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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ       
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร ่
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 (3) สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
       (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
       (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
       (6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       (8) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน 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 – พ.ศ. 2565   นายอดุล   เทพกอม  ตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
5. พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน        นายอาณัติ  มีบุญ  ตำแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 

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

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 1 - - - - 
กลุ่มอำนวยการ 7 2 - - 2 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 5 - - 5 
กลุ่มนโยบายและแผน 6 0 - - 0 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 4 - - 4 
กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ 4 1 - - 1 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 9 5 - - 5 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 2 - - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - - - 
ช่วยราชการ - 3 - - 3 
พนักงานจ้างเหมาบริการ - 8 - - 8 

รวม 54 31   31 
 
 

บุคลากร / กลุ่ม เจ้าหน้าที่คุรุสภา รวม 
คุรุสภาจังหวัดแพร่ 2 2 
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เมืองแพร่ เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาล แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐาน

แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้างเมืองแพร่เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติของตนเองจารึกไว้ในที่ใดๆ 
โดยเฉพาะ นอกจากปรากฏในตำนานพงศาวดารและ จารึกของเมืองอ่ืนๆ บ้างเพียงเล็กน้อย  

จากการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานจากตำนานเมืองเหนือพงศาวดารโยนกและศิลาจารึก  
พ่อขุนรามคำแหง เมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา น่าน  

เมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ตำนานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” หรือ “เมืองพล” ดังปรากฏ
ในตำนาน สร้างพระธาตุลำปางหลวงว่า “เบื้องหน้าแต่นั้นนานมา ยังมีพระยาสามนตราชองค์หนึ่ง เสวยราช
สมบัติในพลรัฐนคร อันมี ในที่ใกล้กันกับลัมภกัปปะนคร (ลำปาง) นี่ ทราบว่าสรีร ะพระธาตุพระพุทธเจ้ามี
ในลัมภกัปปะนคร ก็ปรารถนาจะใคร่ได้”  

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติของจังหวัดแพร่ 
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ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 

ตราประจำจังหวัดแพร ่ 
ตราประจำจังหวัดแพร่เป็นรูปม้ายืน และมีโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่ 

คือพระธาตุช่อแฮประกอบอยู่บนหลังม้า 

 
 
 
 

ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่  
คือ ต้นยมหิน มีลำต้นตรง สูงประมาณ 15-25 เมตร เปลือกนอกมีสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลดำ ใบประกอบแบบ 

ขนนก ปลายคี่ ยาวประมาณ 30-50 ซม. มีใบย่อยที่ออกตรงข้ามกัน 4-10 คู่ และที่ปลายก้านอีก 1 ใบ      
ดอกมีลักษณะเป็นช่อ มีกลิ่นหอม มีความยาว 1.5 ซม. ผลเป็นแบบผลแห้ง มีเปลือกแข็งสีน้ำตาล         

รูปทรงแบบไข่ ขนาดยาว 2.5-5.0 ซม. เมื่อแก่จะ มีสีดำ เมล็ดมีลักษณะแบนเป็นแผ่นบางๆ สีน้ำตาล 
 
 

 
 
 

ธงจังหวัดแพร่  
ธงพ้ืนสีน้ำตาล-แดง แบ่งตามแนวตั้ง ตรงกลางเป็นรูปวัดพระธาตุช่อแฮ  

 
คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  

“หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม” 
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สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 

พ้ืนที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาท้ัง 4 ทิศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพ้ืนที่ราบ
เพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยมคล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัดจะ
อยู่ระหว่างหุบเขามี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพ้ืนที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และ
อำเภอเด่นชัย และอีกหนึ่งแปลงคือ บริเวณท่ีตั้งอำเภอลองและอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และทำการเกษตร 

 
  

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 และมี    
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่  

ทิศเหนือ เขตอำเภอสองและอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา  
ทิศตะวันออก เขตอำเภอเมืองแพร่และอำเภอร้องกวาง ติดต่อกับ จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์  
ทิศใต้ เขตอำเภอเด่นชัยและอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย  
ทิศตะวันตก เขตอำเภอสอง อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง  

 
ท่ีมา : หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 

1) ฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบ        
ทุ ่งหญ้าเมืองร้อน (TropicalSavanna) บริเวณดังกล่าวอยู ่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน ( Intertropical 
Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ มีฝนตกชุกและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก
ประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่ง
คล้ายก้นกระทะและลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขา จึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศ
ของจังหวัดแพร่แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  

2) ปริมาณน้ำฝน ของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 
1,168.16 ม.ม. ปริมาณฝนตกมากที่สุด ในปี 2560 วัดได้ 1,413.7 ม.ม. จำนวนวันที่ฝนตก 137 วัน ปริมาณฝน
ตกน้อยท่ีสุดในปี 2562 วัดได้ 999.9 ม.ม. จำนวนวันที่ฝนตก 100 วัน 

3) อุณหภูมิ ของจังหวัดแพร่ในคาบ 5 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564 มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
25.65 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดต่อปี ประมาณ 19.01 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2562 อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุดต่อปี ประมาณ 38.12 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2562 อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 8.2 องศาเซลเซียส เมื่อเดือน
ธันวาคม ปี 2560, 2562 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.1 องศาเซลเซียส เมื่อเดือนเมษายน ปี 2563  

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่, ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
 

 
 
 

ด้านการปกครอง 
 

การแบ่งเขตการปกครอง  
จังหวัดแพร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
- 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน 18 ชุมชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง 
เทศบาลตำบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 57 แห่ง 
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ตารางท่ี  1  แสดงข้อมูลจำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน อบจ. ทม. ทต. และอบต. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ที่มา : ท่ีทำการปกครองจังหวัดแพร่, ข้อมูล ณ เดือนตลุาคม 2564 
 

ข้อมูลประชากร  
     จ ั งหว ัดแพร ่  ม ีประชากร ณ เด ือนธ ันวาคม 2564  จำแนกเป ็นส ัญชาต ิไทย                        

ชายจำนวน 209,047 คน หญิงจำนวน 224,897 คน  รวมจำนวน 433,944 คน  ไม่ได้ส ัญชาติไทย             
ชายจำนวน 356 คน  หญิงจำนวน 280 คน  รวมจำนวน 636 คน รวมทั ้งสิ ้นจำนวน  434,580 คน         
จำนวนครัวเรือน 180,833 ครัวเรือน 

 

ตารางท่ี   2   แสดงจำนวนประชากรแยกตามลักษณะของบุคคล จังหวัดแพร่  พ.ศ. 2564 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 209,403 225,177 434,580 
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 208,777 224,784 433,561 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 208,460 224,539 432,999 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 317 245 562 
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการ
ทะเบียนกลาง) กำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคล     
ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 580 350 930 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 543 319 862 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 37 31 68 
ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 46 43 89 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย 44 39 83 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย 2 4 6 

(ข้อมูล เดือน ธันวาคม 2564 จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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ตารางท่ี  3   แสดงจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน จังหวัดแพร่ แยกตามรายอำเภอ พ.ศ. 2564 

พื้นที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

อำเภอเมืองแพร่ 29,488 32,882 62,370 27,605 
อำเภอร้องกวาง 17,032 18,397 35,429 12,706 
อำเภอลอง 15,138 15,334 30,472 11,455 
อำเภอสูงเม่น 32,848 35,963 68,811 28,058 
อำเภอเด่นชัย 10,116 9,591 19,707 8,441 
อำเภอสอง 20,578 21,462 42,040 16,235 
อำเภอวังชิ้น 21,167 21,300 42,467 15,388 
อำเภอหนองม่วงไข่ 5,984 6,780 12,764 5,078 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลานนา 3,179 3,324 6,503 2,645 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปาน 1,464 1,446 2,910 1,152 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงต้า 3,159 3,132 6,291 2,457 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแมต 5,611 6,421 12,032 4,982 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำมี 3,505 3,654 7,159 2,718 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 2,036 2,362 4,398 1,894 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังชิ้น 1,412 1,493 2,905 1,428 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสอง 3,000 3,605 6,605 3,125 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ 1,813 1,956 3,769 1,562 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเด่นชัย 5,181 5,755 10,936 5,182 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสูงเม่น 1,740 2,016 3,756 1,911 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 2,236 2,551 4,787 2,230 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปิน 1,014 1,213 2,227 818 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลร้องกวาง 5,840 6,497 12,337 6,065 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่หล่าย 2,026 2,341 4,367 2,020 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 2,858 3,296 6,154 3,192 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่อแฮ 4,255 4,525 8,780 3,678 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแพร่ 6,723 7,881 14,604 8,808 

ยอดรวมทั้งหมด 209,403 225,177 434,580 180,833 
       

      (ข้อมูล เดือน ธันวาคม 2564 จากระบบสถติิทางการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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 ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
            พ.ศ. 2564 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี 1,227 1,190 2,417 อายุ 32 ปี 2,969 2,802 5,771 

อายุ 1 ปี 1,324 1,280 2,604 อายุ 33 ปี 2,899 2,745 5,644 
อายุ 2 ปี 1,518 1,349 2,867 อายุ 34 ปี 2,848 2,756 5,604 
อายุ 3 ปี 1,554 1,493 3,047 อายุ 35 ปี 2,946 2,742 5,688 
อายุ 4 ปี 1,628 1,509 3,137 อายุ 36 ปี 3,050 2,817 5,867 
อายุ 5 ปี 1,617 1,533 3,150 อายุ 37 ปี 2,910 2,774 5,684 
อายุ 6 ปี 1,742 1,638 3,380 อายุ 38 ปี 3,172 3,084 6,256 
อายุ 7 ปี 1,724 1,728 3,452 อายุ 39 ปี 3,173 3,108 6,281 
อายุ 8 ปี 1,797 1,746 3,543 อายุ 40 ปี 3,250 3,021 6,271 
อายุ 9 ปี 2,004 1,899 3,903 อายุ 41 ปี 2,977 3,028 6,005 
อายุ 10 ปี 1,985 1,901 3,886 อายุ 42 ปี 3,057 3,025 6,082 
อายุ 11 ปี 1,972 1,848 3,820 อายุ 43 ปี 2,995 3,011 6,006 
อายุ 12 ปี 2,022 1,876 3,898 อายุ 44 ปี 3,155 3,273 6,428 
อายุ 13 ปี 2,127 1,899 4,026 อายุ 45 ปี 2,981 2,907 5,888 
อายุ 14 ปี 2,235 1,984 4,219 อายุ 46 ปี 2,863 3,150 6,013 
อายุ 15 ปี 2,114 1,996 4,110 อายุ 47 ปี 3,026 3,261 6,287 
อายุ 16 ปี 2,269 1,996 4,265 อายุ 48 ปี 3,184 3,410 6,594 
อายุ 17 ปี 2,269 2,126 4,395 อายุ 49 ปี 3,163 3,504 6,667 
อายุ 18 ปี 2,232 2,022 4,254 อายุ 50 ปี 3,390 3,650 7,040 
อายุ 19 ปี 2,156 2,097 4,253 อายุ 51 ปี 3,414 3,881 7,295 
อายุ 20 ปี 2,114 2,184 4,298 อายุ 52 ปี 3,472 4,015 7,487 
อายุ 21 ปี 2,116 2,261 4,377 อายุ 53 ปี 3,486 4,156 7,642 
อายุ 22 ปี 2,247 2,252 4,499 อายุ 54 ปี 3,606 4,117 7,723 
อายุ 23 ปี 2,536 2,483 5,019 อายุ 55 ปี 3,616 4,242 7,858 
อายุ 24 ปี 2,886 2,961 5,847 อายุ 56 ปี 3,753 4,426 8,179 
อายุ 25 ปี 2,986 2,895 5,881 อายุ 57 ปี 3,825 4,501 8,326 
อายุ 26 ปี 2,955 2,963 5,918 อายุ 58 ปี 3,605 4,254 7,859 
อายุ 27 ปี 3,055 2,934 5,989 อายุ 59 ปี 3,784 4,288 8,072 
อายุ 28 ปี 3,074 2,899 5,973 อายุ 60 ปี 3,539 4,150 7,689 
อายุ 29 ปี 3,160 2,985 6,145 อายุ 61 ปี 3,428 4,020 7,448 
อายุ 30 ปี 3,155 2,939 6,094 อายุ 62 ปี 3,344 4,014 7,358 
อายุ 31 ปี 3,139 2,836 5,975 อายุ 63 ปี 3,147 3,799 6,946 
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ปี
แสดงจํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) 

ชาย หญิง

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
อายุ 64 ปี 3,081 3,686 6,767 อายุ 84 ปี 447 786 1,233 
อายุ 65 ปี 3,070 3,648 6,718 อายุ 85 ปี 393 669 1,062 
อายุ 66 ปี 2,867 3,525 6,392 อายุ 86 ปี 311 551 862 
อายุ 67 ปี 2,662 3,130 5,792 อายุ 87 ปี 273 479 752 
อายุ 68 ปี 2,413 2,940 5,353 อายุ 88 ปี 193 436 629 
อายุ 69 ปี 2,217 2,771 4,988 อายุ 89 ปี 183 367 550 
อายุ 70 ปี 1,968 2,500 4,468 อายุ 90 ปี 153 265 418 
อายุ 71 ปี 1,977 2,351 4,328 อายุ 91 ปี 91 218 309 
อายุ 72 ปี 1,690 2,230 3,920 อายุ 92 ปี 81 152 233 
อายุ 73 ปี 1,480 1,914 3,394 อายุ 93 ปี 70 110 180 
อายุ 74 ปี 1,338 1,860 3,198 อายุ 94 ปี 40 86 126 
อายุ 75 ปี 1,078 1,514 2,592 อายุ 95 ปี 27 64 91 
อายุ 76 ปี 1,053 1,419 2,472 อายุ 96 ปี 26 56 82 
อายุ 77 ปี 975 1,389 2,364 อายุ 97 ปี 18 24 42 
อายุ 78 ปี 893 1,259 2,152 อายุ 98 ปี 11 18 29 
อายุ 79 ปี 867 1,235 2,102 อายุ 99 ปี 9 10 19 
อายุ 80 ปี 774 1,097 1,871 อายุ 100 ปี 5 11 16 
อายุ 81 ปี 628 967 1,595 อายุมากกว่า 100 ปี 20 30 50 
อายุ 82 ปี 550 924 1,474 เกิดปีจันทรคติ 0 0 0 
อายุ 83 ปี 505 853 1,358     

ยอดรวมทั้งหมด  ชาย 209,403  คน  หญิง 225,177 คน  รวมทั้งหมด  434,580  คน  
(ข้อมูล เดือน ธันวาคม 2564 จากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             แผนภูมิที ่1 แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) พ.ศ. 2564                                                                
                                              (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
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ตารางท่ี 5   แสดงจำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร กลุ่มจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2564 
 

 

จังหวัด จำนวนประชากร (คน)  

เนื้อที่ (ตร.กม.) 

 

ความหนาแน่น
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

แพร ่ 209,403   225,177 434,580   
6,539 

66 คน : 1 ตาราง
กิโลเมตร รวม 209,403   225,177 434,580   

 
 
 

ตารางท่ี   6   จำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 21 ปี  พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ 
 

ระดับการศึกษา ช่วงอายุ จำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3- 21 ปี (คน) 
ปฐมวัย 3 – 5 ปี 9,334 
ประถมศึกษา 6 -11 ปี 21,984 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 – 14 ปี 12,143 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 – 17 ปี 12,770 
อุดมศึกษา (ต่ำกว่า ป.ตรี และป.ตรี) 18 – 21 ปี 17,182 

รวมทั้งสิ้น 73,413 

 
 

 
 

แผนภูมิที่  2  จำนวนประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 21 ปี  พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ 
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ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

วิสัยทัศน์ (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 สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที ่ทุกคนเข้าถึงโอกาส 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  

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 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 ์
 เป้าประสงค์ที ่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครอง    
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 2 กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา มีองค์ความรู้เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพ  
การแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 
 เป้าประสงค์ที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา มีทักษะความรู้ความสามารถและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพโดยไม่กำจัดเวลาและสถานที่ 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง
 เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี พอ เพียง 
สู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตวัฒนธรรม ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
 เป้าประสงค์ที่ 6 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมี     
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่                                                                                                  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 2 
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ  
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะ คุณลักษณะ ที่จำเป็น 
ในศตวรรษ ที่ 21     
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ     
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
ได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน      
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 4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่   
 5. มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ        
 6. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน       
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา        
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                                             
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 5 
 1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 6 
 1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที่     
 3. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน
สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ       
 4. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา 

 

 

   จ ังหว ัดแพร่  แบ ่งเขตการปกครองเป ็น 8 อำเภอ ม ีสถานศึกษาท ั ้ งภาคร ัฐและเอกชน              
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา      
รวมไปถึงสถานศึกษานอกระบบ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสังกัด/อำเภอ ดังนี้ 

ตารางท่ี  7   สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565   มีจำนวน 469 แห่ง 

สังกัด 
จำนวนสถานศึกษา

ในระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 258 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 118 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 124 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 
 - วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 
 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 1 
 - วิทยาลัยการอาชีพสอง 1 
 - วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 
 - วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 1 
 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 19 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 8 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ 1 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น 1 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด่นชัย 1 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร้องกวาง 1 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลอง 1 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสอง 1 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้น 1 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วงไข่ 1 

ข้อมูลด้านสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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สังกัด 
จำนวนสถานศึกษา

ในระบบ (แห่ง) 

5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 3 
- โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 จังหวัดแพร่ 1 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 1 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 7 
- โรงเรียนพุทธโกศัยวิยา 1 
- โรงเรียนบวรวชิชาลัย 1 
- โรงเรียนร้องเข็มวิทยา 1 
- โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 1 
- โรงเรียนร้องแหย่วิทยาคม 1 
- โรงเรียนเชตวันวิทยา 1 
- โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา 1 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ 1 
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 1 
- ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  1 
- วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 162 
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 17 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 3 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 5 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  137 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. (จังหวัดแพร่) - 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 1 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 1 

รวมทั้งสิ้น 469 
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ตารางที่  8 จำนวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียนจำแนกตามสังกัดและรายอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด 
จำนวนสถานศึกษา

ในระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 258 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 118 
   อำเภอเมืองแพร่ 45 
   อำเภอร้องกวาง 32 
   อำเภอสอง 33 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 8 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 124 
   อำเภอสูงเม่น 32 
   อำเภอลอง 34 
   อำเภอเด่นชัย 18 
   อำเภอวังชิ้น      40 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 16 
   อำเภอเมืองแพร่ 6 
   อำเภอร้องกวาง 1 
   อำเภอสอง 2 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 1 
   อำเภอสูงเม่น 2 
   อำเภอลอง 1 
   อำเภอเด่นชัย 1 
   อำเภอวังชิ้น      2 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดแพร่) 6 
   อำเภอเมืองแพร่ 2 
   อำเภอสอง 1 
   อำเภอสูงเม่น 1 
   อำเภอลอง 1 
   อำเภอเด่นชัย 1 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 19 
   อำเภอเมืองแพร่ 8 
   อำเภอร้องกวาง 1 
   อำเภอสอง 1 
   อำเภอสูงเม่น 2 
   อำเภอลอง 3 
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สังกัด 
จำนวนสถานศึกษา

ในระบบ (แห่ง) 
   อำเภอเด่นชัย 1 
   อำเภอวังชิ้น          2 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    จังหวัดแพร่ 

8 

   อำเภอเมืองแพร่ 1 
   อำเภอร้องกวาง 1 
   อำเภอสอง 1 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 1 
   อำเภอสูงเม่น 1 
   อำเภอลอง 1 
   อำเภอเด่นชัย 1 
   อำเภอวังชิ้น          1 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 3 
   อำเภอเมืองแพร่ (โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่) 1 
   อำเภอเมืองแพร่ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่) 1 
   อำเภอร้องกวาง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 จังหวัดแพร่) 1 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 7 
   อำเภอเมืองแพร่ 2 
   อำเภอร้องกวาง 1 
   อำเภอสอง 1 
   อำเภอสูงเม่น 1 
   อำเภอลอง 1 
   อำเภอวังชิ้น          1 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  5 
   อำเภอเมืองแพร่ 4 
   อำเภอร้องกวาง 1 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 162 
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 17 
   อำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นสังกัดเทศบาลเมืองแพร่) 4 
   อำเภอร้องกวาง 1 
   อำเภอสอง 1 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 1 
   อำเภอสูงเม่น 2 
   อำเภอลอง 3 
   อำเภอเด่นชัย 2 
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สังกัด 
จำนวนสถานศึกษา

ในระบบ (แห่ง) 
   อำเภอวังชิ้น      3 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 3 
   อำเภอร้องกวาง 1 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 1 
   อำเภอเด่นชัย 1 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 5 
   อำเภอเมืองแพร่ 5 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  137 
   อำเภอเมืองแพร่ 29 
   อำเภอร้องกวาง 22 
   อำเภอสอง 17 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 8 
   อำเภอสูงเม่น 13 
   อำเภอลอง 22 
   อำเภอเด่นชัย 11 
   อำเภอวังชิ้น          15 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. (จังหวัดแพร่) - 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  1 
   อำเภอเมืองแพร่ 1 

รวมทั้งหมด 469 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่  3   สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
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1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่)

4. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัด
แพร่
5. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่)

6. ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดแพร่

7. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ตารางที ่ 9   จำนวนห้องเรียนในระบบโรงเรียนจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2565  
สังกัด  จำนวนห้องเรียน  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,045 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 705 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 917 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 423 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดแพร่) 338 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 344 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 117 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 71 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 47 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 67 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 494 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 107 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 97 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 41 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  249 
9. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 10 

รวมทั้งสิ้น 3,533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4   แสดงจำนวนห้องเรียนในระบบโรงเรียนจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2565 
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จ านวนห้องเรียน 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดแพร่)

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 4. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

5. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 6. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดแพร่ - เทศบาลเมืองแพร่

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

9. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที ่ 10  แสดงจำนวนสถานศึกษาขยายโอกาส จำแนกตามสังกัด รายอำเภอ ปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด จำนวนสถานศึกษา (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 53 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 19 
   อำเภอเมืองแพร่ 4 
   อำเภอร้องกวาง 7 
   อำเภอสอง 8 
   อำเภอหนองม่วงไข่ - 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 34 
   อำเภอสูงเม่น 3 
   อำเภอลอง 12 
   อำเภอเด่นชัย 7 
   อำเภอวังชิ้น      12 

รวมทั้งสิ้น 53 
 
 
ตารางท่ี  11  แสดงจำนวนห้องเรียนสถานศึกษาขยายโอกาส จำแนกตามสังกัด รายอำเภอ  
                 ปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด จำนวนห้องเรียน (ห้อง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 54 
   อำเภอเมืองแพร่ 12 
   อำเภอร้องกวาง 21 
   อำเภอสอง 21 
   อำเภอหนองม่วงไข่ - 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 358 
   อำเภอสูงเม่น 34 
   อำเภอลอง 129 
   อำเภอเด่นชัย 70 
   อำเภอวังชิ้น      125 

รวมทั้งสิ้น 412 
 
 
 



 
 

  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

25 

 

 
ตารางที ่ 12   แสดงจำนวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 
 

ชื่อสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษา (Home School) 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว(Home School) 
  -  บ้านเรียนเอกสินทรัพย์ 
  -  บ้านแพร่แห่ระเบิด 

2 
1 
1 

รวมทั้งสิ้น 2 
 
 
 
ตารางที ่ 13  แสดงจำนวนสถานศึกษานอกระบบจำแนกตามประเภท  ประจำปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด จำนวนสถานศึกษานอกระบบ (แห่ง) 
1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 20 
   -  กวดวชิา 12 
   -  วิชาชีพ 6 

   -  ดนตรีและกีฬา 2 

รวมทั้งสิ้น 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  5  แสดงจำนวนสถานศึกษานอกระบบจำแนกตามสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2565 
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ตารางท่ี 14  แสดงจำนวนห้องเรียนในระบบ จำแนกตามสังกัดและรายอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด จำนวนห้องเรียน 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,045 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 705 
   อำเภอเมืองแพร่ 280 
   อำเภอร้องกวาง 148 
   อำเภอสอง 224 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 53 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 917 
   อำเภอสูงเม่น 218 
   อำเภอลอง 266 
   อำเภอเด่นชัย 139 
   อำเภอวังชิ้น      294 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 423 
   อำเภอเมืองแพร่ 189 
   อำเภอร้องกวาง 34 
   อำเภอสอง 38 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 16 
   อำเภอสูงเม่น 44 
   อำเภอลอง 39 
   อำเภอเด่นชัย 24 
   อำเภอวังชิ้น      39 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดแพร่) 338 
   อำเภอเมืองแพร่ 178 
   อำเภอสอง 53 
   อำเภอสูงเม่น 32 
   อำเภอลอง 53 
   อำเภอเด่นชัย 22 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 344 
   อำเภอเมืองแพร่ 191 
   อำเภอร้องกวาง 19 
   อำเภอสอง 4 
   อำเภอสูงเม่น 71 
   อำเภอลอง 35 
   อำเภอเด่นชัย 13 
   อำเภอวังชิ้น          11 



 
 

  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

27 

 

สังกัด จำนวนห้องเรียน 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 117 
   อำเภอเมืองแพร่ 22 
   อำเภอร้องกวาง 20 
   อำเภอสอง 14 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 11 
   อำเภอสูงเม่น 18 
   อำเภอลอง 15 
   อำเภอเด่นชัย 6 
   อำเภอวังชิ้น          11 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 71 
   อำเภอเมืองแพร่ (โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่) 32 
   อำเภอเมืองแพร่ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่) 12 
   อำเภอร้องกวาง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 จังหวัดแพร่) 27 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 47 
   อำเภอเมืองแพร่ 15 
   อำเภอร้องกวาง 6 
   อำเภอสอง 8 
   อำเภอสูงเม่น 6 
   อำเภอลอง 6 
   อำเภอวังชิ้น          6 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 67 
   อำเภอเมืองแพร่ 60 
   อำเภอร้องกวาง 7 
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 494 
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 107 
   อำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นสังกัดเทศบาลเมืองแพร่) 18 
   อำเภอร้องกวาง 13 
   อำเภอสอง 6 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 9 
   อำเภอสูงเม่น 6 
   อำเภอลอง 21 
   อำเภอเด่นชัย 17 
   อำเภอวังชิ้น      17 
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สังกัด จำนวนห้องเรียน 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 41 
   อำเภอร้องกวาง 13 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 15 
   อำเภอเด่นชัย 13 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 97 
   อำเภอเมืองแพร่ 97 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 249 
   อำเภอเมืองแพร่ 39 
   อำเภอร้องกวาง 31 
   อำเภอสอง 61 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 10 
   อำเภอสูงเม่น 30 
   อำเภอลอง 27 
   อำเภอเด่นชัย 17 
   อำเภอวังชิ้น          34 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. (จังหวัดแพร่) - 
   อำเภอเมืองแพร่ - 
   อำเภอร้องกวาง - 
   อำเภอสูงเม่น - 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 10 
   อำเภอเมืองแพร่ 10 

รวมทั้งหมด 3,533 
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จังหว ัดแพร่   ม ีน ักเร ียน/นักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 จำนวนทั ้งส ิ ้น รวม 66,557 คน            

(ข้อมูล ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565)  โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเร ียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  (สำนักส่งเสริม     
การปกครองส่วนท้องถิ่น) และนักเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 
ตารางท่ี   15     แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
 จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา (คน)  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 32,142 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 9,974 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 8,661 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 13,507 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดแพร่) 6,570 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 9,161 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 5,369 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 1,029 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 620 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2,154 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,205 
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 2,194 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 2,545 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 723 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3,743 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. (จังหวัดแพร่) - 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 307 

รวมทั้งสิ้น 66,557 

 
 
 
 

ข้อมูลด้านนักเรียน/ศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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ตารางท่ี  16   แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามสังกัดและรายอำเภอ ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
 จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา (คน)  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 32,142 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 9,974 
   อำเภอเมืองแพร่ 4,431 
   อำเภอร้องกวาง 2,018 
   อำเภอสอง 2,996 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 529 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 8,661 
   อำเภอสูงเม่น 1,790 
   อำเภอลอง 2,815 
   อำเภอเด่นชัย 1,483 
   อำเภอวังชิ้น      2,573 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 13,507 
   อำเภอเมืองแพร่ 6,715 
   อำเภอร้องกวาง 1,020 
   อำเภอสอง 1,070 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 366 
   อำเภอสูงเม่น 1,196 
   อำเภอลอง 1,236 
   อำเภอเด่นชัย 746 
   อำเภอวังชิ้น      1,158 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดแพร่) 6,570 
   วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 3,103 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 1,468 
   วิทยาลัยการอาชีพสอง 511 
   วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 433 
   วิทยาลัยการอาชีพลอง 472 
   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 583 
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สังกัด 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 

(คน) 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 9,161 
   อำเภอเมืองแพร่ 5,389 
   อำเภอร้องกวาง 546 
   อำเภอสอง 56 
   อำเภอสูงเม่น 2,048 
   อำเภอลอง 691 
   อำเภอเด่นชัย 57 
   อำเภอวังชิ้น          374 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 5,369 
   อำเภอเมืองแพร่ 1,425 
   อำเภอร้องกวาง 799 
   อำเภอสอง 583 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 451 
   อำเภอสูงเม่น 723 
   อำเภอลอง 576 
   อำเภอเด่นชัย 362 
   อำเภอวังชิ้น          450 
5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 1,029 
   อำเภอเมืองแพร่ (โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่) 248 
   อำเภอร้องกวาง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 จังหวัดแพร่) 637 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่  144 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 620 
   อำเภอเมืองแพร่ 264 
   อำเภอร้องกวาง 60 
   อำเภอสอง 109 
   อำเภอสูงเม่น 72 
   อำเภอลอง 68 
   อำเภอวังชิ้น          47 
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สังกัด 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 

(คน) 
7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2,154 
   อำเภอเมืองแพร่ 1,269 
   อำเภอร้องกวาง 885 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9,205 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 2,194 
   อำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นสังกัดเทศบาลเมืองแพร่) 332 
   อำเภอร้องกวาง 277 
   อำเภอสอง 205 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 144 
   อำเภอสูงเม่น 84 
   อำเภอลอง 472 
   อำเภอเด่นชัย 324 
   อำเภอวังชิ้น      356 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 2,545 
   อำเภอเมืองแพร่ 2,545 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 723 
   อำเภอร้องกวาง 240 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 100 
   อำเภอเด่นชัย 269 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)   3,743 
   อำเภอเมืองแพร่ 591 
   อำเภอร้องกวาง 461 
   อำเภอสอง 925 
   อำเภอหนองม่วงไข่ 149 
   อำเภอสูงเม่น 446 
   อำเภอลอง 402 
   อำเภอเด่นชัย 259 
   อำเภอวังชิ้น          510 
9. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. - 
   อำเภอเมืองแพร่ - 
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สังกัด 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 

(คน) 
10. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 307 
   อำเภอเมืองแพร่ 307 

รวมทั้งสิ้น 66,557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 6   แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 
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ตารางท่ี  17  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาจำแนกตามสังกัด   ปีการศึกษา 2565  
สังกัด รวมระดับก่อนประถมศึกษา (คน) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,076 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 1,748 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,328 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 2,671 
3. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 151 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,848 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 1,612 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 444 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 49 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3,743 

รวมทั้งหมด 11,746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 7  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษาจำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 
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4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ตารางท่ี  18 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565    
สังกัด รวมระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 (คน) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,466 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 816 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 650 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 894 
3. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 7 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 662 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 473 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 170 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 19 

รวมทั้งหมด 3,029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 8  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 
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4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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ตารางท่ี  19  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 
รวมระดับประถมศึกษา  

(คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13,688 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 7,554 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 6,134 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 282 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 5,056 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 805 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,494 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 588 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 1628 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 278 

รวมทั้งสิ้น 22,325 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  9  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 
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5. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
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ตารางท่ี  20  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 
รวมระดับประถม
ศึกษาชั้นปีที่ 3  

(คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,212 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 1,220 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 992 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 37 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 844 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 366 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 90 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 218 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 58 

รวมทั้งสิ้น 3,459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 10  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
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4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
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ตารางท่ี  21  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 
รวมระดับประถม
ศึกษาชั้นปีที่ 6  

(คน) 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,453 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 1,364 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,089 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 66 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 806 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 376 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 90 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 234 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 52 

รวมทั้งสิ้น 3,701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 11  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
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4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน



 
 

  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
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39 

 

ตารางท่ี  22  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 
รวมระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  
(คน) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,309 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 672 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 1,199 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 7,438 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  (จังหวัดแพร่) 342 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 958 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 1,670 
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 335 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 573 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ - 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 291 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 282 

รวมทั้งสิ้น 13,187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 12  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2565 
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1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

5. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

7. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางท่ี 23 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 
รวมระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 
(คน) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,218 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 228 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 434 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 2,556 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  (จังหวัดแพร่) 128 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 287 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ - 
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 102 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 216 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ - 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 108 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 108 

รวมทั้งสิ้น 3,951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่13 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
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1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

2. ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

6. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางท่ี  24  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 
รวมระดับ

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (คน) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,069 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 6,069 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 254 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 476 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ 2,892 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 296 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ - 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 182 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 114 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 285 

รวมทั้งสิ้น 10,272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  14 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
 

1. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 6,069

2. ส านักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ, 254

3. ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน, 476

4. ส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย, 2,892

5. ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 296

6. ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

285



 
 

  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

42 

 

ตารางท่ี 25 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565  

สังกัด 
รวมระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
(คน) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,970 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 1,970 
2. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 75 
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 125 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ - 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ - 
 - เทศบาลเมืองแพร่ 67 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 34 
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 94 

รวมทั้งสิ้น 2,365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่15 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 

1. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 1,970

2. ส านักงาน
บริหาร

การศึกษา
พิเศษ, 75

3. ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน, 125

4. ส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย, 0

5. ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 101

6. ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

94
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ตารางท่ี  26    แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                     จำแนกตามรายสถานศึกษาและตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) รวมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 608 556 598 1,762 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 244 275 301 820 
3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 110 87 141 338 
4. วิทยาลัยการอาชีพลอง 105 100 102 307 
5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 86 70 132 288 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 78 46 266 399 

รวมทั้งหมด 1,231 1,134 1,540 3,914 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  16    แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                     จำแนกตามรายสถานศึกษาและตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 
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ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 4. วิทยาลัยการอาชีพลอง

5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
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ตารางท่ี  27   แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
                   จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  

สังกัด 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 
รวมระดับ

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปวส.1 ปวส.2 ปวส.3 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 573 557 127 1,257 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 350 570 - 607 

3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 74 71 - 145 

4. วิทยาลัยการอาชีพลอง 74 91 - 165 

5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 54 26 - 80 

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 42 142 - 184 

รวมทั้งหมด 1,167 1,457 127 2,438 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 17   แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                                  จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
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1. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 4. วิทยาลัยการอาชีพลอง

5. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
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ตารางท่ี   28  แสดงจำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 
 

สังกัด 
ระดับอนุปริญญา รวมระดับ

อนุปริญญา ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 102 79 44 4 5 234 
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 61 - - - - 61 

รวมทั้งหมด 163 79 44 4 5 295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่  18  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2565 
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1. วิทยาลัยชุมชนแพร่ 2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
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ตารางท่ี  29  แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 

ระดับปริญญาตรี  รวม
ระดับ

ปริญญา
ตรี  

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
ปีท่ี 4 
ขึ้นไป 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดแพร่ 

189 132 69 120 - 510 

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 294 212 183 133 10 832 
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 126 118 68 46 6 364 
4. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  36 *15 - - - 51 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ** 110 86 62 49 - 307 
6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ *** 31 53 - - - 84 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ** 25 16 - - - 41 

รวมทั้งหมด 811 632 382 348 16 2,189 
 
*  ปริญญาตรี (เทียบโอน) 
** สถานศึกษาอยู่ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

*** สถานศึกษาอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 19  แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำแนกตามรายสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2565 
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1. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวดัแพร่

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

3. มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

4. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ์ 

5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ **

6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ***

7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ **
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ตารางท่ี  30   แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามรายสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด 
ระดับปริญญาโท 

รวมระดับ
ปริญญาโท ปีท่ี  1 ปีท่ี  2 

มากกว่า   
2 ปีขึ้น 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 29 12 12 53 
2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 34 31 - 65 
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดแพร่ 

45 - - 45 

รวมทั้งหมด 108 43 12 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที ่ 20   แสดงข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามรายสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
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3. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยาบริการเฉลมิพระเกยีรติจังหวดัแพร่

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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ตาราที ่31   แสดงจำนวนข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดแพร่  
จำแนกรายสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2565 
  

สังกัด 

จำนวนผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา

(คน) 
ชาย หญิง รวม 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 625 1,558 2,183 

 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 189 537 726 

 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 189 537 726 

 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 247 484 731  

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดแพร่) 280 251 531 

 - วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 124 59 183 

 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 38 86 124 

 - วิทยาลัยการอาชีพสอง 31 23 54 

 - วิทยาลัยการอาชีพลอง 27 29 56 

 - วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 30 27 57 

 - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 30 27 57 

3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จังหวัดแพร่) 94 352 446 
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
จังหวัดแพร่ 

57 107 164 

5. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (จังหวัดแพร่) 76 184 260 

  -  โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 34 86 120 

  -  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 จังหวัดแพร่ 28 56 84 

  -  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่  14 42 56 

6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 77 28 105 

    
    

    

ข้อมูลด้านผู้บริหาร ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร ่
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สังกัด 

จำนวนผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา

(คน) 
ชาย หญิง รวม 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 132 396 528 

 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 27 169 196 

 - เทศบาลเมืองแพร่ 46 167 213 

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 59 60 119 

8. สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 17 53 70 

 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 17 53 70 

9. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 233 229 462 

 - มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ 10 3 13 

 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 156 168 324 

 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 49 31 80 

 - ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  5 6 11 

 - วิทยาลัยชุมชนแพร่ 13 21 34 

รวมทั้งหมด 1,591 3,158 4,749 
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แผนภูมิที่  21  แสดงจำนวนข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดแพร่ 
จำแนกรายสังกัด  ประจำปีการศึกษา 2565 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1    
     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของจังหวัดแพร่ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ 16) และระดับประเทศ สรุปได้ว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุก
ด้าน ของจังหวัดแพร่ สูงกว่า ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ  
 
ตารางท่ี 5  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 

RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ  

 
ระดับ  การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 

จังหวัดแพร่ 75.12 74.53 74.82 
ศึกษาธิการภาค 16 72.48 70.11 71.28 

 ประเทศ 69.95 72.79 71.38 
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แผนภูมิที่ 1  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และ
ระดับประเทศ 

 

 
 

2.  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับ
ต่าง ๆ 

     ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ 16) และระดับประเทศ 
สรุปได้ว่า  ค่าร้อยละของนักเรียนที ่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ ้นไป เฉลี ่ยรวม 2 ด้าน และจำแนกราย         
ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง ของจังหวัดแพร่ สูงกว่า ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16    
และระดับประเทศ ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 6  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ 
เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ  

 
ระดับ  การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 

จังหวัดแพร่ 83.33 91.68 88.00 
ศึกษาธิการภาค 16 79.67 86.80 83.29 

 ประเทศ 78.24 88.58 83.89 

จังหวัดแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
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แผนภูมิที่ 2   ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปของผลการประเมินความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ 
เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ 

  
 
 
3. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 

 
     ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) จำแนกตามสังกัด

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน ของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ และสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 7  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading 

Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

ระดับสังกัด การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
สพฐ. 76.51 76.96 76.73 
สช. 76.25 72.14 74.19 

อปท. 63.23 65.79 64.51 
 

 
 

จังหวัดแพร ่

จังหวัดแพร ่
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แผนภูมิที่  3  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามสังกัดในจังหวัดแพร่  

 

 
 
 
 
 
 

4. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เทียบกับปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ของผู้เรียนในจังหวัดแพร่ ระหว่างปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563  เมื่อแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน
ที (T-Score) สรุปได้ว่า  คะแนนมาตรฐานที เฉลี่ยรวม 2 ด้าน ปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2563 (+0.15)  เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนมาตรฐานที เพิ ่มขึ ้นจาก          
ปีการศึกษา 2563 (+0.88) ในขณะที่ด้านอ่านรู ้เรื ่องมีคะแนนมาตรฐานทีลดลงจากปีการศึกษา 2563         
(-0.68)   
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ตารางท่ี 8  คะแนนเฉลี่ยและคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบกับ    
ปีการศึกษา 2563 

 
 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 

ปีการศึกษา   
จังหวัดแพร่ ประเทศ จังหวัดแพร่ ประเทศ 

จังหวัด
แพร่ 

ประเทศ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

2564 75.12 69.95 74.53 72.79 74.82 71.38 
2563 77.97 74.14 74.25 71.86 76.11 73.02 
ผลต่าง -2.85 -4.19 0.28 0.93 -1.29 -1.64 
การ

เปลี่ยนแปลง 
ลดลง ลดลง เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง 

T-
Sc

or
e 

2564 53.70   51.85   51.61   
2563 52.82   52.53   51.46   
ผลต่าง 0.88   -0.68   0.15   
การ

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มข้ึน   ลดลง   เพิ่มข้ึน   

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,047 คน (ปกต ิ2,910 คน พิเศษ: 137 คน) 
โรงเรียน 216 แห่ง 

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

  
แผนภูมิที่ 4  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน   

(Reading Test : RT)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564               
กับปีการศึกษา 2563  
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5. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2564 ของจังหวัดแพร่ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของจังหวัดแพร่ 
แสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามระดับคุณภาพ  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ของนักเรียนจังหวัด
แพร่ พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 60.60 รองลงมาคือ ระดับดี ร้อยละ 27.39 ระดับพอใช้ ร้อยละ 
9.07 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 2.92 เมื่อพิจารณาคะแนนรายด้านการอ่านออกเสียง พบมากที่สุดใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 61.75 รองลงมาคือระดับดี ร้อยละ 21.58 ระดับพอใช้ ร้อยละ 10.10 และระดับ
ปรับปรุง ร้อยละ 6.56 ส่วนในด้านการอ่านรู้เรื่อง พบมากที่สุดในระดับดีมาก ร้อยละ 57.47 รองลงมาคือ
ระดับดี ร้อยละ 34.20 ระดับพอใช้ ร้อยละ 6.77 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 1.54 ตามลำดับ  

 
ตารางท่ี 9  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  

(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564  
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ด้าน ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
การอ่านออกเสียง 1,797 61.75 628 21.58 294 10.10 191 6.56 

การอ่านรู้เรื่อง 1,672 57.47 995 34.20 197 6.77 45 1.54 
เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 1,763 60.60 797 27.39 264 9.07 85 2.92 
 
แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 



  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           จังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

58 

 

ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่        

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ เทียบ
กับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ 
เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ สรุปได้ว่า  คะแนนเฉลี่ยรวมใน
ระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์จังหวัดแพร่สูงกว่าระดับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 แต่ต่ำกว่า
ระดับประเทศ ส่วนด้านภาษาไทย  สูงกว่าระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ   
 
ตารางท่ี 6  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 

จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และประเทศ  
ระดับ คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 

จังหวัดแพร่ 49.23 58.20 53.72 
ศธภ. 16 46.80 53.57 50.19 
ประเทศ 49.44 56.14 52.80 

 
แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  

จังหวัดแพร่ เทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และประเทศ 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่        
คิดเป็นค่าร ้อยละของนักเร ียนที ่ได ้คะแนนร้อยละ 50 ขึ ้นไป เปรียบเทียบกับระดับสำนักงาน        
ศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ 
เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) และระดับประเทศ สรุปได้ว่า  ค่าร้อยละของ
นักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปในภาพรวม ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า ระดับสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16  และระดับประเทศ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์มีค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จังหวัดแพร่สูงกว่าระดับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
ส่วนด้านภาษาไทย  มีค่าร้อยละของนักเรียนที ่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ ้นไป สูงกว่าระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16  และระดับประเทศ 

 
ตารางท่ี 7  ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 (ศธภ.16) และประเทศ  

 
ระดับ คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 

จังหวัดแพร่ 46.46 65.67 55.87 
ศธภ. 16 42.95 57.96 49.56 
ประเทศ 48.00 62.47 54.46 
 

แผนภูมิที่ 2 ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
(ศธภ.16) และประเทศ 
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3.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่  

 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามสังกัด

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ พบว่าสังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านสูงที่สุดคือ  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองมาได้แก่  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ 
และสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคณิตศาสตร์ สังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงที่สุดคือ สังกัดสำนักงาน
ส่งเสร ิมการศ ึกษาเอกชน รองมาได ้แก่  สังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 
และสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามลำดับ ส่วนด้านภาษาไทย สังกัดที่มีคะแนนเฉลี่ ยสูงที่สุดคือ  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองมาได้แก่  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.แพร่) ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 8  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  

จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
 

ระดับสังกัด คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 
สพฐ.  49.83 60.51 55.17 
สช.  51.24 57.52 54.38 

อปท.  42.40 49.54 45.97 
 

 แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  
จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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4.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 เทียบกับปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
ในจังหวัดแพร่  เมื ่อแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) (เนื ่องจากคะแนนเฉลี ่ยเทียบระหว่าง           
ปีการศึกษาโดยตรงไม่ได้ ไม่เป็นไปตามวิธีการทางสถิติ) พบว่า คะแนนมาตรฐานที ปีการศึกษา 2564 ของ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทยและเฉลี่ยรวม 2 ด้าน มีคะแนนมาตรฐานที
ลดลงจากปีการศึกษา 2563 ทุกรายการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการจัดสอบในแต่ละสังกัดทั่วประเทศ เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา อาจทำให้มาตรฐานการจัดสอบ        
ไม่เป็นไปเพื่อการเปรียบเทียบ  

 
ตารางท่ี 9  แสดงคะแนนเฉลี่ย และคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2564  เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 

 ด้าน คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลี่ยรวม 2 ด้าน 
ปีการศึกษา   

จังหวัดแพร่ ประเทศ จังหวัดแพร่ ประเทศ 
จังหวัด
แพร่ 

ประเทศ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 2564 49.23 49.44 58.2 56.14 53.72 52.8 
2563 44.46 40.47 50.92 47.46 47.69 43.97 
ผลต่าง 4.77 8.97 7.28 8.68 6.03 8.83 

การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

T-
Sc

or
e 

2564 49.90   51.02   50.24   
2563 52.09   51.97   51.12   
ผลต่าง -2.19   -0.95   -0.88   

การเปลี่ยนแปลง ลดลง   ลดลง   ลดลง   
 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 2,947 คน (ปกต:ิ2,572 คน พิเศษ: 375 คน) 
โรงเรียน 216 แห่ง 
             ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 3,665 คน (ปกติ:2,886 คน พิเศษ: 768 คน) 
โรงเรียน 234 แห่ง 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2564 เทียบกับปีการศึกษา 2563 

 
5. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ 
แสดงจำนวนและร้อยละ จำแนกตามระดับคุณภาพ  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ของนักเรียนจังหวัด
แพร่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 34.72 รองลงมาได้แก่ ระดับพอใช้  ร้อยละ 29.89 ระดับดีมาก ร้อย
ละ 26.35  และระดับปรับปรุง ร้อยละ 9.03  ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 
33.28  รองลงมาได้แก่ ระดับดี ร้อยละ 27.52 ระดับดีมาก ร้อยละ 25.06  และระดับปรับปรุง  ร้อยละ 
14.13 ตามลำดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 34.79  รองลงมา
ได้แก่ ระดับด ี ร้อยละ 32.65  ระดับพอใช้ ร้อยละ 23.04 และระดับปรับปรุง  ร้อยละ 9.49 ตามลำดับ 

  
 

ตารางท่ี 10 ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่  
  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ด้าน ดีมาก  ดี  พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ 644 25.06 707 27.52 855 33.28 363 14.13 
ภาษาไทย 894 34.79 839 32.65 592 23.04 244 9.49 

เฉลี่ยรวม  2 ด้าน 677 26.35 892 34.72 768 29.89 232 9.03 
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แผนภูมิที่ 5  ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ จำแนกตาม 
ระดับคุณภาพ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564   

ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

 

 

 

 

เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
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1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ 
และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  

 
 

แผนภูมิที ่2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   
ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.1 คะแนนเฉลี ่ยรวมและคะแนนเฉลี ่ยทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้   จำแนกตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่(อปท.) และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ  

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดแพร่ จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา พบว่าร้อยละของ
จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปสูงสุดได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.)รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 
และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) ตามลำดับ  
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)  แต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

 
 

 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
 

 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563  

     พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปี
การศึกษา 2563 ทุกรายการ (-1.57 --5.31) ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้นจาก   ปีการศึกษา 
2563 (7.32)  
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นที่
ได

 ้ ปีการศึกษา 2564 57.38 43.92 40.78 39.37 45.36 
ปีการศึกษา 2563 61.46 49.23 33.46 43.57 46.93 

ผลต่าง - 4.08 -5.31 7.32 -4.20 -1.57 
การเปลี่ยนแปลง ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 

 
3.2 คะแนนมาตรฐานที  (T-Score) ผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติ  (O-NET)                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากในแต่ละปีผู้เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนนเป็นคะแนน

มาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ในปีการศึกษา 2564 
มีคะแนนมาตรฐานทีสูงขึ ้นทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (0.52 ถึง 1.09) ยกเว้นกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลงเล็กน้อย (-0.25) จากปีการศึกษา 2563  
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ตารางท่ี 3  แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 
 T

-S
co

re
 ปีการศึกษา 2564 54.23 52.38 52.81 54.19 53.40 

ปีการศึกษา 2563 53.14 52.62 52.28 53.47 52.88 
ผลต่าง 1.09 - 0.25 0.53 0.71 0.52 

การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
  

 
แผนภูมิที่ 6  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2564  เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 
 

    3.3 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  ของจังหวัดแพร่  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6  ของจังหวัดแพร่  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับ ปี
การศึกษา 2563  พบว่า ในปีการศึกษา 2564  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปใน
ภาพรวมและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลงจากปีการศึกษา 2563 ทุกรายการ ยกเว้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก  ปีการศึกษา 
2563  
 

แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)         

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
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ตารางท่ี 4 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบ 
             ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 
             ปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2564 68.52 32.67 22.77 22.77 36.69 
ปีการศึกษา 2563 77.00 41.92 15.57 30.10 41.15 

ผลต่าง -8.48 -9.25 7.20 -7.33 -4.46 
การเปลี่ยนแปลง ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง 

 

 
 

แผนภูมิที่ 7  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวดัแพร่ ปีการศึกษา  2564 เปรยีบเทียบกับปีการศึกษา 2563 

 
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564   

   ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

4.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564  สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (3.95 – 7.00)  

 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึน้ไปของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 



  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           จังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

71 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 
ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 

จังหวัดแพร่ 57.38 43.92 40.78 39.37 45.3625 
ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.185 

ผลต่าง 7.00 4.70 3.95 5.06 5.18 

สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

 
 

แผนภูมิที่ 8 คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ(O-NET) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6        
ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เทียบกับระดับประเทศ 

 
4.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที ่ ได้คะแนนรวม 50% ขึ ้นไปของผลการทดสอบทางการ     

ศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564  สูงกว่า ระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
(7.63 -17.61)  
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ตารางท่ี 6 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ 

 
ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 

จังหวัดแพร่ 68.52 32.67 22.77 22.77 36.69 
ระดับประเทศ 50.91 23.76 15.14 11.81 25.41 

ผลต่าง 17.61 8.91 7.63 10.96 11.28 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

 
 
แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง    

            การศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ        
            กับระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปผลการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 

จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
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5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดแพร่  
ปีการศึกษา 2564 ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
 

1) ภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   จำนวน 3 โรงเรียน 
และนักเรียนได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน  9 คน  

 

ตารางท่ี 7 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช. 6 
2 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 2 
3 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 1 

  
2) วิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                  

จำนวน 4 โรงเรียน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 10 คน  
 

ตารางท่ี 8 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 มารดาอุปถัมภ์ สช. 4 
2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 3 
3 เทพนารี สช. 2 
4 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 1 
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  3.  โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุดของจังหวัดแพร่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         
ปีการศึกษา 2564 
   

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน 
1 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ 1 94 1 มารดาอุปถัมภ์ (6 คน) สช. 100 
2 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 92.25 1 วัดเมธังกราวาส (2 คน) สพป.แพร่ 1 100 
3 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 91.50 1 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 100 
3 บ้านแม่รัง  (จัดสรรราษฎรส์งเคราะห์) สพป.แพร่ 2 91.50 2 บ้านห้วยกูด สพป.แพร่ 2 96.88 
4 มารดาอุปถัมภ์ สช. 91.25 2 เจริญศิลป์ สช. 96.88 
5 บ้านห้วยไร่ สพป.แพร่ 2 91 2 บ้านป่าแดง (วนัรัตตวิทยา) สพป.แพร่ 1 96.88 
6 วัดต้นไคร้ สพป.แพร่ 1 90.25 2 มารดาอุปถัมภ์ (10คน) สช. 96.88 
7 มารดาอุปถัมภ์ สช. 89.75 2 วัดเมธังกราวาส (4คน)  สพป.แพร่ 1 96.88 
7 บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) สพป.แพร่ 1 89.75 2 อนุบาลแพร่ (3คน) สพป.แพร่ 1 96.88 
7 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) สพป.แพร่ 2 89.75 2 อนุบาลร้องกวาง สช. 96.88 
7 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 89.75 3 เจริญศิลป์ (2คน) สช. 93.75 
8 มารดาอุปถัมภ์ สช. 89.25 3 เทพพิทักษ์วิทยา สช. 93.75 
9 อนุบาลเทพสนุทรินทร ์ สพป.แพร่ 1 88.75 3 บ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ 1 93.75 
10 มารดาอุปถัมภ์ สช. 88.50 3 มารดาอุปถัมภ์ (7คน) สช. 93.75 
    3 วัดเมธังกราวาส (4คน) สพป.แพร่ 1 93.75 
    3 อนุบาลแพร่ (3คน) สพป.แพร่ 1 93.75 
    3 พัทธกมลพิทยา สช. 93.75 
    3 ระเบียบพิทยา สช. 93.75 

    3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ 1 93.75 
    3 เทพนารี (2คน) สช. 93.75 
    3 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 93.75 
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คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน 
1 มารดาอุปถัมภ์ (4คน) สช. 100 1 มารดาอุปถัมภ์ สช. 85 
1 อนุพงศ์พัชรินทร์ (3คน) สช. 100 2 มารดาอุปถัมภ์ สช. 82.50 
1 เทพนารี (2คน) สช. 100 2 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 82.50 
1 อนุบาลแพร่  สพป.แพร่ 1 100 3 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป.แพร่ 2 80 
2 มารดาอุปถัมภ์(2คน) สช. 93.50 3 บ้านวังชา้ง (ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.แพร่ 1 80 
2 อนุพงศ์พัชรินทร์(3คน) สช. 93.50 3 มารดาอุปถัมภ์ สช. 80 
3 บ้านห้วยลากปืน สพป.แพร่ 2 92.88 3 อนุบาลร้องกวาง สช. 80 
3 เจริญราษฎร์ สช. 92.88 3 อนุพงศ์พัชรินทร์(2คน) สช. 80 
3 มารดาอุปถัมภ์ สช. 92.88 4 อนุบาลแพร่(2คน) สพป.แพร่ 1 77.50 
3 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 92.88 4 พัทธกมลพิทยา สช. 77.50 
3 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ 1 92.88 4 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 77.50 
3 อนุบาลร้องกวาง สช. 92.88 4 เทพนารี (2คน) สช. 77.50 
3 ระเบียบพิทยา สช. 92.88 5 มารดาอุปถัมภ์(4คน) สช. 75 
3 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 92.88 5 ชุมชนบา้นแม่หละปา่ป๋วย สพป.แพร่ 2 75 
4 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 87 5 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป.แพร่ 1 75 
4 อนุบาลเทพสุนทรินทร ์ สพป.แพร่ 1 87 6 มารดาอุปถัมภ์ สช. 72.50 
5 เทศบาลวัดเหมืองแดง อปท. 86.38 6 วัดเมธังกราวาส (2คน) สพป.แพร่ 1 72.50 
5 บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) สพป.แพร่ 1 86.38 6 ระเบียบพิทยา สช. 72.50 
5 มารดาอุปถัมภ์ (3คน) สช. 86.38 6 อนุพงศ์พัชรินทร์(3คน) สช. 72.50 
5 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 86.38 7 มารดาอุปถัมภ์(4คน) สช. 70 
5 อนุบาลแพร่(3คน) สพป.แพร่ 1 86.38 7 วัดเมธังกราวาส   สพป.แพร่ 1 70 
5 บ้านดอนชัย (ประชาอทุิศ) สพป.แพร่ 1 86.38 7 อนุบาลแพร่ (2คน) สพป.แพร่ 1 70 
5 อนุพงศ์พัชรินทร์ สช. 86.38 7 อนุบาลร้องกวาง สช. 70 
5 บ้านหนองมว่งไข ่ สพป.แพร่ 1 86.38 7 พัทธกมลพิทยา สช. 70 
6 อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ 1 85.75 7 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ 1 70 
6 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ 2 85.75 7 อนุพงศ์พัชรินทร์ (3คน) สช. 70 
6 อนุบาลเทพสุนทรินทร ์ สพป.แพร่ 1 85.75     
6 เทพนารี   สช. 85.75     
7 มารดาอุปถัมภ์ สช. 80.50     
7 ระเบียบพิทยา สช. 80.50     
7 อนุบาลเทพสุนทรินทร ์ สพป.แพร่ 1 80.50     
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หมายเหตุ   
 

1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,424 คน 
 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบท้ังประเทศ  จำนวน 433,211 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 38,939 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สงกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย 
พะเยา น่าน และแพร่) จำนวน 17,147 คน 
 5. สพป.แพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเร ียนสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 1,436 คน 
 6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 653 คน 
 7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 21 คน 
 8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 314 คน 

9. ในการเปร ียบเทียบผลการทดสอบระหว ่างปีการศึกษา 2564 กับ ป ีการศึกษา 2563 
เนื ่องจากว่าคะแนนที ่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ ่มนักเรียนที ่สอบต่างกัน 
แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบ 

10. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2564 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองทั้งหมด 

11. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบกรณีปกติ ไม่คิดค่าสถิติจากนักเรียน
พิเศษและนักเรียนที ่walk in หลังประกาศท่ีนั่งสอบ 20 มกราคม 2565 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564   

    ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  

 

 
 

แผนภูมิที่ 10 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

 
1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ  และระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16  
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แผนภูมิที่ 11 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของจังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

 

    2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  
ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

 

2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาในแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่  สูงสุดได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
แพร่ (สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ (สพป.แพร่)  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สำนักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (สศศ.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่)  
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แผนภูมิที่ 12 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2564 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.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สำนักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่)  
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แผนภูมิที่ 13 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 

 
 

     3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
 

 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 ทุกรายการ (อยู่ในช่วง -1.46 ถึง -4.17) 
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 (1.80) สอดคล้องกับระดับประเทศ
ที่ลดลงด้วยเช่นกัน  

 

ตารางท่ี 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้ ปีการศึกษา 2564 57.03 32.68 27.00 33.95 37.67 
ปีการศึกษา 2563 59.44 36.85 28.46 32.15 39.23 

ผลต่าง -2.41 -4.17 -1.46 1.80 -1.56 
การเปลี่ยนแปลง ลดลง ลดลง ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 
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แผนภูมิที่ 14 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่   

ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 
 

    3.2 คะแนนมาตรฐานที  (T-Score) ผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติ  (O-NET)                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 

    เนื่องจากในแต่ละปีผู้ เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนน
เป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
ในปีการศึกษา 2564  มีคะแนนมาตรฐานทีเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (0.15 ถึง 0.65) ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคะแนนมาตรฐานทีลดลง ( -0.56) จาก    ปีการศึกษา 2563   
 

ตารางท่ี 10  แสดงคะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)      
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563     

 ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 

 T
-S

co
re

 ปีการศึกษา 2564 53.52 51.10 51.74 52.51 52.22 
ปีการศึกษา 2563 53.18 51.65 51.09 52.34 52.06 

ผลต่าง 0.35 - 0.56 0.65 0.17 0.15 
การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
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แผนภูมิที่ 15  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 
 

3.3  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่  เทียบปีการศึกษา 2564 กับ 
ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 
2563  พบว่า ในปีการศึกษา 2564 มีผลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปในภาพรวม
และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 (2.31-16.46) ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่มีร ้อยละของจำนวนนักเรียนที ่ได้คะแนนรวม 50% ขึ ้นไป ลดลงจาก             
ปีการศึกษา 2563 (-1.43 ถึง -7.02)  
 

ตารางท่ี 11 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง   
 การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 

               ปีการศึกษา 2564  กับปีการศึกษา 2563 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เฉลี่ย 4 วิชา 
ปีการศึกษา 2564 88.88 12.38 8.57 8.67 29.63 
ปีการศึกษา 2563 72.42 19.40 10.00 6.36 27.04 

ผลต่าง 16.46 -7.02 -1.43 2.31 2.59 
การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
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แผนภูมิที่ 16  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เทียบกับปีการศึกษา 2563 
 

     4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564   
ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

4.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จังหวัดแพร่ 
ปีการศึกษา 2564  สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1.57 – 5.84)  
 

ตารางที่ 12 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 
ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 

จังหวัดแพร่ 57.03 32.68 27.00 33.95 37.67 
ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 

ผลต่าง 5.84 1.57 2.53 2.50 3.11 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึน้ไปของผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 จังหวัดแพร่  

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564  กับปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 17 คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3      
ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เทียบกับระดับประเทศ 

 
4.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ยรวมและในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564  สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกรายการ (3.03 – 7.64)  
 

ตารางท่ี 13 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบ 
                 ทางการศึกษาระดับชาต ิ(O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของจงัหวัดแพร่  
              เทียบกับระดับประเทศ 
 

ระดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 

จังหวัดแพร่ 88.88 12.38 8.57 8.67 29.63 
ระดับประเทศ 81.24 9.78 5.54 4.70 25.31 

ผลต่าง 7.64 2.60 3.03 3.97 4.31 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                
ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 18 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เทียบกับระดับประเทศ 

 

      5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดแพร่    
ปีการศึกษา 2564 ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 1 กลุ ่มสาระการเรียนรู้  คือ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 โรงเรียน 
และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 7 คน  

 

ตารางท่ี 14 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 2 
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่   สพม.แพร่ 3 
3 เทพนารี สช. 2 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  

ของจังหวัดแพร่เทียบกับระดับประเทศ 
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4.6 โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน O-NET สูงสุดของจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน 
1 วังชิ้นวทิยา สพม.แพร่ 95.00 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 96.88 
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 94.77 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 93.75 
3 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 91.78 3 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 87.50 
4 วังชิ้นวทิยา สพม.แพร่ 91.28 4 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 84.38 
5 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 90.53 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ (5คน) สพม.แพร่ 84.38 
6 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.92 4 เทพนารี   สช. 84.38 
7 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.81 5 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 81.25 
8 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.80 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร(่2คน) สพม.แพร่ 81.25 
9 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.41 6 นารีรัตน์จงัหวัดแพร่(4คน) สพม.แพร่ 78.13 

10 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.27 6 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 78.13 
11 วังชิ้นวทิยา สพม.แพร่ 89.17 7 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 75.00 
12 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.16 7 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(8คน) สพม.แพร่ 75.00 
13 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.05 8 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(4คน) สพม.แพร่ 71.88 
14 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.03 8 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(6คน) สพม.แพร่ 71.88 
15 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 88.91 8 สองพิทยาคม สพม.แพร่ 71.88 
16 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 88.67 8 เทพนารี   สช. 71.88 
17 บ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์) สพป.แพร่ 2 88.27 9 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(9คน) สพม.แพร่ 68.75 
18 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 88.14 9 พิริยาลัยจงัหวัดแพร่(8คน) สพม.แพร่ 68.75 
19 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ (2คน) สพม.แพร่ 87.92 9 เทพนารี (2คน)   สช. 68.75 
20 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 87.80 9 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.แพร่ 68.75 
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คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน 
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 100 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 80.75 
1 พริิยาลัยจังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 100 1 เทพนาร ี สช. 80.75 
1 เทพนารี (2คน) สช. 100 2 เทพนาร ี สช. 76.75 
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 95.25 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 76.00 
3 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 94.00 4 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 74.00 
4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 90.50 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 73.25 
4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(5คน) สพม.แพร่ 90.50 6 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 72.50 
5 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.25 7 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 71.25 
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 89.25 8 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 70.50 
6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 85.75 8 ร้องกวางอนุสรณ ์ สพม.แพร่ 70.50 
7 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 84.50 9 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 69.75 
7 สองพิทยาคม สพม.แพร่ 84.50 10 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 69.25 
8 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 83.25 11 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 68.50 
9 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 79.75 11 วังชิ้นวทิยา สพม.แพร่ 68.50 
9 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 79.75 11 สองพิทยาคม สพม.แพร่ 68.50 
9 เทพนาร ี สช. 79.75 12 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 67.75 
10 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 78.50 13 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 67.00 
11 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(4คน) สพม.แพร่ 75.00 14 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 66.50 
    14 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 66.50 

หมายเหตุ   
1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 2,032 คน 

 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนเข้าสอบท้ังประเทศ  จำนวน 336,696 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 34,283 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย 
พะเยา น่าน และแพร่) จำนวน 14,884 คน 
 5. สพม.แพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดแพร่ จำนวน 1,193 คน 
 6. สพป.แพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเร ียนสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 285 คน 
 7. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 273 คน 
 8. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 54 คน 
 9. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 113 คน 
 10. พศจ.แพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 114 คน 
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11. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 
เนื ่องจากว่าคะแนนที ่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ ่มนักเรียนที ่สอบต่างกัน 
แบบทดสอบต่างกัน  จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบ 

12. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2564 เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองทั้งหมด 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564   

ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

1.1 คะแนนเฉลี ่ยรวมและคะแนนเฉลี ่ยทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  ในระดับจังหวัดแพร่  สูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16) ทุกรายการ    

 

 
  

แผนภูมิที่ 19 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2564  จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 

  
1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดแพร่ สูงกว่าระดับประเทศ  ระดับภาคเหนือ และระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ. 16)   
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แผนภูมิที่ 20 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับต่าง ๆ 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564   
ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
 

2.1 คะแนนเฉลี่ยรวมของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามหน่วยงาน
ทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่สูงสุด  คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ 
(สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.
แพร่) ตามลำดับ   

เมื่อจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่  คะแนนเฉลี ่ยสูงสุด  คือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.แพร่) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(สศศ.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) ตามลำดับ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่  
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รองลงมาได้แก่ สำนักงาน
เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาจ ังหว ัดแพร ่(สพม.แพร ่) องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (อปท.)                 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) 
ตามลำดับ 
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ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รองลงมาได้แก่ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่(สพม.แพร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) และ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ตามลำดับ  

 

 
 

แผนภูมิที่ 21 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดในจังหวัดแพร่ 

 
2.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั ้นพื้นฐานจังหวัดแพร่ จำแนกตามสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา พบว่าร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ยรวมสูงสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) รองลงมาได้แก่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่)  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่)และ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(สศศ.) ตามลำดับ   

เมื่อจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ย 

สูงสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รองลงมาได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ตามลำดับ   
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ย 
สูงสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รองลงมาได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ไม่มีนักเรียนได้
คะแนนรวม 50% ขึ้นไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ย 
สูงสุดคือ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่) รองลงมาได้แก่  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่ ) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.แพร่) ส่วนสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ไม่มีนักเรียนได้
คะแนนรวม 50% ขึ้นไป 

ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ย สูงสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) รองลงมาได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ (สพม.แพร่)  ส่วนสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.แพร่) และสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแพร่ (พศจ.แพร่) ไม่มีนักเรียนได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไป 

     

 
 

แผนภูมิที ่22 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
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     3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
     

3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ของจังหวัดแพร่ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่าคะแนนเฉลี ่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยเกือบ       
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 (-0.34 ถึง -4.25) ยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้   ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมขึ ้นจากปีการศึกษา 2563 (2.14-3.78) แสดงดังตารางที ่ 15 และ       
แผนภูมทิี่  23 

    เนื่องจากในแต่ละปีผู้ เข้าสอบต่างกลุ่ม แบบทดสอบต่างฉบับ ได้ทำการแปลงคะแนน
เป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score)  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
ในปีการศึกษา 2564  มีคะแนนมาตรฐานทีเพ่ิมขึ้นทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1.08 ถึง 2.88)   

 

ตารางที่  15 แสดงคะแนนเฉลี ่ยและคะแนนมาตรฐานที  (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติ (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564  
กับปีการศึกษา 2563 

   
   

   
   

  -
Sc

or
e 

ปีการศึกษา 2564 54.78 54.27 53.21 54.20 53.89 54.07 
ปีการศึกษา 2563 53.53 53.09 50.33 52.42 52.82 52.44 

ผลตา่ง 1.25 1.18 2.88 1.78 1.08 1.63 
สรุปผล เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 

 

แผนภูมิที ่23 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ 
ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 

 

 ระดบั ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 

คะ
แน

นท
ี่ได

 ้ ปีการศึกษา 2564 53.84 40.68 29.99 27.17 32.11 36.76 
ปีการศึกษา 2563 50.06 38.54 30.42 30.12 36.36 37.10 

ผลตา่ง 3.78 2.14 -0.43 -2.95 -4.25 -0.34 
สรุปผล เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 
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แผนภูมิที่ 24  คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 
 

3.2  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่  เทียบปีการศึกษา 2564 กับ 
ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 
2563 พบว่า  ปีการศึกษา 2564 มีผลร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปในภาพรวม
และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 ทุกรายการ (0.20 – 14.08)   
 

ตารางท่ี 16 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบ 
              ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 
               ปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 

ระดับ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 2564 61.93 16.49 12.49 11.86 5.39 21.63 
ปีการศึกษา 2563 53.39 10.56 9.18 15.27 16.4 20.96 

ผลต่าง 14.08 1.27 0.20 2.14 7.55 5.05 
สรุปผล เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
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แผนภูมิที่ 25  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 
 

       4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564       
ของจังหวัดแพร่เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

4.1 คะแนนเฉลี่ยรวมและคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จังหวัดแพร่ 
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (3.46 – 7.44)  
 

ตารางท่ี 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
               ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 
 

ระดับ ภาษาไทย สังคมศกึษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 5 กลุม่สาระ 
จังหวัดแพร่ 53.84 40.68 29.99 27.17 32.11 36.76 
ประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75 
ผลต่าง 7.44 3.81 4.43 5.89 3.46 5.01 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

ร้อยละของจำนวนนกัเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึน้ไปของผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 26 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        

             ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เทียบกับระดับประเทศ    
 

4.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปเฉลี่ยรวมและในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผลการทดสอบทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับประเทศ          
ทุกรายการ (3.36– 20.01)  
 

ตารางที ่ 18 แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที ่ได้คะแนนรวม 50% ขึ ้นไปของผลการทดสอบทาง    
    การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่    
    เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 

ระดับ ภาษาไทย สังคมศกึษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 5 กลุม่สาระ 
จังหวัดแพร่ 61.93 16.49 12.49 11.86 5.39 21.63 
ประเทศ 41.92 7.18 7.12 4.84 2.04 12.62 
ผลต่าง 20.01 9.31 5.36 7.02 3.36 9.01 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2564  ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 27 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของจังหวัดแพร่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 
         5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดแพร่                      
ปีการศึกษา 2564 ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

จังหวัดแพร่ มีนักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
 

กลุ ่มสาระการเร ียนรู้ คณิตศาสตร์ ม ีโรงเร ียนที ่ม ีน ักเร ียนได ้คะแนนเต็ม 100 คะแนน                  
จำนวน 1 โรงเรียน และนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน รายละเอียดตารางที่ 19 

 
 

ตารางท่ี 19 รายชื่อ สังกัด และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด นร.ได้คะแนนเต็มจำนวน(คน) 
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่   สพม.แพร่ 1 

      
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนรวม 50% ขึ้นไปของผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2564   

ของจังหวัดแพร่เปรยีบเทียบกับระดับประเทศ 
 



  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           จังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

98 

 

5.1  โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนน (O-NET) สูงสุดของจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
   ปีการศึกษา 2564 
 

ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน 
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 93.70 1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 74.00 
2 เทพนารี   สช. 90.60 2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 73.00 
3 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.แพร่ 88.50 3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 72.75 
4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 87.80 4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 71.00 
4 เทพนารี   สช. 87.80 5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 69.75 
5 เทพนารี   สช. 86.10 6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 69.50 
6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 85.70 7 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 68.00 
7 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 85.40 8 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 66.75 
8 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 84.70 9 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 66.50 
9 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 84.30 10 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 65.25 
9 เทพนารี (2คน) สช. 84.30 11 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 65.00 
10 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 84.00 12 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 64.75 
10 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 84.00 12 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 64.75 
11 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 83.60 13 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 64.00 
12 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 83.20 14 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 63.75 
13 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 82.90 15 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 63.50 
13 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 82.90 15 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 63.50 
14 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 82.20 15 เทพนารี (2คน)  สช. 63.50 
14 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 82.20 16 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 62.75 
14 ลองวิทยา สพม.แพร่ 82.20 17 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 62.50 
15 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 81.90 18 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม.แพร่ 62.25 
16 นารีรัตน์จังหวัดแพร่  สพม.แพร่ 81.50 19 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(6คน) สพม.แพร่ 62.00 
17 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 81.20 19 พิริยาลัยจังหวัดแพร่  สพม.แพร่ 62.00 
17 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 81.20 20 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 61.75 
17 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.แพร่ 81.20 20 เทพนารี   สช. 61.75 
18 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 80.80 21 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 60.25 
18 ลองวิทยา สพม.แพร่ 80.80 21 ลองวิทยา สพม.แพร่ 60.25 
19 เทพนารี  สช. 80.60 22 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 60.00 
20 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 80.50     
20 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 80.50     
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ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน 
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 91.60 1 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 100  
2 พริิยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 86.58 2 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 96.25 
3 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 84.94 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 96.25 
4 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 83.30 2 เทพนารี  สช. 96.25 
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 83.20 3 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 95.00 
6 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 81.66 4 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 92.50 
7 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 81.56 5 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 91.25 
8 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 80.02 5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 91.25 
9 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 78.18 6 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 88.75 

10 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 77.98 6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 88.75 
11 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 76.54 7 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 83.75 
11 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 76.54 7 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 83.75 
11 เทพนารี   สช. 76.54 8 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 81.25 
12 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 74.90 8 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 81.25 
13 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 73.46 9 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 80.00 
14 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 73.26 9 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 80.00 
15 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 73.16 9 เทพนารี   สช. 80.00 
16 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 73.06 10 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 78.75 
17 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 71.62 10 เทพนารี  สช. 78.75 
18 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 71.52 11 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 77.50 
18 พริิยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 71.52 11 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 77.50 
19 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 71.42 11 วังชิ้นวทิยา สพม.แพร่ 77.50 
20 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 69.98 12 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 76.25 
20 พริิยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 69.98 13 นารีรัตน์จังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 75.00 

     13 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 75.00 
    14 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 72.50 
    14 เทพนารี   สช. 72.50 
    15 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 71.25 
    15 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 71.25 
    16 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 70.00 
    16 พิริยาลัยจังหวัดแพร ่ สพม.แพร่ 70.00 
    16 เทพนารี   สช. 70.00 
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วิทยาศาสตร์ 
ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน 
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 75.40 
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 73.00 
3 วังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ 68.40 
4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 65.60 
5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 63.60 
6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 63.40 
7 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 63.20 
8 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 62.80 
9 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 61.20 

10 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 61.00 
10 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 61.00 
11 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 58.80 
11 วังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ 58.80 
12 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 58.60 
12 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 58.60 
12 เทพนารี   สช. 58.60 
13 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 58.40 
14 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 58.20 
15 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 58.00 
16 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 56.40 
17 นารีรัตน์จังหวัดแพร่(3คน) สพม.แพร่ 56.20 
17 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 56.20 
18 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 56.00 
18 พิริยาลัยจังหวัดแพร่(2คน) สพม.แพร่ 56.00 
19 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 55.80 
19 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ 55.80 
20 สรอยเสรีวิทยา สพม.แพร่ 54.00 
20 เทพนารี  สช. 54.00 

 
  
 
 
 
 
 



  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           จังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

101 

 

หมายเหตุ   
1. จังหวัดแพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน 993 คน 

 2. ประเทศ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนทีเ่ข้าสอบทั้งประเทศ  จำนวน 110,513 คน 
 3. ภาคเหนือ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนในภาคเหนือ จำนวน 15,704 คน 
 4. ศธภ.16 หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย 
พะเยา น่าน และแพร่) จำนวน 7,470 คน 
 5. สพม.แพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดแพร่ จำนวน 787 คน 
 6. สช. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัดแพร่ จำนวน 86 คน 
 7. สศศ. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 35 คน 
 8. อปท. หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 54 คน 
 9. พศจ.แพร่ หมายถึง ผลการทดสอบของนักเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 31 คน 
 10. ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 
เนื ่องจากว่าคะแนนที ่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันในทางสถิติ เพราะกลุ ่มนักเรียนที ่สอบต่างกัน 
แบบทดสอบต่างกัน ในแต่ละปี จึงได้แปลงคะแนนเฉลี่ยที่ได้เป็นคะแนนมาตรฐานที หรือ T-Score เพื่อใช้
ในการเปรียบเทียบ.  

11. นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในปีการศึกษา 2564  เป็นนักเรียนที่มีความสมัครใจเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานด้วยตนเองทั้งหมด 

12. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบกรณีปกติ ไม่คิดค่าสถิติจากนักเรียน
พิเศษและนักเรียนที ่walk in หลังประกาศท่ีนั่งสอบ 20 มกราคม 2565  
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 
ปีการศึกษา 2564 

 

จังหวัดแพร่มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 8 ศูนย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการสะท้อนผลคุณภาพของ
นักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่จึงขอสรุปผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ในระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้ 

 
 1. ผลการทดสอบทางการศ ึ กษาระด ับชาต ิด ้ านการศ ึ กษานอกระบบ (N-NET)                   

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา         
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสาระเทียบกับ
ระดับต่าง ๆ  

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด ้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของศูนย์การ       

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสาระสรุปได้ว่า 
ในระดับประถมศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด 

แพร่ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระ สูงกว่าระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และระดับประเทศ 
และเม่ือพิจารณาตามสาระ  พบว่าทุกสาระมีคะแนนของจังหวัดแพร่สูงกว่าระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
(ศธภ.16) และระดับประเทศ ทุกสาระ   

ระดับประถมศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด
แพร่ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 สาระ สูงกว่าระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และระดับประเทศ 
และเมื่อพิจารณาตามสาระ พบว่าทุกสาระมีคะแนนของจังหวัดแพร่สูงกว่าระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
(ศธภ.16) และระดับประเทศ ทุกสาระ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดแพร่ มีคะแนนเฉลี ่ยรวม 5 สาระ สูงกว่าระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และ
ระดับประเทศ และเมื่อพิจารณาตามสาระ พบว่าทุกสาระมีคะแนนของจังหวัดแพร่สูงกว่าระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และระดับประเทศ ทุกสาระ 
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ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2564 
จังหวัดแพร่ เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และระดับประเทศ 
จำแนกตามสาระ 

 
ชั้น ระดับ ทักษะการ

เรียนรู้ 
ความรู้ 
พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

ทักษะการ 
ดำเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

เฉลี่ย 
5 สาระ 

ประถม ประเทศ 35.53 42.14 40.28 42.59 44.27 41.73 
ศธภ.16 36.94 44.05 41.49 44.49 45.89 44.09 
จังหวัดแพร่ 38.71 54.82 48.13 53.15 50.69 52.89 

มัธยม 
ต้น 

ประเทศ 37.32 34.23 37.63 41.58 34.17 36.99 
ศธภ.16 38.59 36.43 38.88 44.26 36.66 38.97 
จังหวัดแพร่ 39.78 43.97 41.16 49.18 41.21 43.06 

มัธยม 
ปลาย 

ประเทศ 30.64 29.14 34.80 34.06 29.63 31.65 
ศธภ.16 32.20 30.83 35.76 36.59 31.49 33.37 
จังหวัดแพร่ 34.71 37.84 38.80 41.59 33.32 37.25 

 

นำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2564 
จังหวัดแพร่  เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และระดับประเทศ 
จำแนกตามสาระ 
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แผนภูมิที่ 1(ต่อ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 

2564 จังหวัดแพร่  เทียบกับระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (ศธภ.16) และระดับประเทศ 
จำแนกตามสาระ 
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          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           จังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

106 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับ
จังหวัดแพร่กับระดับประเทศ 

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 ในระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดแพร่ มีคะแนนรวมเฉลี่ย 5 สาระสูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละสาระทั้ง 
5 สาระ สูงกว่าระดับประเทศ ทุกระดับ  

 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  ของจังหวัดแพร่   

ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัดแพร่กับระดับประเทศ 
  

ชั้น ระดับ ทักษะ 
การเรียนรู้ 

ความรู้ 
พื้นฐาน 

การประกอบ 
อาชีพ 

ทักษะการ 
ดำเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

เฉลี่ย 
5 สาระ 

ประถม จังหวัดแพร่ 38.71 54.82 48.13 53.15 50.69 52.89 
ประเทศ 35.53 42.14 40.28 42.59 44.27 41.73 
ผลต่าง 3.18 12.68 7.85 10.56 6.42 11.16 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
  

ชั้น ระดับ ทักษะ 
การเรียนรู้ 

ความรู้ 
พื้นฐาน 

การประกอบ 
อาชีพ 

ทักษะการ 
ดำเนินชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

เฉลี่ย 
5 สาระ 

มัธยม 
ต้น 

จังหวัดแพร่ 39.78 43.97 41.16 49.18 41.21 43.06 
ประเทศ 37.32 34.23 37.63 41.58 34.17 36.99 
ผลต่าง 2.46 9.74 3.53 7.60 7.04 6.07 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

มัธยม 
ปลาย 

จังหวัดแพร่ 34.71 37.84 38.80 41.59 33.32 37.25 
ประเทศ 30.64 29.14 34.80 34.06 29.63 31.65 
ผลต่าง 4.07 8.70 4.00 7.53 3.69 5.60 
สรุปผล สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 

สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 
2564 ของจังหวัดแพร่  เปรียบเทียบระดับจังหวัดแพร่กับระดับประเทศ 

 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 (ต่อ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 

2564 ของจังหวัดแพร่  เปรียบเทียบระดับจังหวัดแพร่กับระดับประเทศ 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ในจังหวัดแพร่  
ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 

   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ 
(N-NET) จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 สรุปได้ว่า 

ผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิด ้านการศ ึกษานอกระบบ ( N-NET) 
ระดับประถมศึกษา ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย 5 สาระ ลดลงจากปีการศึกษา 
2563 เมื่อพิจารณาตามสาระ ในสาระทักษะการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563  
ในขณะท ี ่ ส า ระความร ู ้ พ ื ้ น ฐ าน  และสาระการพ ัฒนาส ั ง คม   สาระการประกอบอาชี พ 
และสาระการดำเนินชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ย 5 สาระ ลดลงจากปีการศึกษา 
2563 เมื่อพิจารณาตามสาระ พบว่า ในสาระความรู้พื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563  
ในขณะท ี ่ ส าระท ักษะการ เร ี ยนร ู ้  และสาระการพ ัฒนาส ั งคม  สาระการประกอบอาชีพ 
และสาระการดำเนินชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี ่ย 5 สาระ และทุกสาระ 
ลดลงจากปีการศึกษา 2563  ทุกรายการ 

 
ตารางท่ี 3   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
ระดับ สาระ ทักษะ 

การเรียนรู ้
ความรู้ 
พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

การดำเนิน 
ชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

เฉลี่ย 
5 สาระ 

ประถม 2564 39.78 43.97 41.16 49.18 41.21 43.06 
2563 37.82 46.74 45.39 55.58 50.7 47.25 
ผลต่าง 1.96 -2.77 -4.23 -6.40 -9.49 -4.19 
สรุปผล เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

มัธยม
ต้น 

2564 39.78 43.97 41.16 49.18 41.21 43.06 
2563 41.35 40.48 43.47 52.79 44.63 44.54 
ผลต่าง -1.57 3.49 -2.31 -3.61 -3.42 -1.48 
สรุปผล ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

มัธยม
ปลาย 

2564 34.71 37.84 38.8 41.59 33.32 37.25 
2563 35.99 40.43 40.26 38.18 38.23 38.62 
ผลต่าง -1.28 -2.59 -1.46 3.41 -4.91 -1.37 
สรุปผล ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

 แสดงดังแผนภูมิที่  3 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 
จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 3 (ต่อ) แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ    
(N-NET) จังหวัดแพร่ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 

 

 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ในจังหวัดแพร่  
ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 8 ศูนย ์

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ในจังหวัดแพร่   
ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 8 ศูนย์ ใน
ระดับประถมศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

    ในระดับประถมศึกษา พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีค่าเฉลี่ย 
5 สาระ  สูงที่สุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดแพร่ ได้แก่ ศูนย์อำเภอเมืองแพร่ อำเภอเด่นชัย และ
อำเภอวังชิ้น ตามลำดับ และศูนย์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับจังหวัดแพร่ได้แก่ อำเภอสอง อำเภอหนอง
ม่วงไข่ อำเภอลอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอสูงเม่น ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ในระดับประถมศึกษา 

ศูนย์กศน. ทักษะ 
การเรียนรู ้

ความรู้ 
พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

การดำเนิน 
ชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

เฉลี่ย 
5 สาระ 

จังหวัดแพร่ 38.71 54.82 48.13 53.15 50.69 52.89 
เด่นชัย 48.34 62.85 54.03 54.17 48.89 57.42 
เมืองแพร่ 45.83 68.38 62.96 69.76 57.08 62.87 
ร้องกวาง 33.06 53.52 38.20 52.50 62.88 46.89 
ลอง 30.94 58.28 39.33 49.69 53.65 48.28 
วังชิ้น 42.78 66.41 43.15 48.52 40.00 55.11 
สอง 34.25 41.49 50.63 55.53 45.40 49.70 
สูงเม่น 30.21 33.20 39.59 39.17 44.17 37.41 
หนองม่วงไข่ 39.28 44.72 39.67 45.01 39.69 48.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

ของจังหวัดแพร่ จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ระดับประถมศึกษา 
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ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 5 สาระ  สูงที่สุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดแพร่ ได้แก่ ศูนย์อำเภอลอง อำเภอสอง 
อำเภอเมืองแพร่ ตามลำดับ และศูนย์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับจังหวัดแพร่ได้แก่ อำเภอหนองม่วงไข่ 
อำเภอวังชิ้น อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่  5  และแผนภูมิที่  5 
ตารางท่ี 5   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์กศน. ทักษะ 

การเรียนรู ้

ความรู้ 

พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

การดำเนิน 

ชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

เฉลี่ย 

5 สาระ 

จังหวัดแพร่ 39.78 43.98 41.17 49.19 41.22 43.06 

เด่นชัย 36.62 30.50 38.80 42.27 34.97 36.63 

เมืองแพร่ 39.47 46.74 40.90 48.47 39.88 43.09 

ร้องกวาง 33.42 47.42 36.83 35.79 36.08 37.91 

ลอง 46.33 66.97 44.36 51.70 52.82 52.43 

วังชิ้น 41.60 32.61 40.45 49.13 37.69 40.29 

สอง 35.25 34.81 40.37 61.23 46.21 43.57 

สูงเม่น 37.34 33.33 37.68 45.03 35.77 37.83 

หนองม่วงไข่ 47.81 31.58 45.70 55.43 32.32 42.57 

แผนภูมิที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ของจังหวัดแพร่ จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีค่า

คะแนนเฉลี่ย 5 สาระ สูงที่สุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดแพร่ ได้แก่ ศูนย์อำเภอลอง  อำเภอหนองม่วงไข่ 
อำเภอร้องกวาง อำเภอเมืองแพร่ ตามลำดับ และศูนย์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับจังหวัดแพร่ได้แก่ 
อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง  อำเภอเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น ตามลำดับ  รายละเอียดดังตารางที่  6 และ
แผนภูมิที่  6 
ตารางท่ี 6   คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  

จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดแพร่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์กศน. ทักษะ 

การเรียนรู ้

ความรู้ 

พื้นฐาน 

การประกอบ
อาชีพ 

การดำเนิน 

ชีวิต 

การพัฒนา
สังคม 

เฉลี่ย 

5 สาระ 

จังหวัดแพร่ 34.71 37.84 38.80 41.59 33.32 37.25 

เด่นชัย 30.48 28.03 33.49 35.72 27.78 31.10 

เมืองแพร่ 32.73 43.67 37.81 40.08 32.37 37.33 

ร้องกวาง 38.37 42.76 39.70 52.23 32.13 41.04 

ลอง 49.07 50.27 48.92 53.67 45.34 49.45 

วังชิ้น 33.13 25.57 35.25 35.61 29.05 31.72 
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สอง 31.28 28.15 35.09 34.87 28.21 31.52 

สูงเม่น 28.89 27.73 34.63 32.51 29.08 30.57 

หนองม่วงไข่ 32.42 38.96 43.36 48.21 45.02 41.59 

แผนภูมิที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ในจังหวัดแพร่ จำแนกตามศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปีการศกึษา 2564 
  
 จังหวัดแพร่มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  วิทยาลัยการอาชีพลอง  
วิทยาลัยการอาชีพสอง และวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เปิดการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 2 (ปวส.2) เพ่ือเป็นการสะท้อนผลคุณภาพของนักศึกษาที่เข้ารับ
การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่จึงขอสรุปผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่มีการจัดสอบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.) 
ของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 

2564 เปรียบเทียบกับผลการทดสอบในระดับต่าง ๆ   
 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปีการศึกษา 2564 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.) ในวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  จำแนกตาม
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ  พบว่า  ในระดับจังหวัดแพร่มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 8 องค์ประกอบ สูงกว่า
ระดับภาค  และระดับประเทศ  เมื่อจำแนกตามองค์ประกอบพบว่า  องค์ประกอบด้านสมรรถนะที่จำเป็น
ในการเข้าสู่อาชีพ (1-6)  จังหวัดแพร่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค  และระดับประเทศ ในขณะที่
องค์ประกอบด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษ (7) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค  แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
ส่วนองค์ประกอบด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (8) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  แต่ต่ำกว่า
ระดับภาค  แสดงผลดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 

(ปวช.) จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564  วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
จำแนกตามองค์ประกอบ  เปรียบเทียบกับระดับภาค  ระดับประเทศ   

 
ระดับ/องค์ประกอบ สมรรถนะท่ีจำเป็น

ในการเข้าสู่อาชีพ
(1-6) 

สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(7) 

สมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

(8) 

เฉลี่ย 8 
องค์ประกอบ 

ประเทศ 47.54 27.83 41.89 41.90 
ภาค 48.82 27.21 42.32 42.55 
จังหวัดแพร่ 49.01 27.79 42.04 42.66 

 
 นำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 
(ปวช.) จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
จำแนกตามองค์ประกอบ  เปรียบเทียบกับระดับภาค ระดับประเทศ 

 

 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 
2564 จำแนกตามผลการทดสอบของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 

 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด ้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.) ในวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  จำแนกตาม
องค์ประกอบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 8 องค์ประกอบ สถานศึกษาที่มีค่าคะแนนสูงสุดได้แก่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับจังหวัดแพร่ รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพสอง  
วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีแพร่ 
ตามลำดับ 
      เมื่อจำแนกตามองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ (1-6)  
สถานศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ที่มีคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดแพร่ 
รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพสอง  วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเกษตรกรรม
และเทคโนโลยีแพร่ และวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามลำดับ 
      องค์ประกอบด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษ (7)  สถานศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ วิทยาลัย
สารพัดช่างแพร่รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ทั้ง 2 แห่งมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ



  

          ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2565  
           จังหวัดแพร่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

118 

 

จังหวัดแพร่) วิทยาลัยการอาชีพสอง  วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ และวิทยาลัยเกษตรกรรม
และเทคโนโลยีแพร่ ตามลำดับ 

   ส่วนองค์ประกอบด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (8)  สถานศึกษาที ่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับจังหวัดแพร่  รองลงมาได้แก่  วิทยาลัย
การอาชีพสอง  วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยเกษตรกรรม
และเทคโนโลยีแพร่  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 

(ปวช.) จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564  วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
จำแนกตามองค์ประกอบ  จำแนกตามผลการทดสอบของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 

 
ระดับ/องค์ประกอบ สมรรถนะท่ีจำเป็น

ในการเข้าสู่อาชีพ
(1-6) 

สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(7) 

สมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

(8) 

เฉลี่ย 8 
องค์ประกอบ 

จังหวัดแพร่ 49.01 27.79 42.04 42.66 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 47.30 25.38 40.80 40.97 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 52.90 32.77 47.91 47.38 
วิทยาลัยการอาชีพสอง 48.79 26.52 40.82 41.94 
วิทยาลัยการอาชีพลอง 48.79 24.47 40.60 41.42 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี 

45.04 21.52 34.29 37.11 

วิทยาลัยสารพัดช่าง 45.74 34.88 38.84 41.50 
 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับจังหวัดแพร่กับระดับประเทศ 

 
   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปีการศึกษา 2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.) ในวิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  จำแนกตาม
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ  พบว่า ในระดับจังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 8 องค์ประกอบ สูงกว่า
ระดับประเทศ เมื่อจำแนกตามองค์ประกอบพบว่า สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ (1-6)  จังหวัด
แพร่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในขณะที่สมรรถนะภาษาอังกฤษ (7) มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
กว่าระดับประเทศ  ส ่วนสมรรถนะเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  (8) มีค่าคะแนนเฉลี ่ยส ูงกว่าระดับประเทศ  
แสดงผลดังตารางที่ 1  

แสดงผลดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 
(ปวช.) จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
จำแนกตามองค์ประกอบ เปรียบเทียบระดับจังหวัดแพร่กับระดับประเทศ  

 
ระดับ/องค์ประกอบ สมรรถนะท่ีจำเป็น

ในการเข้าสู่อาชีพ
(1-6) 

สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(7) 

สมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

(8) 

เฉลี่ย 8 
องค์ประกอบ 

จังหวัดแพร่ 49.01 27.79 42.04 42.66 
ประเทศ 47.54 27.83 41.89 41.90 
ผลต่าง 1.47 -0.04 0.15 0.76 
สรุปผล สูงกว่า ต่ำกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
 นำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 

(ปวช.) จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
จำแนกตามองค์ประกอบ เปรียบเทียบระดับจังหวัดแพร่กับระดับประเทศ 
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4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563  

   เน ื ่ องจากองค ์ประกอบของว ิชาความร ู ้ ด ้ านสมรรถนะหล ักและสมรรถนะท ั ่ ว ไป 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2563 ในที่นี้
จึงขอเปรียบเทียบเฉพาะคะแนนรวมรายวิชา ระดับจังหวัดแพร่ ระดับภาค และระดับประเทศ ปีการศึกษา 
2564 กับปีการศึกษา 2563  แสดงผลดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 

(ปวช.) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดแพร่  ภาค และประเทศ 
 

ปีการศึกษา/วิชา วิชาความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
จังหวัดแพร่ ภาค ประเทศ 

ปีการศึกษา 2564 42.66 42.55 41.90 
ปีการศึกษา 2563 39.79 38.38 38.73 
ผลต่าง 2.87 4.17 3.17 
สรุปผล เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 

 
 นำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 4 ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 

(ปวช.) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดแพร่  ภาค และประเทศ 
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