยสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด แบ่งเป็น 2 ระดับ 
   1.1 สถำนศึกษำระดับอนุบำล/ปฐมวัย จ ำนวน 89 แห่ง 
   1.2 สถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน 251 แห่ง 
  2. กลุ่มเป้ำหมำยป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
   สถำนศึกษำระดับขยำยโอกำส มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จ ำนวน 81 แห่ง 
  เชิงคุณภำพ 
  สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำ         
ยำเสพติดตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

      ผลการด าเนินงาน 
  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมสนองนโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 2561 
  2. สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดของรัฐบำลและหน่วยงำนต้นสังกัด 
                     3. สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดตำมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำที่มุ่ งเน้นให้
นักเรียนในสถำนศึกษำมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน สำมำรถด ำรงชีวิตให้ห่ำงไกลยำเสพติดได้ 

      ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่มี 

       ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน 
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      ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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12) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
         วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพื่อพัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
  3. พัฒนำกำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษของสถำนศึกษำ 
      เป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
  1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัด สพป./สช./สกอ./อปท. จ ำนวน 200 คน 
  2. นักเรียนระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ สังกัด สพป./สพม./สช./อปท.  
จ ำนวน 400 คน 
  3. นักเรียน นักศึกษำสังกัด กศน./สกอ. จ ำนวน 300 คน 
  เชิงคุณภำพ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับพัฒนำกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร 
  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
  3. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำพัฒนำยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ 
      ผลการด าเนินงาน 
  1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ได้รับพัฒนำ 
กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
  2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
  3. สถำนศึกษำพัฒนำยกระดับทักษะภำษำอังกฤษตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
      ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครู ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ได้รับสนับสนุนเงินงบประมำณกำรอบรมตำมโครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เป็นเงิน 138,000 บำท 

     ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จึงก ำหนดจัดอบรมตำมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรพัฒนำศักยภำพครู ในกำรสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียน ในกำรทดสอบ
กำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET) ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ในวันที่  13 -16 มีนำคม 2561 ณ            
ห้องประชุมโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้ำงควำมตระหนัก      
ในควำมส ำคัญของกำรวัดและประเมินผล พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ และฝึกอบรม
พัฒนำครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในจังหวัดแพร่ ในกำรสร้ำงเครื่องมือ
วัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียน ส ำหรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-NET)         
มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นครูโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 84 คน ซึ่งกำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วง บรรลุตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 
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2. โครงการอบรมพัฒนางานประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ได้รับสนับสนุนเงินงบประมำณกำรอบรมบุคลำกรโรงเรียนเอกชน
ด้ำนกำรประเมิน และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เป็นเงิน 10,5๐๐ บำท  

          ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จึงก ำหนดจัดอบรมพัฒนำงำนประเมินผลและประกันคุณภำพ
กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 27 มีนำคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพนำรี อ ำเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 2 
คน จำกโรงเรียนเอกชนในสังกัด จ ำนวน 21โรง รวมทั้งสิ้น 42 คนซึ่งกำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วง บรรลุตำม
วัตถุประสงค์โครงกำร 
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน โครงกำรพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่
น ำไปพัฒนำครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 
         ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ จึงก ำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 
และเขียนแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ระหว่ำงวันที่ 23-24  มิถุนำยน 2561 ณ หอประชุมมำรีอำ โรงเรียนมำรดำ
อุปถัมภ์ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับ
ปฐมวัย จ ำนวน 19 โรงเรียน จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 120 รำย ซึ่งกำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงบรรลุตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี “กิจกรรมค่าย
นักวิจัยน้อย (STEM CAMP)” โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดแพร่ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก อบจ.แพร่ จึงก ำหนดจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยนักวิจัย
น้อย (STEM CAMP) ระหว่ำงวันที่ 3-5 กันยำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ ำเภอร้อง
กวำง จังหวัดแพร่ มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชน และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับประถมศึกษำปีที่ ๕-๖ และมัธยมศึกษำ ปีที่ 1-6 จ ำนวน 500 คน โดยแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วันโดยรุ่น 1 มีจ ำนวน 200 คน รุ่น 2 มีจ ำนวน 200 คน และรุ่น 3 มีจ ำนวน 100 คน 
          กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยนักวิจัยน้อย (STEM CAMP) มีลักษณะเป็นกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ที่      
ต่อยอดหลักสูตรที่บูรณำกำรกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนกำรทำงวิศวกรรมโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์และสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี เป็นพ้ืนฐำนได้เข้ำใจและสนใจด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี มีเจตคติที่ดีและมุ่งมั่น         
ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้     
ในระดับท่ีสูงขึ้นซึ่งกำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงบรรลุตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 
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 2. งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจ าปี พ.ศ.2561โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
ร่วมกับคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดแพร่ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดแพร่  ก ำหนดจัดงำนมหกรรมกำรศึกษำจังหวัดแพร่ ในวันที่ 9 กันยำยน 2561 ณ โรงเรียนมำรดำ
อุปถัมภ์ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนจำกโรงเรียนเอกชน
จังหวัดแพร่ โรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ และโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองแพร่ จ ำนวน 2,000  คน 
โดยในงำนมหกรรมกำรศึกษำจังหวัดแพร่ มีกำรจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร และจัดฐำนกำรเรียนรู้ สนุกคิด สนุก
ท ำ ตำมกลุ่มสำระต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มกำรศึกษำปฐมวัย  กลุ่มภำษำไทย  กลุ่มคณิตศำสตร์  กลุ่มวิทยำศำสตร์      
กลุ่มสังคมศึกษำฯ  กลุ่มภำษำต่ำงประเทศ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่
หลำกหลำย  ได้รับทั้งควำมรู้และควำมสนุกสนำน  ซึ่งกำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงบรรลุตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

3. การแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจ าปี พ.ศ.2561   โดย
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดแพร่ ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ จึงก ำหนดจัดงำนแข่งขันกรีฑำนักเรียนสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ ประจ ำปี พ.ศ.2561ในวันอำทิตย์ที่ 23 กันยำยน 2561 ณ สนำมกีฬำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดแพร่ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนระดับอนุบำลและระดับ
ประถมศึกษำ จ ำนวน 2,000  คน จำกโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ จ ำนวน 21 โรงเรียน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันกรีฑำชนิดต่ำงๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สร้ำงนิสัยรักกำรกีฬำและใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  หลีกเลี่ยงกำรมั่ว
สุมกับสิ่งอบำยมุขและยำเสพติดรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกำสออกก ำลังกำย สร้ำงเสริมสุขภำพและพลำนำมัยที่ดี  
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกีฬำได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนไปสู่กำรแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภำค และ
ระดับประเทศต่อไปซึ่งกำรด ำเนินกำรส ำเร็จลุล่วงบรรลุตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 นำยศิริพันธ์  ขวัญอ่อน   ศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
 นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ  รองศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 1. ผู้รับผิดชอบกลยุทธและโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

2. บุคลำกรทุกกลุ่ม / หนว่ยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่ 
 
ผู้จัดท ารายงาน 

นำงสำวญำณิชศำ  ยวงแก้ว  นักวิชำกำรศึกษำ 


