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 ก 

คำนำ 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้จัดทำเอกสาร “ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่             

ปีการศึกษา 2564” ขึ้น โดย ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ และจำเป็นต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา         
ในทุกระดับท่ีจะนำไปสู่การบูรณาการการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาของจังหวัดแพร่       
ให้มีคุณภาพต่อไป  

เอกสาร “ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564” ฉบับนี ้ ได้รับ         
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง          
ว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ ของจังหวัดแพร่ให้มีคุณภาพ
ต่อไป  

 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข 

สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ           ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภูมิ ซ 
บทนำ ฎ 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 1-22 
➢ ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
➢ ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่ 
➢ ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
➢ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
5 

15 
18 

  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
ข้อมูลด้านสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 
➢ จำนวนสถานศึกษา 
➢ จำนวนห้องเรียน 

23-33 
23 
23 
24 

ข้อมูลด้านนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดแพร่                        
➢ จำนวนนักเรียน 

25 
25 

ข้อมูลด้านผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  
➢ จำนวนครู 

33 
33 

  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่                  
➢ ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)     

      - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
➢ ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
➢ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)                      

 -  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                         
 -  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                         

 

34-78 
34 
34 
40 
40 
46 
46 
57 
68 

 
                          

                           



 ค 

สารบัญ 
 

หน้า 
ภาคผนวก 

➢ ตารางแสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จำแนกตามอำเภอและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

➢ คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2564 

➢ ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
               เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  
               ประจำปีการศึกษา 2564 

กองบรรณาธิการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ง 

สารบัญตาราง 
 

   หน้า 
ตารางที ่ 1 แสดงข้อมูลจำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. และอบต. 9 
ตารางท่ี   2 แสดงจำนวนประชากรแยกตามลักษณะของบุคคล จังหวัดแพร่                              10 
ตารางท่ี   3 แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย                        10 
  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)  
ตารางท่ี   4 แสดงจำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร กลุ่มจังหวัดแพร่                 13 
ตารางท่ี   5 แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 21 ปี ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่           14 
ตารางท่ี   6 แสดงจำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจำแนกตามสังกัด                  

ปีการศึกษา 2564          
23 

ตารางท่ี   7 แสดงจำนวนห้องเรียนในระบบโรงเรียนจำแนกตามสังกัด                
ประจำปีการศึกษา 2564     

24 

ตารางท่ี   8 แสดงจำนวนสถานศึกษานอกระบบจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 
2564            

24 

ตารางท่ี   9 แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2564                        25 
ตารางท่ี   10 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำแนกตามสังกัด                      

ปีการศึกษา 2564 
26 

ตารางท่ี   11 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำแนกตามสังกัด
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

26 

ตารางท่ี   12 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนกตามสังกัด             
ปีการศึกษา 2564         

27 

ตารางท่ี   13 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด                      
ปีการศึกษา 2564 

27 

ตารางท่ี   14 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามสังกัด                         
ปีการศึกษา 2564 

28 

ตารางท่ี   15 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำแนกตามสังกัด                           
ปีการศึกษา 2564 

28 

ตารางท่ี   16 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามสังกัด                      
ปีการศึกษา 2564 

29 

ตารางท่ี   17 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำแนกตามสังกัด                           
ปีการศึกษา 2564 

29 

ตารางท่ี   18 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                
จำแนกตามรายสถานศึกษาและตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

30 

ตารางท่ี   19 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา         
ระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตาม            
รายสถานศึกษาและตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

30 



 จ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

   หน้า 
ตารางท่ี   20 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                          

จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
31 

ตารางท่ี   21 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา จำแนกตามรายสถานศึกษาและ
ตามระดับชั้นปีการศึกษา 2564 

31 

ตารางท่ี   22 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำแนกตามรายสถานศึกษา                     
แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

32 

ตารางท่ี   23 แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับชั้นและเพศ                                   
จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

32 

ตารางท่ี   24 แสดงจำนวนผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา                                  
ปีการศึกษา 2564 

33 

ตารางท่ี   25 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน                         
(Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16   
และระดับประเทศ 

34 

ตารางท่ี   26 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และระดับประเทศ 

35 

ตารางท่ี 27 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามสังกัดในจังหวัดแพร่ 

36 

ตารางท่ี 28 คะแนนเฉลี่ยและคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการประเมินความสามารถ                  
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 

37 

ตารางท่ี 29 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน                         
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

39 

ตารางท่ี 30 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                         
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  (ศธภ.16) และประเทศ 

40 

ตารางท่ี 31 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
(ศธภ.16) และประเทศ 

41 



 ฉ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

   หน้า 
ตารางท่ี   32 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563               

จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
42 

ตารางท่ี   33 แสดงคะแนนเฉลี่ย และคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่              
ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ  ปกีารศึกษา 2562 

44 

ตารางท่ี   34 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรยีน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3                    
ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

45 

ตารางท่ี   35 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  
กับปีการศึกษา 2562 

49 

ตารางท่ี   36 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563
กับปีการศึกษา 2562 

50 

ตารางท่ี   37 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  กับปีการศึกษา 2562 

51 

ตารางท่ี   38 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่  
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

52 

ตารางท่ี   39 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปผลการทดสอบ                    
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   
ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

53 

ตารางท่ี   40 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ        

54 

ตารางท่ี   41 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์                             54 
ตารางท่ี   42 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  
กับปีการศึกษา 2562 

61 

ตารางท่ี   43 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  
กับปีการศึกษา 2562 

62 

ตารางท่ี   44 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2563  กับปีการศึกษา 2562 

63 



 ช 

  สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

   หน้า 
ตารางท่ี   45 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับ 
ระดับประเทศ 

64 

ตารางท่ี   46 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563  ของจังหวัดแพร่เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

65 

ตารางท่ี   47 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ        

66 

ตารางท่ี   48 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์                             66 
ตารางท่ี   49 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  
กับปีการศึกษา 2562 

71 

ตารางท่ี   50 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563
กับปีการศึกษา 2562 

72 

ตารางท่ี   51 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563  กับปีการศึกษา 2562 

73 

ตารางท่ี   52 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับ 
ระดับประเทศ 

74 

ตารางท่ี   53 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปผลการทดสอบ                    
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563   
ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

75 

ตารางท่ี   54 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ         

76 

ตารางท่ี   55 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์                             76 
    
    
    
    
    
    
    
    



 ซ 

สารบัญแผนภูมิ 
 

   หน้า 
แผนภูมิที่    1 แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย                           

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

12 

แผนภูมิที่    2 แสดงจำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร กลุ่มจังหวัดแพร่                     13 
แผนภูมิที่    3 จำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 21 ปี  ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่                      14 
แผนภูมิที่    4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                                  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงานศึกษาธิการ   
จังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ 

34 

แผนภูมิที่    5 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ 

35 

แผนภูมิที่    6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามสังกัดในจังหวัดแพร่  

36 

แผนภูมิที่    7 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน                         
(Reading Test : RT) นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบ                 
ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  

38 

แผนภูมิที่    8 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

39 

แผนภูมิที่    9 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                       
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16)  และประเทศ 

40 

แผนภูมิที่    10 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
(ศธภ.16) และประเทศ 

41 

แผนภูมิที่    11 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                   
ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 

42 

แผนภูมิที ่ 12 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score)ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่3   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 

44 

                      
 

 



 ฌ 

  สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 

 

   หน้า 
แผนภูมิที ่ 13 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

45 

แผนภูมิที ่ 14 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จังหวัดแพร่                    
เทียบกับระดับต่างๆ 

46 

แผนภูมิที ่ 15 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบ                   
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

46 

แผนภูมิที ่ 16 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                   
แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

47 

แผนภูมิที ่ 17 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบ                   
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

48 

แผนภูมิที ่ 18 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563  
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

49 

แผนภูมิที ่ 19 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

50 

แผนภูมิที ่ 20 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป                                          
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 

51 

แผนภูมิที ่ 21 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
เทียบกับระดับประเทศ   

52 

แผนภูมิที ่ 22 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ของจังหวัดแพร่ ปี
การศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    

53 

แผนภูมิที ่ 23 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

57 

แผนภูมิที ่ 24 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป                                        
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่  
เทียบกับระดับต่าง ๆ 

58 

แผนภูมิที ่ 25 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษา 
แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

59 



 ญ 

  สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 

 

   หน้า 
แผนภูมิที ่ 26 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป                                        

ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 

60 

แผนภูมิที ่ 27 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2562 

61 

แผนภูมิที ่ 28 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
เปรียบเทียบกับ  ปีการศึกษา 2562 

62 

แผนภูมิที ่ 29 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป                                          
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 

63 

แผนภูมิที ่ 30 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
เทียบกับระดับประเทศ    

64 

แผนภูมิที ่ 31 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป 
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ 

65 

แผนภูมิที ่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่  
เทียบกับระดับต่าง ๆ    

68 

แผนภูมิที ่ 33 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 69 
แผนภูมิที ่ 34 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                  

แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
70 

แผนภูมิที ่ 35 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป                                          
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดใน 
จังหวัดแพร่ 

70 

แผนภูมิที ่ 36 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2562 

71 

แผนภูมิที ่ 37 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

72 
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  สารบัญแผนภูมิ (ต่อ) 
 

 

   หน้า 
แผนภูมิที่   38 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป                                          

ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 

73 

แผนภูมิที่   39 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
เทียบกับระดับประเทศ    

74 

แผนภูมิที่   40 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป                                           
ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่  
ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    
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บทนำ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน และการวางแผนพัฒนาการ      

จัดการศึกษา ซึ ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานที่มี ภารกิจสำคัญ ในการบูรณาการ          
การจัดการศึกษาในจังหวัดแพร่ และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว        
ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศเป็น เครื่องมือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดแพร่ ดังนั ้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำเอกสาร 
“สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564” ฉบับนี้ขึ้น โดยได้รวบรวม ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 
และจำเป็นต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ ที่จะนำไปสู ่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา       
ของจังหวัดแพร่ ให้มีคุณภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนบูรณาการการจัดการศึกษา การพัฒนาการศึกษาในระดับ  โรงเร ียน ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา            
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตลอดจนเพื่องานวิจัย ทางการศึกษา  

ขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านนักเรียน บุคลากร และอ่ืน ๆ จากหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาในจังหวัดแพร่

โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก ็บรวบรวมข ้อม ูลจากแบบเก ็บข ้อม ูลของสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด ตามแบบของ                    

สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากระบบสถิติ ทาง การศึกษา 
(www.edustatistics.moe.go.th) กระทรวงศึกษาธิการ (http://203.159.172.49/phrae64) ในรูปแบบของ
จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รวบรวม   และประมวลผลเป็นภาพรวมระดับจังหวัด 
รวมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่ม 

นิยามศัพท ์
1. ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564 คือ วันสำรวจข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
2. สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา         

ของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานการศึกษาอ่ืน ๆ  
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คือ หน่วยงาน ระดับกระทรวงของ

รัฐบาลไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์การวิจัย และ           
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการ พัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา  

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ องค์กรหลักของ  กระทรวงศึกษาธิการ         
มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานตั้งแต่ ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

http://203.159.172.49/phrae64


 ฏ 

6. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คือ  หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที ่ด ูแลรับผิดชอบ  เกี ่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ               
และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย  

7. สำน ักงานพระพ ุทธศาสนาแห ่งชาต ิ  (พศ. ) ค ือ  ส ่วนราชการท ี ่อย ู ่ ในบ ังค ับบ ัญชาขึ้น                     
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี ่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ  โดยการทำนุบำรุง       
ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา  

8. สำน ักงานคณะกรรมการส ่ ง เสร ิม การศ ึกษาเอกชน (สช . )  ค ื อ  หน ่ วยงานในส ั งกัด                 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที ่ร ับผ ิดชอบการจัดการศึกษาของ  สถานศึกษาเอกชน                  
ในประเทศไทย  

9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือ หน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลาง 
ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตน โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

10. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในจังหวัดแพร่ 
11. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หมายถึง โรงเรียนในสังกัด               

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (สพม.แพร่)         
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ (สศศ.)  

12. โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                
ที่อยู่ใน เขตพ้ืนที่บริการของจังหวัดแพร่  

13. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

14. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่วัดจัดตั้ง  ขึ้น เพื่อให้การศึกษา       
แก่ผ ู ้ เร ียนตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสำหรับโรงเร ียน  พระปริย ัต ิธรรม แผนกสามัญศึกษา             
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

15. โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน หมายถึง โรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง 
โรงเรียนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  

16. โรงเร ียนราชประชานุเคราะห์หมายถึง โรงเร ียนที ่จ ัดการศึกษาสำหรับเด็ก  ด้อยโอกาส              
ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

17.ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสายผู้สอน และสายสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 
 



                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 1 

ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่    
3  เมษายน  2560 ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ   
ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 



                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 2 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
       (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  (3) สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
       (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล     
เพ่ือการศึกษา 
       (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
       (6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       (8) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
       (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 

(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ตั้งอยู่เลขที่ 6/1-3 ถนนสันกลาง ซอย 5 ตำบลในเวียง 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  โดยมีผู้บริหาร ดังนี้ 

1. พ.ศ. 2560 –  พ.ศ.2561   นายบรรพ์  ใสแจ่ม ตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562   นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
3. พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563   นางสาวประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                         

รักษาราชการในตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
4. พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน       นายอดุล   เทพกอม  ตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 

สถานที่ต้ังและการติดต่อ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ตั้งอยู่เลขท่ี  6/1-3 ถนนสันกลาง ซอย 5 ตำบลในเวียง       
อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  54000 
 โทรศัพท์  0 5459 8271 
 โทรสาร   0 5459 8272 
เว็บไซต์   http://www.phraepeo.go.th/main/ 
Facebook   งานประชาสัมพันธ์ (ศธจ.แพร่) 

http://www.phraepeo.go.th/main/
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บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
                    ตามโครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ขนาดเล็ก   54    ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

บุคลากร / กลุ่ม ตามกรอบ คนครอง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 
ศึกษาธิการจังหวัด 1 1   1 
รองศึกษาธิการจังหวัด 2 1   1 
กลุ่มอำนวยการ 7 2   2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 3   3 
กลุ่มนโยบายและแผน 6 0   0 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 4   4 
กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ 4 1   1 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 9 7   7 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 2   2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1   1 
ช่วยราชการ - 4   4 
พนักงานจ้างเหมาบริการ - 9   9 

รวม 54 35   35 
 

บุคลากร / กลุ่ม เจ้าหน้าที่คุรุสภา รวม 
คุรุสภาจังหวัดแพร่ 2 2 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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ทำเนียบบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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เมืองแพร่ เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาล แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐาน

แน่ชัดว่าสร้างข้ึนในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้าง  
เมืองแพร่เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติของตนเองจารึกไว้ในที่ใดๆ โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏในตำนาน

พงศาวดารและจารึกของเมืองอ่ืนๆ บ้างเพียงเล็กน้อย  
จากการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานจากตำนานเมืองเหนือพงศาวดารโยนกและศิลาจารึก    

พ่อขุนรามคำแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน  
เมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตำนานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล” ดังปรากฏ   

ในตำนาน สร้างพระธาตุลำปางหลวงว่า “เบื้องหน้าแต่นั้นนานมา ยังมีพระยาสามนตราชองค์หนึ่ง เสวยราช
สมบัติในพลรัฐนคร อันมี ในที่ใกล้กันกับลัมภกัปปะนคร (ลำปาง) นี่ ทราบว่าสรีระพระธาตุพระพุทธเจ้ามี
ในลัมภกัปปะนคร ก็ปรารถนาจะใคร่ได้”  

ในสมัยขอมเรืองอำนาจราว พ.ศ. 1470-1560 นั้น พระนางจามเทวีได้แผ่อำนาจเข้าครอบครอง
ดินแดนในเขตลานนา ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในเขตลานนาเป็นภาษาเขมร เช่น ลำพูนเป็นหริภุญไชย น่านเป็นนนัท
บุรี เมืองแพร่เป็นโกศัยนคร หรือ นครโกศัย 

ชื ่อที ่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เร ียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตามหลัก
ภาษาศาสตร์เป็น “แพร่” ชาวเมืองนิยมออกเสียงว่า “แป้”  
ท่ีมา : หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดแพร่ 
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ตราประจำจังหวัดแพร ่ 
 
 
 
 
 

ตราประจำจังหวัดแพร่เป็นรูปม้ายืน และมีโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่ 
คือพระธาตุช่อแฮประกอบอยู่บนหลังม้า 

 

ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่  
 
 
 
 
 

คือ ต้นยมหิน มีลำต้นตรง สูงประมาณ 15-25 เมตร เปลือกนอกมีสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลดำ ใบประกอบแบบขน
นก ปลายคี่ ยาวประมาณ 30-50 ซ.ม. มีใบย่อยท่ีออกตรงข้ามกัน 4-10 คู่ และท่ีปลายก้านอีก 1 ใบ ดอกมี
ลักษณะเป็นช่อ มีกลิ่นหอม มีความยาว 1.5 ซ.ม. ผลเป็นแบบผลแห้ง มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลรูปทรงแบบไข่ 

ขนาดยาว 2.5-5.0 ซ.ม. เมื่อแก่จะ มีสีดำ เมล็ดมีลักษณะแบนเป็นแผ่นบางๆ สีน้ำตาล 
 

ธงจังหวัดแพร่  
 
 
 

 
 
 

 
ธงพ้ืนสีน้ำตาล-แดง แบ่งตามแนวตั้ง ตรงกลางเป็นรูปวัดพระธาตุช่อแฮ  
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คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  
 

“หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม” 

 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 

พ้ืนที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพ้ืนที่ราบ
เพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยมคล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัด    
จะอยู่ระหว่างหุบเขามี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น   
และอำเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณที่ตั ้งอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็น         
ที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร 

 
 

สถานที่ต้ัง อาณาเขต 
 

จังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 14.70 ถึง 
18.44 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวง หมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 551 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร 
(ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ และมีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่  

ทิศเหนือ เขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ติดต่อ  
กับ จังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา  
ทิศตะวันออก เขตอำเภอเมืองแพร่และอำเภอ         
ร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์  
ทิศใต้ เขตอำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ  
จังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย  
ทิศตะวันตก เขตอำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอ    
วังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง  

 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 

1) ฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่จัดอยู ่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือ       
แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน ( Intertropical 
Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับ อิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาว และแห้งแล้ง       
จากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดแพร ่ที่เป็น
แอ่งคล้ายก้นกระทะและลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะ
ภูมิอากาศ ของจังหวัดแพร่แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
อากาศจะหนาวเย็น และแห้งแล้ง ในตอนเช้าจะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วไป โดยจะมีหมอกหนาเกิดขึ ้นได้
ประมาณ 17-20 วัน ส่วนในตอนเที่ยงถึงคํ่า จะมี ฟ้าหลัวแห้งปกคลุมเกือบตลอดเดือน ในบางปีอากาศจะ   
หนาวเย็นช้ากว่ากำหนดได ้ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะเดือนเมษายน จะอากาศร้อนจัดที่สุด ในระหว่างฤดูร้อนจะมีฟ้าหลัวปกคลุมเกือบทั้งวัน  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อากาศ  
จะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เป็น
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบปี  

2) ปริมาณน้ำฝน จากสถิติภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปีระหว่าง ปี2559-2563 มีค่าเฉลี่ย
ประมาณ 1,204.68 ม.ม. ฝนตกมากท่ีสุดในปี2560 วัดได้1,413.7 ม.ม. จำนวนวันที่ฝนตก 137 วัน ฝนตกน้อย
ที่สุดในปี2562 วัดได้999.9 ม.ม. จำนวนวัน ที่ฝนตก 100 วัน  

3) อุณหภูมิ อุณหภูมิของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปีระหว่างปี2559-2563 มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
27.95องศาเซลเซียสโดย อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดต่อปีประมาณ 19.01 องศาเซลเซียส เมื่อปี2562 และอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุดต่อปีประมาณ 39.24 องศาเซลเซียส เมื่อปี2562 อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้8.2 องศาเซลเซียส เมื่อเดือน
ธันวาคม 2560, 2562 และอุณหภูมิสูงสุดวัดได้43.3 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนเมษายน 2559 
 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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ด้านการปกครอง 
 

 
การแบ่งเขตการปกครอง  
จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  

  - 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน 18 ชุมชน  
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล

เมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 57 แห่ง 
 
ตารางที่  1     แสดงข้อมูลจำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. และอบต. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ที่มา : ท่ีทำการปกครองจังหวัดแพร่, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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ข้อมูลประชากร  
จังหวัดแพร่ มีประชากร ณ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 437,350 คน จำแนกเป็น             

ชาย 210,973 คน  หญิง 226,377 คน  
 
 

ตารางท่ี   2     แสดงจำนวนประชากรแยกตามลักษณะของบุคคล จังหวัดแพร่ 
 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 210,973 226,377 437,350 
แยกลักษณะสถานะของบุคคล    
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 210,493 226,056 436,549 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 210,186 225,819 436,005 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 307 237 544 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการ
ทะเบียนกลาง) กำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจมีชื่อ   ในทะเบียนบ้าน 438 282 720 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 399 251 650 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 39 31 70 

ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 42 39 81 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 39 37 76 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 3 2 5 

(ข้อมูล เดือนธันวาคม 2563 จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 
 
ตารางท่ี  3   แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี)(เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 1,316 1,254 2,570 อายุ 7 ปี 1,786 1,743 3,529 

อายุ 1 ปี 1,502 1,340 2,842 อายุ 8 ปี 1,993 1,897 3,890 
อายุ 2 ปี 1,556 1,471 3,027 อายุ 9 ปี 1,976 1,898 3,874 
อายุ 3 ปี 1,636 1,507 3,143 อายุ 10 ปี 1,976 1,843 3,819 
อายุ 4 ปี 1,614 1,519 3,133 อายุ 11 ปี 2,000 1,878 3,878 
อายุ 5 ปี 1,735 1,648 3,383 อายุ 12 ปี 2,078 1,914 3,992 
อายุ 6 ปี 1,730 1,721 3,451 อายุ 13 ปี 2,181 1,970 4,151 
อายุ 14 ปี 2,066 1,989 4,055 อายุ 50 ปี 3,452 3,880 7,332 
อายุ 15 ปี 2,250 1,989 4,239 อายุ 51 ปี 3,496 4,027 7,523 
อายุ 16 ปี 2,273 2,129 4,402 อายุ 52 ปี 3,514 4,165 7,679 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 17 ปี 2,245 2,006 4,251 อายุ 53 ปี 3,645 4,135 7,780 
อายุ 18 ปี 2,188 2,032 4,220 อายุ 54 ปี 3,659 4,265 7,924 
อายุ 19 ปี 2,140 2,175 4,315 อายุ 55 ปี 3,798 4,451 8,249 
อายุ 20 ปี 2,278 2,259 4,537 อายุ 56 ปี 3,895 4,524 8,419 
อายุ 21 ปี 2,176 2,271 4,447 อายุ 57 ปี 3,652 4,279 7,931 
อายุ 22 ปี 2,415 2,503 4,918 อายุ 58 ปี 3,816 4,318 8,134 
อายุ 23 ปี 2,869 2,978 5,847 อายุ 59 ปี 3,570 4,164 7,734 
อายุ 24 ปี 2,991 2,923 5,914 อายุ 60 ปี 3,474 4,045 7,519 
อายุ 25 ปี 2,967 2,991 5,958 อายุ 61 ปี 3,413 4,051 7,464 
อายุ 26 ปี 3,096 2,977 6,073 อายุ 62 ปี 3,214 3,833 7,047 
อายุ 27 ปี 3,084 2,922 6,006 อายุ 63 ปี 3,158 3,726 6,884 
อายุ 28 ปี 3,198 3,039 6,237 อายุ 64 ปี 3,143 3,688 6,831 
อายุ 29 ปี 3,191 3,001 6,192 อายุ 65 ปี 2,924 3,567 6,491 
อายุ 30 ปี 3,177 2,870 6,047 อายุ 66 ปี 2,732 3,177 5,909 
อาย ุ31 ปี 2,999 2,845 5,844 อายุ 67 ปี 2,485 2,985 5,470 
อายุ 32 ปี 2,944 2,771 5,715 อายุ 68 ปี 2,280 2,827 5,107 
อายุ 33 ปี 2,875 2,779 5,654 อายุ 69 ปี 2,010 2,550 4,560 
อายุ 34 ปี 2,980 2,770 5,750 อายุ 70 ปี 2,055 2,406 4,461 
อายุ 35 ปี 3,074 2,855 5,929 อายุ 71 ปี 1,764 2,289 4,053 
อายุ 36 ปี 2,941 2,793 5,734 อายุ 72 ปี 1,543 1,978 3,521 
อายุ 37 ปี 3,195 3,106 6,301 อายุ 73 ปี 1,403 1,901 3,304 
อายุ 38 ปี 3,206 3,138 6,344 อายุ 74 ปี 1,140 1,567 2,707 
อายุ 39 ปี 3,268 3,029 6,297 อายุ 75 ปี 1,121 1,470 2,591 
อายุ 40 ปี 2,991 3,032 6,023 อายุ 76 ปี 1,047 1,445 2,492 
อายุ 41 ปี 3,083 3,045 6,128 อายุ 77 ปี 947 1,322 2,269 
อายุ 42 ปี 3,019 3,020 6,039 อายุ 78 ปี 941 1,304 2,245 
อายุ 43 ปี 3,187 3,273 6,460 อายุ 79 ปี 847 1,162 2,009 
อายุ 44 ปี 3,020 2,925 5,945 อายุ 80 ปี 680 1,037 1,717 
อายุ 45 ปี 2,895 3,167 6,062 อายุ 81 ปี 604 974 1,578 
อายุ 46 ปี 3,067 3,277 6,344 อายุ 82 ปี 559 919 1,478 
อายุ 47 ปี 3,203 3,407 6,610 อายุ 83 ปี 502 841 1,343 
อายุ 48 ปี 3,192 3,519 6,711 อายุ 84 ปี 447 732 1,179 
อายุ 49 ปี 3,430 3,664 7,094 อายุ 85 ปี 363 617 980 
อายุ 86 ปี 305 529 834 อายุ 95 ปี 35 66 101 
อายุ 87 ปี 226 497 723 อายุ 96 ปี 21 33 54 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 88 ปี 217 410 627 อายุ 97 ปี 14 21 35 
อายุ 89 ปี 180 314 494 อายุ 98 ปี 12 16 28 
อายุ 90 ปี 112 251 363 อายุ 99 ปี 6 16 22 
อายุ 91 ปี 99 185 284 อายุ 100 ปี 7 13 20 
อายุ 92 ปี 85 131 216 อายุมากกว่า100 ปี 15 23 38 
อายุ 93 ปี 58 100 158 เกิดปีจันทรคติ 0 0 0 
อายุ 94 ปี 36 79 115     

ยอดรวมทั้งหมด     ชาย 210,973     หญิง  226,377 รวมทั้งหมด   437,350 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่   1   แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน) 
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ตารางท่ี  4    แสดงจำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร กลุ่มจังหวัดแพร่ 
 

 

จังหวัด จำนวนประชากร (คน)  

เนื้อที่ (ตร.กม.) 

 

ความหนาแน่น
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

แพร ่ 210,973 226,377 437,350 
6,539 

67 คน : 1 ตาราง
กิโลเมตร รวม 210,973 226,377 437,350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่   2    แสดงจำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร กลุ่มจังหวัดแพร่ 
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ตารางท่ี  5    แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 21 ปี  ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ 
 

วัย / ช่วงอายุ จำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3- 21 ปี (คน) 
ปฐมวัย 3 – 5 ปี 9,620 
ประถมศึกษา 6 -11 ปี 22,418 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 – 14 ปี 12,183 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 – 17 ปี 12,873 
อุดมศึกษา (ต่ำกว่า ป.ตรี และป.ตรี) 18 – 21 ปี 17,502 

รวมทั้งสิ้น 74,596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่   3   จำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 21 ปี  ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ 
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ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
วิสัยทัศน ์(VISION)          

“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม 
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม พร้อมรับ             
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้            
ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา       
ทุกระดับ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
ค่านิยม  TEAMWINS 
  T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
       I  = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค ์
เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 
 เป้าประสงค์ที ่ 2 กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา มีองค์ความรู ้เทคโนโลยีและเพิ ่มศักยภาพ         
การแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
 เป้าประสงค์ท่ี 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา มีทักษะ ความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยและมีคุณภาพโดยไม่กำจัดเวลาและสถานที่ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ อย่างทั่วถึง 
 เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก รักษ์สิ ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม     
ภาษา  มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการ
ดำรงชีวิต 
 เป้าประสงค์ที่ 6 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป้าประสงค์ที่ 1 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่                                                                       

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป้าประสงค์ที่ 2 
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
2.  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 

เฉพาะด้าน 
3.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ ที่จำเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21    
     2.   คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน 
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
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     3.  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ได้อย่างมี   
คุณภาพและมาตรฐาน       

4.  แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่        

5.  มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ        
6.  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       
7.  พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                                             
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย                         

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5 
1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ      
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อการเรียนรู ้ ที ่ส่ งเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม    

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ       
3. การวิจัยเพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ   

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 6 
1. ระบบการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล ส ่งผลต ่อค ุณภาพและ              

มาตรฐานการศึกษา  
2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน       

และพ้ืนที่     
3. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที ่แตกต่างกันของผู ้เรียน   

สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ        
4. ระบบบร ิหารงานบ ุคคลของคร ู  อาจารย ์  และบ ุคลากรทา งการศ ึกษาม ีความเป ็นธรรม               

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี      
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา    
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย   
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ       
สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ      
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที ่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3 .  ปร ั บ ร ื ้ อ แ ละ เปล ี ่ ย นแปลงระบบการบร ิ ห า รจ ั ดก ารและพ ัฒนากำล ั ง คนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 
 
 

จุดเน้นประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู ้เร ียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่ว มกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
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1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สู งวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 

-  พ ัฒนาคร ูอาช ีวศ ึกษาท ี ่ ม ี ความร ู ้ และความสามารถในทางปฏ ิบ ัต ิ  ( Hands – on 
Experience) เพื ่อให้มีทักษะและความเชี ่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั ้นนำ         
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความพร้อม    
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย

เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ

สร้างรายได้ 
 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที ่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน  โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น  เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้    
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที ่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ            
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที ่ม ีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ             
(4) ทบทวนงบประมาณทีม่ีความซ้ำซ้อน 

 
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ  โดยมีบทบาทภารกิจ   
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ และคณะกรรมการต ิดตาม ตรวจสอบ และ ประเม ินผลการจ ัดการศ ึกษา                      
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

 
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ

แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่ อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 

 

 

จังหวัดแพร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อำเภอ มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในระบบ 
กระจายอยู ่ในทุกอำเภอ รวม 479 แห่ง สถานศึกษาของเอกชนที ่จ ัดการเร ียนการสอนนอกระบบ        
จำนวน 20 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในทุกพื้นที่ของจังหวัด และยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  141  แห่ง กระจายในทุกตำบล มีสถานศึกษาที่จัดการเรียน       
การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  258  แห่ง  จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 6 แห่ง      
มีศูนย์ กศน.อำเภอ จำนวน 8 แห่ง บริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 แห่ง และสถานศึกษาที่จัดการเรียน  
การสอนระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนากำลังคนในจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

ตารางท่ี  6  แสดงจำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564   
                จำนวน  479  แห่ง 

สังกัด จำนวนสถานศึกษาในระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 258 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 118 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 124 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 20 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 3 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 7 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 166 
 - ท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลเมือง 22 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  141 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 5 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 1 

รวมทั้งสิ้น  479 

ข้อมูลด้านสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตาราง   7  แสดงจำนวนห้องเรียนในระบบโรงเรียนจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2564 
สังกัด  จำนวนห้องเรียน  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,328 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 940 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 955 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 433 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 252 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 358 

4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 108 

5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 73 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 46 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 103 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 534 
 - ท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลเมือง 207 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 42 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  285 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 12 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 5 

 

รวมทั้งสิ้น  
3,819 

 
 
 
ตาราง  8   แสดงจำนวนสถานศึกษานอกระบบจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด จำนวนสถานศึกษานอกระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 17 
   -  กวดวชิา 9 
   -  วิชาชีพ 7 

   -  ดนตรีและกีฬา 1 
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) 3 

รวมทั้งสิ้น 20 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีนักเรียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น         

รวม  69,695  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564) โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และนักเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 
ตารางท่ี  9  แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด  จำนวนนักเรียน/นักศึกษา (คน)  
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35,292 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 10,268 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 8,882 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 13,442 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7,316 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9,589 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2,825 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 973 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 684 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3,765 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 8,716 
 - ท้องถิ่นจังหวัด , เทศบาลเมือง 4,442 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 980 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3,294 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 156 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 379 

รวมทั้งสิ้น 69,695 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านนักเรียน/ศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี  10  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำแนกตามสังกัด   ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับก่อนประถมศึกษา (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,124 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 1,784 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,340 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,031 
3. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 148 
4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 5,297 
 - ท้องถิ่นจังหวัด , เทศบาลเมือง 1,978 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3294 

5. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 156 
รวมทั้งหมด 11,756 

 
 
 

ตารางท่ี  11 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำแนกตามสังกัด ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3     
                 ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับอนุบาล 3 (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,562 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 883 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 679 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 957 
3. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 7 
4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 643 
 - ท้องถิ่นจังหวัด , เทศบาลเมือง 633 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 

รวมทั้งหมด 3,169 
 
 



27 

 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี  12  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนกตามสังกัด   ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับประถมศึกษา  (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14,029 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 7,762 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 6,267 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 263 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5,068 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 906 
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2,276 
 - ท้องถิ่น , เทศบาลเมือง 1,993 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 283 

รวมทั้งสิ้น 22,542 
 
 

ตารางท่ี  13   แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
 

สังกัด จำนวนสถานศึกษาในระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,484 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 1,369 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,115 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 820 
3. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 906 
4. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 57 
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 846 
 - ท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลเมือง 317 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 46 

รวมทั้งสิ้น 5,113 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี  14  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,454 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 722 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,275 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 7,457 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 322 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1,013 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1,631 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 396 
7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 560 
 - เทศบาลเมือง 294 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 266 

รวมทั้งสิ้น 13,376 
 
 

ตารางท่ี  15  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,862 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 250 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 419 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 2,463 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 95 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 382 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 0 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 128 
7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 184 
 - ท้องถิ่นจังหวัด  เทศบาลเมือง 95 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 89 

รวมทั้งสิ้น 3,651 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี  16   แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,985 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 5,985 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 240 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 459 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2,880 
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 275 
 - ท้องถิ่น , เทศบาลเมือง 177 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 98 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 288 

รวมทั้งสิ้น 10,127 
 
 
 
 
ตารางท่ี  17  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,942 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 1,942 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 57 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 138 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - 
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 82 
 - ท้องถิ่น , เทศบาลเมือง 51 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 31 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 85 

รวมทั้งสิ้น 2,304 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี  18  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามรายสถานศึกษา 
และตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
 

 
สังกัด 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

รวมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 653 538 558 1,749 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 423 320 301 1,044 
3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 110 149 162 421 
4. วิทยาลัยการอาชีพลอง 127 114 124 365 
5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 70 130 91 291 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 50 116 222 388 

รวมทั้งหมด 1,433 1,367 1,458 4,258 
 
 
 

ตารางท่ี  19     แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
                     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำแนกตามรายสถานศึกษาและตามระดับชั้น             
                     ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
จำนวนอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี รวมระดับอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่   10  
2. วิทยาลัยเทคนิคแพร่     

รวมทั้งหมด   10  
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี   20    แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
                     จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) 
ปวส.1 ปวส.2 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 576 702 1,278 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 430 395 825 
3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 76 107 183 
4. วิทยาลัยการอาชีพลอง 105 83 188 
5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 24 29 53 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 75 323 398 

รวมทั้งหมด 1,286 1,639 2,925 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  21  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา  จำแนกตามรายสถานศึกษาและตาม     
                  ระดับชั้นปีการศึกษา 2564 
  

สังกัด 
ระดับอนุปริญญา 

รวมระดับอนุปริญญา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

1. วิทยาลัยชุมชนแพร่ * 117 53 62  232 
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ** 45    45 

รวมทั้งหมด 162 53 62  277 
 
*   สถานศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
** สถานศึกษาอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี  22  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำแนกตามรายสถานศึกษา แยกตามระดับชั้น   
                  ปีการศึกษา 2564  

สังกัด 
ระดับปริญญาตรี  รวมระดับ

ปริญญา
ตรี  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

ปีท่ี 4 
ขึ้นไป 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดแพร่ 

201 210 111 139  661 

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 225 187 133 238 36 819 
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร่ 

176 79 88 55 19 417 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่   17 23  40 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ * 64 49 54 167  334 
6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ** 53 49    102 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ **   15 16  31 

รวมทั้งหมด 179 574 418 638 55 2,404 
 
* สถานศึกษาอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
** สถานศึกษาอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

ตารางท่ี  23   แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับชั้นและเพศ จำแนกตามรายสถานศึกษา    
                   ปีการศึกษา 2564  

สังกัด 
ระดับปริญญาโท  รวมระดับ

ปริญญาโท  ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 15 23 38 
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 39 39 78 

รวมทั้งหมด 54 62 116 
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                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ตารางท่ี  24  แสดงจำนวนผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สังกัด จำนวนสถานศึกษาในระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,176 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 705 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 722 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 749 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 542 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 660 
4. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 171 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 246 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 125 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 240 
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 418 
 - ท้องถิ่นจังหวัด 171 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 88 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  159 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 26 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 31 

รวมทั้งสิ้น 4,635 

 

ข้อมูลด้านผู้บริหาร ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร ่
 



                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 34 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) 
 

ส่วนที่ 3 
ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

         ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (ศธจ.แพร่) สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ  16) และระดับประเทศ สรุปได้ว่า  
คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่า  ระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ ตามลำดับ ดังตารางที่  25  และแผนภูมิที่ 4 
 
ตารางท่ี 25 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 

RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ
ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ  
ระดับ  การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 77.97 74.25 76.11 
ศึกษาธิการภาค 16 72.99 70.44 71.14 

 ประเทศ 74.14 71.86 73.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  4  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ 
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 2.  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

     ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (ศธจ.แพร่) สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 (ศธภ 16) และระดับประเทศ สรุปได้ว่า  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป   
รวม 2 ด้าน และด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่า  
ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ ตามลำดับ ดังตารางที่  26   และแผนภูมิที่  5 
 
ตารางท่ี 26 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้าน       
               การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน   
                ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ  
 

ระดับ  การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 87.17 92.11 89.46 

ศึกษาธิการภาค 16 80.99 87.38 84.05 
 ประเทศ 82.60 88.88 86.04 

 
แผนภูมิที่  5  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้าน     

การอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16              
และระดับประเทศ 
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            3.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 

     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) จำแนกตามสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่  (สช.แพร่) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.แพร่) และสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.แพร่) ตามลำดับ ดังตารางที่  27  และแผนภูมิที่  6 
 
ตารางท่ี  27  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน    
                (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด 
                 ในจังหวัดแพร่ 
 

ระดับสังกัด การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
สพฐ.(แพร่) 71.71 74.19 75.94 
สช.(แพร่) 82.94 78.38 80.66 

อปท.(แพร่) 68.82 65.86 67.34 
 

แผนภูมิที่   6   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                         
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามสังกัดในจังหวัดแพร่  
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            4.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 
2562 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ของผู้เรียนในจังหวัดแพร่ ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  เมื่อแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน
ที (T-Score) สรุปได้ว่า  คะแนนมาตรฐานที รวม 2 ด้าน ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
(+0.17)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนมาตรฐานที เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 (+0.8) ในขณะที่ด้านอ่านรู้เรื่องมีคะแนนมาตรฐานทีลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-0.41) รายละเอียด
ดังตารางที่  28   และแผนภูมิที่ 7 

 
ตารางท่ี 28  คะแนนเฉลี่ยและคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
                ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ 
                 ปีการศึกษา 2562 

 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
ปีการศึกษา   

จังหวัดแพร่ ประเทศ จังหวัดแพร่ ประเทศ 
จังหวัด
แพร่ 

ประเท
ศ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

2563 77.97 74.14 74.25 71.86 76.11 73.02 
2562 71.45 68.5 75.93 72.81 73.69 70.66 
ผลต่าง 6.52 5.64 -1.68 -0.95 2.42 2.36 
การ

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 

T-
Sc

or
e 

2563 52.82  52.53  51.46   
2562 52.02   52.94   51.29   
ผลต่าง 0.8  -0.41  0.17   
การ

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มข้ึน   ลดลง   เพิ่มข้ึน   

 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 7,852 คน (ปกต7ิ,188 คน พิเศษ: 360 คน) 
โรงเรียน 227 แห่ง 

ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 8,265 คน (ปกต7ิ,874 คน พิเศษ: 370 คน) 
โรงเรียน 234 แห่ง 
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แผนภูมิที่ 7  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)  

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562  
 
 

 
 
 
            5. ผลการประเม ินความสามารถด ้านการอ ่านของผ ู ้ เ ร ี ยน ( Reading Test : RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับ
คุณภาพ 
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (Reading Test : RT) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามระดับคุณภาพ   พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 2 
ด้าน ของนักเรียนจังหวัดแพร่ พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 64.98 รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ 
23.92 ระดับพอใช้ ร้อยละ 8.24 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 2.84 เมื่อพิจารณาคะแนนรายด้านการอ่าน
ออกเสียง พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 66.83 รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ 19.92 ระดับพอใช้ ร้อย
ละ 7.51 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 5.72  ส่วนในด้านการอ่านรู้เรื่อง พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 
57.07 รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ 34.49 ระดับพอใช้ ร้อยละ 6.80 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.62 
ตามลำดับ แสดงดังตารางที่  29   และแผนภูมิที่  8   
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ตารางท่ี  29  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
                 (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
                    ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออก
เสียง 

2,100 66.83 626 19.92 236 7.51 180 5.72 

การอ่านรู้เรื่อง 1,787 57.07 1,080 34.49 213 6.80 51 1.62 
เฉลี่ยรวม  2 

ด้าน 
2,034 64.98 749 23.92 258 8.24 89 2.84 

 
 
 

แผนภูมิที่  8   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                                      
                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 

                               จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 
 

) 
 

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 6  (ศธภ. 1 6 )และระดับประเทศ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ สรุป   
ได้ว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน  ในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่า     ระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ   ดังตารางที่  30  และแผนภูมิที่  9   
 
ตารางท่ี  30  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563     
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16)  
                 และประเทศ  

ระดับ คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
จังหวัดแพร่ 44.46 50.92 47.69 

ศธภ. 16 42.63 47.86 45.25 
ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

 
แผนภูมิที่  9  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563     
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16)            
                  และประเทศ 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คิดเป็นค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เทียบกับระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ สรุป   
ได้ว่า  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของด้านคณิตศาสตร์  ด้านภาษาไทย และรวม 
2 ด้าน ในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับสำนั กงานศึกษาธิการภาค 16  และ
ระดับประเทศ ดังตารางที่  31  และแผนภูมิที่ 10 
 
ตารางท่ี 31 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)      
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ   
               สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และประเทศ  
 

ระดับ คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
จังหวัดแพร่ 35.97 54.63 42.22 

ศธภ. 16 32.70 47.16 37.35 
ประเทศ 28.40 45.69 34.08 

 
แผนภูมิที่ 10 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เทียบกับ  
                  สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และประเทศ 
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   3.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563  จำแนก

ตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ พบว่าสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ (สช.แพร่) รองมาได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดแพร่ (สพฐ.แพร่) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.แพร่) 
ตามลำดับ ดังตารางที่  32  และแผนภูมิที่  11 
 
ตารางท่ี  32  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563   
                 จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
 

ระดับสังกัด คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
สพฐ. (แพร่) 43.64 50.10 46.87 
สช. (แพร่) 50.30 54.30 52.29 

อปท. (แพร่) 36.88 48.17 42.52 
 

 แผนภูมิที่  11  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563   
                    จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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4.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่           

ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน

ในจังหวัดแพร่  เมื ่อแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) (เนื ่องจากคะแนนเฉลี่ยเทียบระหว่างปี
การศึกษาโดยตรงไม่ได้ ไม่เป็นไปตามวิธีการทางสถิติ) พบว่า คะแนนมาตรฐานที ปีการศึกษา 2563 ของ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทยและเฉลี่ยรวม 2 ด้าน มีคะแนนมาตรฐานที
ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทดสอบ และโครงสร้างข้อสอบที่ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายละเอียดดังตารางที่ 33  และแผนภูมิที่ 12   

 
ตารางท่ี 33  แสดงคะแนนเฉลี่ย และคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ                  
                   ปีการศึกษา 2562 
 

 ด้าน คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 
ปีการศึกษา   

จังหวัดแพร่ ประเทศ จังหวัดแพร่ ประเทศ 
จังหวัด
แพร่ 

ประเท
ศ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 2563 44.46 40.47 50.92 47.46 47.69 43.97 
2562 49.62 44.94 50.39 46.46 50 45.7 
ผลต่าง -5.16 -4.47 0.53 1.00 -2.31 -1.73 

การเปลี่ยนแปลง ลดลง ลดลง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง 

T-
Sc

or
e 

2563 52.09  51.97  51.12   
2562 52.34   52.16   52.25   
ผลต่าง - 0.25  - 0.19  -1.13   

การเปลี่ยนแปลง ลดลง   ลดลง   ลดลง   
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,665 คน (ปกต:ิ2,886 คน พิเศษ: 768 คน) 
โรงเรียน 234 แห่ง 
             ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,648 คน (ปกติ:2,979 คน พิเศษ: 661 คน) 
โรงเรียน 233 แห่ง 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score)ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 

 

 
 

     
5. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เร ียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามระดับคุณภาพ   พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 2 
ด้าน ของนักเรียนจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 42.07 รองลงมาได้แก่ ระดับดี  ร้อยละ 
32.58 ระดับดีมาก ร้อยละ 13.55  และระดับปรับปรุง ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 
40.02  รองลงมาได้แก่ ระดับดี ร้อยละ 23.73  ระดับดีมาก ร้อยละ 16.83 และระดับปรับปรุง  ร้อยละ 
19.40 ตามลำดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 39.79  รองลงมาได้แก่ 
ระดับพอใช้ ร้อยละ 31.61 ระดับดีมาก ร้อยละ 16.60 และระดับปรับปรุง  ร้อยละ 11.99 ตามลำดับ 
แสดงดังตารางที่  34   และแผนภาพที่  13 
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ตารางท่ี  34   คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    
                  ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อย

ละ 
จำนวน ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 486 16.83 685 23.73 1,155 40.02 560 19.40 
ภาษาไทย 479 16.60 1,148 39.79 912 31.61 346 11.99 

เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 391 13.55 940 32.58 1,214 42.07 340 11.78 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  13  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                   ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 
สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
    ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 

1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 14   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จังหวัดแพร่  
                    เทียบกับระดับต่างๆ 

1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 15  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา    
               ระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
    ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

2.1 คะแนนเฉลี ่ยรวมและคะแนนเฉลี ่ยทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้   จำแนกตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น(อปท.) และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ  รายละเอียดดัง        
แผนภูมทิี่  16 

 

 
 
 

แผนภูมิที่  16  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

 

2.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา พบว่าร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.)รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่ 17 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 48 

 
 
 

แผนภูมิที่  17  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา    
               ระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของจังหวัดแพร่ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (3.78 – 12.11) ยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-3.99) สอดคล้องกับระดับประเทศที่ลดลงด้วย
เช่นกัน แสดงดังตารางที่  35  และแผนภูมทิี่  18 

 
 
 
 
 
 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 49 

ตารางท่ี  35  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ปีการศึกษา 
2563 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 

ปีการศึกษา 
2562 

53.56 37.12 37.45 39.79 41.98 

ผลต่าง 7.90 12.11 -3.99 3.78 4.95 
การ

เปลี่ยนแปลง สูงข้ึน สูงข้ึน ลดลง สูงข้ึน สูงข้ึน 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่  18  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 

 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 50 

3.2 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

เนื่องจากในแต่ละปีผู้เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนนเป็นคะแนน
มาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2563  
มีคะแนนมาตรฐานทีสูงขึ้นทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (  0.02 ถึง 1.13) ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลงเล็กน้อย(-0.59)จากปีการศึกษา 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นี้แนวโน้มลดลงเหมือนกันทั้งประเทศ รายละเอียดดังตารางที่  36  และแผนภูมทิี่  19 

 
ตารางท่ี 36  แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)           
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563กับปีการศึกษา 2562 
 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 วิชา 

 T
-S

co
re

 

ปีการศึกษา 
2563 53.14 52.62 52.28 53.47 52.88 

ปีการศึกษา 
2562 53.13 51.50 52.88 53.04 52.64 
ผลต่าง 0.02 1.13 -0.59 0.43 0.25 
การ

เปลี่ยนแปลง สูงข้ึน สูงข้ึน ลดลง สูงข้ึน สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แผนภูมิที่  19 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 51 

4.  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่  เทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
2562  พบว่า  ปีการศึกษา 2563  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปในภาพรวมและ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ที่มีร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (สอดคล้องกับ
ระดับประเทศที่มีคะแนนลดลงเช่นกัน) รายละเอียดดังตารางที่  37  และแผนภูมทิี่  20 
 
ตารางท่ี 37  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง 
                การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 
                 ปีการศึกษา 2563  กับปีการศึกษา 2562 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2563 77.00 41.92 15.57 30.10 41.15 
ปีการศึกษา 2562 60.67 19.70 24.07 24.07 32.13 

ผลต่าง 16.33 22.22 -8.50 6.03 9.02 
การเปลี่ยนแปลง สูงข้ึน สูงข้ึน ลดลง สูงข้ึน สูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  20  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา   
               ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับ                 
                ปีการศึกษา 2562 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 52 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
   ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

5.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังตารางที่ 38
และแผนภูมทิี่ 21 
 
ตารางท่ี 38  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
                ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 

ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
ผลต่าง 5.26 5.68 3.47 4.79 4.80 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

  
 

แผนภูมิที่  21 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
                 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    

 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 53 

5.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่า ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียด 
ดังตารางที่  39  และแผนภูมิที่  22 
 
ตารางท่ี  39  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปผลการทดสอบทางการศึกษา   
                 ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่   
                  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 77.00 41.92 15.57 30.10 41.15 

ระดับประเทศ 64.61 31.10 10.28 19.07 31.27 
ผลต่าง 12.39 10.81 5.29 11.03 9.88 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 22  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง   
                  การศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับ  
                   ระดับประเทศ    



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 54 

 
6. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 

2563 ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
 

1) ภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   จำนวน 7 โรงเรียน 
และนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน  23 คน รายละเอียดดังตารางที่  40 

 
ตารางท่ี  40  รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช.แพร่ 13 
2 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 4 
3 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 2 
4 บ้านร่องฟอง สพป.แพร่ เขต 1 1 
5 เทพพิทักษ์วิทยา สช.แพร่ 1 
6 เทพนารี สช.แพร่ 1 
7 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช.แพร่ 1 

  
2) วิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                  

จำนวน 5 โรงเรียน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 10 คน รายละเอียดตารางที่ 41 
 

ตารางท่ี 41 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช.แพร่ 5 
2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช.แพร่ 2 
3 เมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 1 
4 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 1 
5 เจริญศิลป์ สช.แพร่ 1 

 
หมายเหตุ   
 

1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,691 คน 
 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบทั้งประเทศ  จำนวน 495,250 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 40,498 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สงกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย 
พะเยา น่าน และแพร่) จำนวน 26,545 คน 
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 5. สพป. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 1,605 คน 
 6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 751 คน 
 7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 27 คน 
 8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 308 คน 

9. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 
เนื่องจากว่าคะแนนที่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ่มนักเรียนที่สอบต่างกัน 
แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพ่ือใช้           
ในการเปรียบเทียบ 

10. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับ      
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองทั้งหมด 
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โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุด  ของจังหวัดแพร่ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ภาษาไทย ที ่ ภาษาอังกฤษ ที ่ คณิตศาสตร์ ที ่ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 
100 โรงเรียน สังกัด 

คะแนน 
100 โรงเรียน สังกัด คะแนน 

1 มารดาอุปถมัภ ์ สช.  99.0 1 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 13 คน 1 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 5 คน 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 93.05 
2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 97.5 1 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 4 คน 1 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 2 คน 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 92.40 
3 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 97.0 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 2 คน 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 1 คน 3 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 89.25 
4 พัทธกมลพิทยา สช. 95.5 1 บ้านร่องฟอง สพป.แพร่ 1 1 คน 1 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 1 คน 4 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 88.60 
5 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 95.0 1 เทพพิทักษ์วิทยา สช. 1 คน 1 เจริญศิลป ์ สช. 1 คน 4 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 88.60 

6 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 94.75 1 เทพนาร ี สช. 1 คน   โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 

95 4 ระเบียบพิทยา สช. 88.60 
7 เทพนาร ี สช. 94.0 1 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 1 คน 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 3 คน 4 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 88.60 

8 เจริญศิลป ์ สช. 93.75  โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 
97.5 2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 3 คน 5 พัทธกมลพิทยา สช. 86.75 

8 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 93.75 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 16 คน 2 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 3 คน 6 เจริญศิลป ์ สช. 86.10 
8 รักเมืองไทย 2 สพป.แพร่ 2 93.75 2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 11 คน 2 เทศบาลวดัเหมอืงแดง อปท.แพร่ 1 คน 6 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 86.10 
8 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 93.75 2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 7 คน 2 ระเบียบพิทยา สช. 1 คน 6 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 86.10 

9 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 93.25 2 เจริญศิลป์ สช. 4 คน     6 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 86.10 
10 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 93.00 2 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 2 คน     6 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 86.10 
10 เทพนาร ี สช. 93.00 2 เทพนาร ี สช. 2 คน     6 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 86.10 

    2 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 2 คน         
    2 บ้านห้วยม้า สพป.แพร่ 1 1 คน         
    2 บ้านไผล่้อม สพป.แพร่ 2 1 คน         
    2 อนุบาลร้องกวาง สช. 1 คน         
    2 พัทธกมลพิทยา สช. 1 คน         



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 57 

สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 
 1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563   
    ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 23 

 

 
 

 
แผนภูมิที่ 23  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                       ปีการศึกษา 2563  จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และแต่ต่ำกว่าระดับ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่24 
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แผนภูมิที่  24  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา        
                    ระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563   
    ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่  สูงสุดได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
แพร่ (สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ (สพป.แพร่)  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.แพร่) สำนักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) ตามลำดับ     
รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 25 
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แผนภูมิที่ 25 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดแพร่ จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา พบว่าร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที ่ได้คะแนนรวม 50% ขึ ้นไปเฉลี ่ยรวมสูงสุด  ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ (สพป.แพร่) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.แพร่) 
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.แพร่) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) 
ตามลำดับ  รายละเอียดดังแผนภูมิที ่ 26  
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แผนภูมิที ่ 26  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา  
                   ระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของหน่วยงานทางการศึกษาใน   
                      จังหวัดแพร่ 
 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (0.57 – 2.70) ยกเว้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-1.10) สอดคล้องกับระดับประเทศที่ลดลงด้วย
เช่นกัน แสดงดังตารางที่  42  และแผนภูมทิี่  27 

 
 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 61 

ตารางท่ี  42  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้ ปีการศึกษา 2563 59.44 36.85 28.46 32.15 39.225 
ปีการศึกษา 2562 58.87 34.15 29.56 31.15 38.43 

ผลต่าง 0.57 2.70 -1.10 1.00 0.80 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 27  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                      จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 

3.2 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

 
    เนื่องจากในแต่ละปีผู้ เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนน

เป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
ในปีการศึกษา 2563  มีคะแนนมาตรฐานทีสูงขึ้นทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (0.11 ถึง 1.09) ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลงเล็กน้อย ( -1.64) จากปีการศึกษา 2562 
(สอดคล้องกับระดับประเทศท่ีมีคะแนนลดลงเช่นกัน) รายละเอียดดังตารางที่  43  และแผนภูมิที่  28 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 62 

ตารางท่ี 43  แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)           
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 

 
 

แผนภูมิที่ 28  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
 

3.3.  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่  เทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
2562  พบว่า  ปีการศึกษา 2563 มีผลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปในภาพรวม
และแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ ยกเว้น กลุ ่มสาระการเรียนรู้

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

 T
-S

co
re

 ปีการศึกษา 2563 53.18 51.65 51.09 52.34 52.06 
ปีการศึกษา 2562 52.43 51.39 52.73 51.25 51.95 

ผลต่าง 0.74 0.27 -1.64 1.09 0.11 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 63 

คณิตศาสตร์ที่มีร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
(สอดคล้องกับระดับประเทศท่ีมีคะแนนลดลงเช่นกัน) รายละเอียดดังตารางที่  44  และแผนภูมิที่  29 
 

ตารางท่ี 44  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง  
                การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 
                 ปีการศึกษา 2563  กับปีการศึกษา 2562 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2563 72.42 19.40 10.00 6.36 27.04 
ปีการศึกษา 2562 72.18 11.21 10.49 3.61 24.37 

ผลต่าง 0.24 8.19 -0.49 2.75 2.67 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที่   29   ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา   

           ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับ 
                    ปีการศึกษา 2562 

 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 64 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   
   ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

4.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จังหวัดแพร่ 
ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2.26 – 5.15) รายละเอียดดังตารางที่ 45 
และแผนภูมทิี่ 30 

 
ตารางท่ี  45  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
                 ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 59.44 36.85 28.46 32.15 39.23 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
ผลต่าง 5.15 2.47 3.00 2.26 3.22 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

 

 
 
แผนภูมิที่  30  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
                   ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    

 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 65 

4.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ยรวมและในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ของผลการทดสอบทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายการ (2.65 – 10.37) รายละเอียด ดังตารางที่  46  และแผนภูมทิี่  31 

 
ตารางท่ี  46 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง  
                การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่   
                 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 72.42 19.40 10.00 6.36 27.04 

ระดับประเทศ 62.04 14.23 6.91 3.71 21.72 
ผลต่าง 10.37 5.17 3.09 2.65 5.32 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

 
 

แผนภูมิที่  31  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง  
            การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
             เทียบกับระดับประเทศ 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 66 

5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 
ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
 

1) ภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   จำนวน 1 โรงเรียน 
และนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน  2  คน รายละเอียดดังตารางที่  47 

 

ตารางท่ี 47  รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่   สพม.แพร่ 2 

  
2) วิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                  

จำนวน 2 โรงเรียน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน รายละเอียดตารางที่ 48 
 

ตารางท่ี 48 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 1 
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่   สพม.แพร่ 2 

 
หมายเหตุ   
 

1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,411 คน 
 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบทั้งประเทศ  จำนวน 357,051 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 36,568 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานศกึษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา น่าน 
และแพร่) จำนวน 14,115 คน 
 5. สพม. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ 
จำนวน 1,380 คน 
 6. สพป. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 
เขต 2 จำนวน 346 คน 
 7. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนในจังหวัด
แพร่ จำนวน 372 คน 
 8. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ จำนวน 39 คน 
 9. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 137 คน 
 10. พศจ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ จำนวน 137 คน 

11. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากว่าคะแนนท่ี
ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ่มนักเรียนทีส่อบต่างกัน แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่
ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพื่อใช้ในการเปรยีบเทียบ 

12. นักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยตนเองทั้งหมด 
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โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุด  ของจังหวัดแพร่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ภาษาไทย ที่ ภาษาอังกฤษ ที ่ คณิตศาสตร ์ ที ่ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด คะแนน 

1 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 96.25 1 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 100 1 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 100 1 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 86.8 
2 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 93.75 2 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 95.0 1 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 100 2 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 84.6 
2 บ้านน้ำริน   สพป.แพร่ 2 93.75 3 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 92.5 2 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 96 3 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 82.4 
2 วังช้ินวิทยา สพม.แพร ่ 93.75 3 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 92.5 2 พิริยาลัย (5 คน) สพม.แพร ่ 96 4 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 77.6 
3 นารีรัตน์  (2 คน) สพม.แพร ่ 92.50 3 เทพนารี   สช.แพร ่ 92.5 3 นารีรัตน์ (3 คน) สพม.แพร ่ 92 5 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 77.2 
3 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 92.50 4 นารีรัตน์ (3 คน) สพม.แพร ่ 90.0 3  พิริยาลัย (3 คน) สพม.แพร ่ 92 5 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 77.2 
3 ลองวิทยา สพม.แพร ่ 92.50 5 นารีรัตน์  สพม.แพร ่ 87.5 3 ร้องกวางอนุสรณ ์ สพม.แพร ่ 92 6 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 75.4 
4 นารีรัตน์  (3 คน) สพม.แพร ่ 91.25 5 พิริยาลัย (5 คน) สพม.แพร ่ 87.5 4 นารีรัตน์ (4 คน) สพม.แพร ่ 88 7 พิริยาลัย  (3 คน) สพม.แพร ่ 73.2 
4 พิริยาลัย  (4 คน) สพม.แพร ่ 91.25 6 เจริญราษฎร ์ สช.แพร ่ 85.0 4 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 88 8 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 72.8 
5 นารีรัตน์  (7 คน) สพม.แพร ่ 90.00 6 นารีรัตน์ (5 คน) สพม.แพร ่ 85.0 5 นารีรัตน์ (2 คน) สพม.แพร ่ 84 9 พิริยาลัย  สพม.แพร ่ 72.4 
5 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 90.00 6 พิริยาลัย (2 คน) สพม.แพร ่ 85.0 5 พิริยาลัย (13คน) สพม.แพร ่ 84 10 พิริยาลัย  (2 คน) สพม.แพร ่ 70.6 
6 เด่นไชยวิทยา อปท.แพร่ 88.75 7 นารีรัตน์ (2 คน) สพม.แพร ่ 82.5 5 วังช้ินวิทยา  สพม.แพร ่ 84     
6 นารีรัตน์  (9 คน) สพม.แพร ่ 88.75 7 พิริยาลัย (3 คน) สพม.แพร ่ 82.5 6 นารีรัตน์ (4 คน) สพม.แพร ่ 80     
6 พิริยาลัย  (7 คน) สพม.แพร ่ 88.75 7 บ้านน้ำริน   สพป.แพร่ 2 82.5 6 พิริยาลัย (8 คน) สพม.แพร ่ 80     
6 ลองวิทยา (2 คน) สพม.แพร ่ 88.75 7 ลองวิทยา สพม.แพร ่ 82.5 6 ลองวิทยา สพม.แพร ่ 80     
    8 นารีรัตน์ (17คน) สพม.แพร ่ 80.0         

    8 พิริยาลัย (3 คน) สพม.แพร ่ 80.0         
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สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
    ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดแผนภูมิที่ 32 

 

 
 
แผนภูมิที่ 32 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

 
1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียดแผนภูมทิี ่33 
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แผนภูมิที่ 33 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
    ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำแนกตามหน่วยงานทางการ
ศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.)รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 34 
 

 



 
 

                  ข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศกึษา 2564  

                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
70 

 
 

แผนภูมิที่ 34 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดแพร่ จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา พบว่าร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และ
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมทิี ่35  
 

 
 

แผนภูมิที่ 35 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา     
                 ระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่ 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ (3.78 – 12.11) ยกเว้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (-3.99) สอดคล้องกับระดับประเทศที่ลดลงด้วยเช่นกัน แสดง
ดังตารางที่ 49 และแผนภูมทิี่  36 

 

ตารางท่ี  49 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
                จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นที่
ได

 ้ ปีการศึกษา 2563 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 
ปีการศึกษา 2562 53.56 37.12 37.45 39.79 41.98 

ผลตา่ง 7.90 12.11 -3.99 3.78 4.95 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 36 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                       จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
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3.2 คะแนนมาตร ฐ าน ที  (T-Score) ผลกา รทดสอบทา ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ร ะด ั บ ช าติ  (O-NET)                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 

เนื่องจากในแต่ละปีผู ้เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนนเป็นคะแนน
มาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2563      
มีคะแนนมาตรฐานทีสูงขึ ้นทุกรายกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ( 0.02 ถึง 1.13) ยกเว้นกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลงเล็กน้อย(-0.59)จากปีการศึกษา 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้
แนวโน้มลดลงเหมือนกันทั้งประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 50 และแผนภูมิที่ 37 

 
ตารางท่ี 50  แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)             
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563กับปีการศึกษา 2562 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

 T
-S

co
re

 ปีการศึกษา 2563 53.14 52.62 52.28 53.47 52.88 
ปีการศึกษา 2562 53.13 51.50 52.88 53.04 52.64 

ผลต่าง 0.02 1.13 -0.59 0.43 0.25 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 

 
 

แผนภูมิที่ 37  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 
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4.  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่  เทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2562 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 
2562  พบว่า  ปีการศึกษา 2563  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปในภาพรวมและแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกรายการ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีร้อย
ละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป ลดลงจากปีการศึกษา 2562 (สอดคล้องกับระดับประเทศท่ี
มีคะแนนลดลงเช่นกัน) รายละเอียดดังตารางที่ 51 และแผนภูมิที่ 38 
 

ตารางท่ี 51 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา  
               ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563        
               กับปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2563 77.00 41.92 15.57 30.10 41.15 
ปีการศึกษา 2562 60.67 19.70 24.07 24.07 32.13 

ผลต่าง 16.33 22.22 -8.50 6.03 9.02 
การเปลี่ยนแปลง สูงขึ้น สูงขึ้น ลดลง สูงขึ้น สูงขึ้น 

 
 
แผนภูมิที่ 38  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา 
                  ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2563 เทียบกับ 
                   ปีการศึกษา 2562 
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
   ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

5.1 คะแนนเฉลี ่ยรวมและคะแนนเฉลี ่ยทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ของ       
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังตารางที่ 52 และ 
แผนภูมทิี่ 39 
 

ตารางท่ี 52 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          
               ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 

ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
ผลต่าง 5.26 5.68 3.47 4.79 4.80 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

  
 

แผนภูมิที่ 39 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
                 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    
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5.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  สูงกว่า ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียด ดัง
ตารางที่ 53 และแผนภูมทิี่ 40 
 

ตารางท่ี 53 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปผลการทดสอบทางการศึกษา  
               ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา 2563  ของจังหวัดแพร่  
                เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 
จังหวัดแพร่ 77.00 41.92 15.57 30.10 41.15 

ระดับประเทศ 64.61 31.10 10.28 19.07 31.27 
ผลต่าง 12.39 10.81 5.29 11.03 9.88 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 40 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา 
                 ระดับชาติ (O-NET)  ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 เทียบกับระดับประเทศ    
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6. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563  
ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   

 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
 

1) ภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   จำนวน 7 โรงเรียน 
และนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน  23 คน รายละเอียดดังตารางที่ 54 

 

ตารางท่ี 54 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช.แพร่ 13 
2 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 4 
3 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 2 
4 บ้านร่องฟอง สพป.แพร่ เขต 1 1 
5 เทพพิทักษ์วิทยา สช.แพร่ 1 
6 เทพนารี สช.แพร่ 1 
7 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช.แพร่ 1 

  
2) วิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                  

จำนวน 5 โรงเรียน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 10 คน รายละเอียดตารางที่ 55 
 

ตารางท่ี 55 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช.แพร่ 5 
2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช.แพร่ 2 
3 เมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 1 
4 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 1 
5 เจริญศิลป์ สช.แพร่ 1 

 
หมายเหตุ   
 

1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,691 คน 
 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบทั้งประเทศ  จำนวน 495,250 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 40,498 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สงกัดสำนักงานศกึษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา น่าน และ
แพร่) จำนวน 26,545 คน 
 5. สพป. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ เขต 
2 จำนวน 1,605 คน 
 6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 751 คน 
 7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ จำนวน 27 คน 
 8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ จำนวน 308 คน 
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9. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากว่าคะแนนที่ได้ไม่
สามารถเปรยีบเทียบกันในทางสถติิ เพราะกลุ่มนักเรียนท่ีสอบต่างกนั แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้เป็น
คะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 

10. นักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2563 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยตนเองทัง้หมด 
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โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุด  ของจังหวัดแพร่ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ภาษาไทย ที่ ภาษาอังกฤษ ที ่ คณิตศาสตร์ ที ่ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน สังกัด คะแนน โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 
100 โรงเรียน สังกัด 

คะแนน 
100 โรงเรียน สังกัด คะแนน 

1 มารดาอุปถมัภ ์ สช.  99.0 1 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 13 คน 1 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 5 คน 1 วัดเมธงักราวาส   สพป.แพร่ 1 93.05 
2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 97.5 1 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 4 คน 1 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 2 คน 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 92.40 
3 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 97.0 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 2 คน 1 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 1 คน 3 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 89.25 
4 พัทธกมลพิทยา สช. 95.5 1 บ้านร่องฟอง สพป.แพร่ 1 1 คน 1 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 1 คน 4 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 88.60 
5 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 95.0 1 เทพพิทักษ์วิทยา สช. 1 คน 1 เจริญศิลป ์ สช. 1 คน 4 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 88.60 

6 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 94.75 1 เทพนาร ี สช. 1 คน   โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 

95 4 ระเบียบพิทยา สช. 88.60 
7 เทพนาร ี สช. 94.0 1 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 1 คน 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 3 คน 4 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 88.60 

8 เจริญศิลป ์ สช. 93.75  โรงเรียน สังกัด 
คะแนน 
97.5 2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 3 คน 5 พัทธกมลพิทยา สช. 86.75 

8 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 93.75 2 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 16 คน 2 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 3 คน 6 เจริญศิลป ์ สช. 86.10 
8 รักเมืองไทย 2 สพป.แพร่ 2 93.75 2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 11 คน 2 เทศบาลวดัเหมอืงแดง อปท.แพร่ 1 คน 6 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 86.10 
8 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 93.75 2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 7 คน 2 ระเบียบพิทยา สช. 1 คน 6 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 86.10 
9 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 93.25 2 เจริญศิลป์ สช. 4 คน     6 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 86.10 
10 มารดาอุปถมัภ ์ สช. 93.00 2 อนุบาลแพร ่ สพป.แพร่ 1 2 คน     6 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 86.10 
10 เทพนาร ี สช. 93.00 2 เทพนาร ี สช. 2 คน     6 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 86.10 

    2 อนุบาลจรูญลอง สพป.แพร่ 2 2 คน         
    2 บ้านห้วยม้า สพป.แพร่ 1 1 คน         
    2 บ้านไผล่้อม สพป.แพร่ 2 1 คน         
    2 อนุบาลร้องกวาง สช. 1 คน         
    2 พัทธกมลพิทยา สช. 1 คน         























































































กองบรรณาธิการ 
 
ที่ปรึกษา 
 นายอดุล  เทพกอม   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล  รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

วิเคราะห์  ตรวจสอบ 
 นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
คณะทำงานจัดทำข้อมลูสารสนเทศ                                                                             

1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ 
2. ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 
3. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5. นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 
6. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 
9. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 
10. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ 
11. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
12. รองคณบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 
13. คณบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 
15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
16. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์วิทยาเขตแพร่ 
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง 
21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 

 
 



 
22. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
23. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ 
24. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 
25. ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 

 

รวบรวม สรุป ประมวลผล จดัทำรูปเล่ม 
นางสาวสุธีกานต ์ คมสัน   เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศ 

                 และระบบ ICT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแพร่
6/1-3 ถนนสันกลำง ซอย 5 ต ำบลในเวียง อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 05459 8271 โทรสำร 05459 8272
https://www.phraepeo.go.th


