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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ก าหนดในมาตรา 48 ให้สถานศึกษา  
มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาตระหนักความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือสะท้อนกระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือในอนาคต และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะกรรมการด าเนินงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมท าให้รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2564 ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                    
ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ต่อไป 
 
 
 
              งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
              โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
สำรบัญตำรำง  ค 
สำรบัญแผนภูมิ  จ 
แบบบันทึก  กำร พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ช 
ส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 2 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

1 
3 

 1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 3 
     1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 3 
 1.2 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 3 
 1.3 การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 

1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 
6 
7 

 1.5 ข้อมูลบุคลากร 8 
 1.6 ข้อมูลผู้เรียน 12 
 1.7 ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 15 
 1.8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 29 
 1.9 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

1.10 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
52 
53 

 1.11 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 54 
 2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 55 
 2.1 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 55 
 2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 62 
ภำคผนวก  82 
 - ผลการประเมินตุณภาพภายนอกรอบสาม และข้อเสนอแนะ  
 - ประกาศโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
 

 - เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 - ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา  
 - คณะผู้จัดท า  
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สำรบัญตำรำง 
  หน้ำ 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564 8 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  ปีการศึกษา 2564  8 
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 4 

แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของพนักงานราชการ  ปีการศึกษา 2564 
แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูอัตราจ้าง  ปีการศึกษา 2564 

10 
10 

ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 6 

แสดงสรุปข้อมูลผู  ้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  
ปีการศึกษา 2564 
แสดงข้อมูลผู้เรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 

11 
 
12 

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 14 
ตารางที่ 9 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
29 

ตารางที่ 10 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

32 

ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

35 

ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

38 

ตารางที่ 13 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

41 

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1- 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   

42 

ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1- 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   

43 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   

44 

ตารางที่ 17 ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   

45 

ตารางที่ 18 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

46 

ตารางที่ 19 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

47 

ตารางที่ 20 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2562 - 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

48 

ตารางที่ 21 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2562 - 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

50 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
                       

  หน้ำ 
 ตารางที่ 22 ตารางแสดงข้อมูลอาคารสถานที่ 52 
ตารางที่ 23 ตารางแสดงข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 53 
ตารางที่ 24 ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 53 
ตารางที่ 25 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานที่ 1 ปีการศึกษา 2564 55 
ตารางที่ 26 ตารางแสดงผลการประเมินประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ 

การจัดการของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
58 

ตารางที่ 27 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 

60 

ตารางที่ 28 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 62 
ตารางที่ 29 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ ปีการศึกษา 2564 
72 

ตารางที่ 30 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 

78 
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สำรบัญแผนภูมิ 
  หน้ำ 
แผนภูมิที ่1 กราฟแสดงร้อยละของจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 11 
แผนภูมิที ่2 กราฟแสดงข้อมูลผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 12 
แผนภูมิที ่3 กราฟแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 
แผนภูมิที ่4 กราฟแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 14 
แผนภูมิที ่5 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
29 

แผนภูมิที ่6 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

30 

แผนภูมิที ่7 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

29 

แผนภูมิที ่8 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

31 

แผนภูมิที ่9 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

32 

แผนภูมิที ่10 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

33 

แผนภูมิที ่11 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

33 

แผนภูมิที ่12 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

34 

แผนภูมิที ่13 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

35 

แผนภูมิที ่14 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

36 

แผนภูมิที ่15 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

36 

แผนภูมิที ่16 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

37 

แผนภูมิที ่17 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

38 

แผนภูมิที่ 18 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

39 

แผนภูมิที่ 19 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

39 

แผนภูมิที่ 20 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

40 



ฉ 

 

 
สำรบัญแผนภูมิ (ต่อ) 

  หน้ำ 
แผนภูมิที่ 21 กราฟแสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
41 

แผนภูมิที่ 22 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจ าแนกตามระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

42 

แผนภูมิที่ 23 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจ าแนกตามระดับชั้น 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   

43 

แผนภูมิที่ 24 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   

44 

แผนภูมิที่ 25 แสดงผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   

45 

แผนภูมิที่ 26 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

46 

แผนภูมิที่ 27 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

47 

แผนภูมิที่ 28 กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

49 

แผนภูมิที่ 29 กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2562 – 2564   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

51 

แผนภูมิที่ 30 กราฟแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร  
คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ (คิดเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐาน)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

65 

แผนภูมิที่ 31 กราฟแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

65 

แผนภูมิที่ 32 แผนภูมิที่ 32 กราฟแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

66 

แผนภูมิที่ 33 กราฟแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

66 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

------------------------------------------------------------ 
 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  ตั้งอยู่ เลขที่ 477 หมู่ 1 ถนนพรหมวิถี ต าบลพรหมพิราม                                 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150  โทรศัพท์ 055-369100 โทรศัพท์มือถือ  
082-4044690  โทรสาร 055-369092  Website : http://www.phws.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่6 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,198  คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 83 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน ครูประจ าการ 59 คน พนักงานราชการ 1 คน   ครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่  
9 คน ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน 
  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

  

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.50 โดยแยกออกเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.96 อยู่ในระดับคุณภาพดี ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ ด้านมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.56 ด้านมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่ างมีวิ จารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  มีค่ า เฉลี่ ยร้อยละ 100                                  
ด้านมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 ด้านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.25 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 52.51 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.29 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
72.64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้                   
การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.35 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป                  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.22 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.00  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด                    
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00 ในส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.93 ตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.66 ความภูมิใจ                       
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.05    
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 จากการประเมินตนเองในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.8 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ตามประเด็น
พิจารณา ดังนี้ ด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.00 ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 98.00 ด้านมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.00 ด้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00  
  

 จากการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  โดยพิจารณาจากการมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ด้านการ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีการจัดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ             
การจัดการเรียนรู้ ทุกประเด็นการพิจารณามีผลการอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



3 
 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
 

   1. ข้อมูลทัว่ไปของสถำนศึกษำ   
 

     1.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา รหัสสถานศึกษา 1065032012 ตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ 1 ถนนพรหมวิถี  

ต าบลพรหมพิราม  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุ ต ร ดิ ต ถ์   ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  0 5 5 - 3 6 9 1 0 0  โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  0 8 2 - 4 0 4 4 6 9 0   โ ท ร ส า ร  
055-369092  E-mail :  turakanpws@gmail.com  Website : http://www.phws.ac.th เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  1.2 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 
           โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ที่ 1 ต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ติดเขตเทศบาลต าบลพรหมพิรามด้านทิศตะวันตกและอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกับโรงเรียนเทศบาลพิราม
อุทิศ โรงพยาบาลพรหมพิราม ที่ว่าการอ าเภอพรหมพิราม และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพรหมพิราม ซึ่งเป็นที่ดิน
ราชพัสดุกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ตามทะเบียนพล. 359 โฉนดตราจองท่ี 3834 เล่มที่ 34 หน้า 49 ปัจจุบัน
มีเนื้อที่จ านวน 78 ไร่เศษ เปิดท าการสอนนักเรียนแบบสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่ วันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2518 เริ่มแรกอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวสร้างด้วยไม้ไผ่หลังคามุงสังกะสีจ านวน 2 ห้องเรียน 
มีครู 4 คน มีนายณรงค์ มากประยูร ศึกษาธิการอ าเภอพรหมพิราม ขณะนั้นรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมา
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายฉลอง  เกษน้อย ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม   พ.ศ. 2519  
และ                      มีผู้บริหารมาโดยล าดับดังนี้ 

2521 – 2529  นายฉลอง  เกษน้อย    ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
2530 – 2535   นายธงชัย  จักกาบาตร์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
2536 – 3539    นายวัฒนา  ภาวะไพบูลย์   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
2540 – 2544    นายองอาจ  สุขแสงสุวรรณ   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

  2545 – 2553  นายชูชาติ  อุทะโก  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
  2554 – 2554  นายชูชาติ  คุ้มพวง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

2554 – 30 ก.ย.2563 นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
1 – 3 พ.ย.2563  นายไพรัตน์  กลิ่นทับ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
14 ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

  จากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอขนาดใหญ่  
จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเข้าอยู่                 
ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเครือข่ายน าร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
ของกรมสามัญศึกษา  ตามหนังสือระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ วก . 1166/2545  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน                          
พ.ศ. 2545    
  

mailto:turakanpws@gmail.com
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แผนที่ตั้งโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 
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   1.3 กำรบริหำรจัดกำรแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.3.1 ปรัชญำกำรศึกษำ 
    ประพฤติชอบ ในกรอบวินัย ใฝ่ความรู้ สู้การงาน ประสานสามัคคี มีมัธยัสถ์ 
  
   1.3.2 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  เป็นผู้น าแห่งการ
เรียนรู้ควบคู่ทักษะในศตวรรษที่  21  ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวสู่คุณภาพมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐาน             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  1.3.3 พันธกิจ 
  1.  พัฒนาครูให้เป็นผู้น าในด้านการเป็นครูผู้น ายุคใหม่ 
   2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้น า เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวทางการเรียนรู้ 
ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล   
   3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  และส่งเสริม 
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย  ส่งเสริม                    
การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   5.  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  เพ่ือการเป็นโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐานสากล  และส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
  1.3.4 เอกลักษณ์ 
    เรียนเด่น บริเวณสวย เสริมด้วยกีฬา พัฒนาดนตรี  มีคุณธรรม 
 
  1.3.5 อัตลักษณ์ 
    “ กล้าแสดงออก ” 
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 1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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  1.5 ข้อมูลบุคลำกร  
      ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2564  (อ้างอิงข้อมูลจากงานบุคลากร  ณ  วันที่ 31  มีนาคม 2565)  
  1.5.1 ข้อมูลผู้บริหำร 
ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก 
รับผิดชอบฝ่ำย/

งำน 

ฝ่ำยบริหำร 

1 นางอุไร  ปัญญาสิทธ์ิ 58 34 คศ.3 กศ.ด. บริหารการศึกษา บริหารโรงเรยีน 

2 นางสาอุษณีย์  เสือจันทร ์ 41 20 คศ.3 กศ.ม. 
-การบริหารการศึกษา 

-วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

3 นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ 49 13 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 

-กลุ่มบริหารทั่วไป 
-กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรยีน 

4 นายสกุล   จันที 39 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

-กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
 

 1.5.2 ข้อมูลครู 
ตำรำงท่ี 2  แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  ปีการศึกษา 2564  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก สอนวิชำ 

1 นางภควรรณ  นาคสิงห ์ 45 18 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 

2 นางรัตนา วงศ์สอน 47 25 คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

3 นายสานิตย์  ทองจันทร์ 39 15 คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

4 นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ ์ 46 16 คศ.2 ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 

5 นางทัศน์มิรา  จักกภูม ิ 47 16 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 

6 นางสาวภัทราพร  ลิขิตสันต ิ 35 6 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย 

7 นางสาวธันยาภรณ์ พุกเพชร 28 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

8 นางสุภาพร  สวสัดิเทพ 54 28 คศ.3 ค.บ. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร ์

9 นางพรทิพย์  สุขเต็มด ี 46 23 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

10 นางลาวัลย์  แสงข า 42 17 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีฯ คณิตศาสตร ์

11 นางสาวธารีรตัน์  สุวรรณ 32 7 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์

12 นางจินตจิต  วงษา 47 10 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
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13 นางสาววาสนา  บางแบ่ง 33 10 คศ.2 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร ์

14 นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล 36 12 คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

15 นางสาวกนกวรรณ  มบีุญล้ า 28 4 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

16 นายภคพนธ์  ศิรินันทยา 26 3 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

17 นางอุบล  สายต่างใจ 57 34 คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป 

18 นางรุจี  พีระพันธ์ 53 28 คศ.3 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป 

19 นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป 40 14 คศ.2 ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทย์ทั่วไป 

20 นางสาวเนตรนภา  สุขชวดม ี 38 15 คศ.2 วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์

21 นางรัตนา  เงินแจ้ง 42 12 คศ.2 วท.บ. เคม ี เคม ี

22 นางวัฒนา  อินทอ าภา 53 27 คศ.2 ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 

23 นางสาวสวรส ปานเกดิ 44 10 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ฟิสิกส ์

24 นางสาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด 33 2 คศ.1 วท.บ. เคม ี เคม ี

25 นางสาวสรารัตน์  สอนสุกอง 26 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 

26 นางสาวสุนทรี  ยอดทัพ 58 29 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

27 นายสุรศักดิ์  สุรชาติพิทักษ์ 59 29 คศ.2 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

28 นายชวลิต  พรหมพร 59 35 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

29 นายอุดร  ภสูมส ี 55 30 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

30 นายอุดมศักดิ์  ธีระกาญจน ์ 59 37 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 

31 นางนัชชนา  พรหมพร 56 27 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

32 นางอานุช  จูเมฆา 53 27 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

33 นางธนวรรณ แสนกล้า 52 2 คศ.1 ศษ.บ. มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

34 นางสาวธนาภรณ์  แสงทอง 33 - ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ สังคมศึกษา 

35 นายขวัญชัย  ศรีทอง 28 5 คศ.1 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 

36 นายเฉลมิพล  สโมรินทร ์ 30 5 คศ.1 ค.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ 

37 นางสาวอรุณทิพย์  ลอยฟู 28 1 ครูผู้ช่วย คษ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาฯ 

38 นายสมพร  ตรีสงค ์ 59 30 คศ.2 ปกศ.สูง ดนตรีศึกษา ดนตรสีากล 

39 นางสาวกุสาวดี คงจ าเนียร 36 11 คศ.2 ศษ.บ. นาฏศิลปฯ์ นาฏศิลป ์

40 นายภาณุพงศ์  สดุใจ 32 5 คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ดนตรไีทย 

41 นางสาวรทิกร  พรพุฒิโชต ิ 35 6 คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ทัศนศิลป ์

42 นางวิลาวัลย์  จันทร์พร 55 28 คศ.3 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ 

43 นายธีรพงศ์ สถาน 24 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีศึกษา การงานอาชีพ 

44 นายมาโนช พรามพิทักษ์ 36 11 คศ.3 วท.ม. เทคโนโลยีฯ คอมพิวเตอร ์

45 นางสาวนาถอนงค์  กางถัน 37 11 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีฯ คอมพิวเตอร ์
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก สอนวิชำ 

46 นายวรวุฒ ิ มะลิวงษ ์ 38 9 คศ.2 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์

47 นายสิทธิพงษ์  กุลทอง 33 9 คศ.2 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์

48 นางสาวปวีณา  โพธิ์จันทร ์ 31 7 คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีฯ คอมพิวเตอร ์

49 นางสาวสุธิษา  เฉยนก 30 2 คศ.1 ค.บ. จิตวิทยา           
และการแนะแนว แนะแนว 

50 นางสาวสาวิตรี  บุญส่ง 57 28 คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/แนะแนว 

51 นางวิภาดา  สุวรรณโณ 59 37 คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

52 นางนิษฐา  จูเมฆา 57 36 คศ.3 ค.บ. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 

53 นายอดิศักดิ์  จันทร์เกษม 59 32 คศ.2 กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

54 นางบุษรินทร์  ปั้นทอง 55 28 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ 

55 นางรัชนีวรรณ  เฮงทรัพย ์ 45 20 คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

56 นางสาวพัทธนันท์  จินดารัตนวงศ์ 58 37 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 

57 นางสาวชนาพร  เมฆด ี 29 4 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 

58 นางสาวสุวรรณภัค  เพียจันทร์ 31 4  คศ.1 ศศ.บ. พม่าศึกษา ภาษาพม่า 

59 นางสาวศวิตา  พร้าโมต 25 - ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
 

1.5.3 ข้อมูลพนักงำนรำชกำร  

ตำรำงท่ี 3  แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของพนักงานราชการ  ปีการศึกษา 2564  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 

ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก สอนวิชำ 

1 นางสวิชญา  ค าดีเพ็ง 33 3 พนง.ราชการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร ์
 

1.5.4 ข้อมูลครูอัตรำจ้ำง  

ตำรำงท่ี 4  แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูอัตราจ้าง  ปีการศึกษา 2564  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ ประสบกำรณ์
กำรสอน (ปี) 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก สอนวิชำ จ้ำงด้วยเงิน 

1 นางสาวฐิติมา  ปานเกดิ 27 3 รศ.บ. 
การเมือง
ท้องถิ่นฯ 

จนท. 
ธุรการโรงเรียน งบสพฐ. 

2 นางสาวกรรณิการ์  สีม่วง 36 9 วท.บ. 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
การงานอาชีพ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

3 นายรัฐสรรค์  ภมูิพัฒนาโสภณ 31 8 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

4 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชนิดาภา  ทองเรือง 28 3 วท.บ. คณิตศาสตร ์
จทน. 

ทะเบียนวัดผลฯ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

5 นางสาวพชรพรรณ  สุวรรณโณ 27 2 วท.บ. เกษตรศาสตร ์ การงานอาชีพ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ ประสบกำรณ์
กำรสอน (ปี) 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชำเอก สอนวิชำ จ้ำงด้วยเงิน 

6 นางสาวศิตาพร  เหมือนม ี 25 2 ศศ.บ. 
สารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร 
จนท.พัสดุฯ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

7 นางสาวสุจริา  ทาสุข 24 1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

8 นางสาวกุลณัฐ เอี่ยมสะอาด 24 - ค.บ. ภาษาเกาหล ี ภาษาเกาหล ี
เงินรายได้

สถานศึกษา 

9 Mr.Andrew Ndubuisi 44 - B.A. 
public 

administration ภาษาอังกฤษ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
 

 1.5.4 สรุปข้อมูลผู  ้บริหำร ครู และบุคลำกรในโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ตำรำงท่ี 5  แสดงสรุปข้อมูลผู  ้บริหำร ครู และบุคลำกรในโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

1 ผู้บริหาร 4 4.82 

2 ครูประจ าการ 59 71.08 

3 พนักงานราชการ 1 1.20 

4 ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ 9 10.84 

5 ลูกจ้างชั่วคราว 10 12.05 

รวม 83 100.00 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

   

1.5.5 อัตรำส่วน ครู ต่อ นักเรียน 
   1 : 18  

5%

71%

1%

11%

12%

แสดงร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

ผูบ้รหิาร

ครูประจ าการ

พนกังานราชการ

ครูอตัราจา้ง/เจา้หนา้ที่

ลกูจา้งชั่วคราว
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 1.6  ข้อมูลผู้เรียน  
  1.6.1 ข้อมูลผู้เรียนในปีการศึกษา 2564 รวม 1,201 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ตำรำงท่ี 6 แสดงข้อมูลผู้เรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ม.1 6 101 103 204 34.00 
ม.2 6 109 117 226 37.67 
ม.3 6 90 146 236 39.33 
ม.4 5 77 99 176 35.20 
ม.5 6 79 121 200 33.33 
ม.6 5 57 102 159 31.8 

รวมทั้งหมด 34 513 688 1,201  

แผนภูมิที่  2   แสดงข้อมูลผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แสดงจ ำนวนนักเรียนแต่ละระดับช้ัน ปีกำรศึกษำ 2564
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ตำรำงท่ี 7  แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ข้อมูล  ณ  วันที่  9 พฤษภาคม   
               2565) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  กราฟแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นเรียน จ ำนวน(คน) ส ำเร็จกำรศึกษำ(คน) 
 

ร้อยละ 

ม.3/1 38 38 100 
ม.3/2 38 38 100 
ม.3/3 39 39 100 
ม.3/4 38 41 92.68 
ม.3/5 40 40 100 
ม.3/6 40 41 97.56 
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ตำรำงท่ี 8 แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

             (ข้อมูล  ณ  วันที่  9 พฤษภาคม  2565) 

 

 
 
 
 
  
 

 
แผนภูมิที่ 4  กราฟแสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
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ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นเรียน จ ำนวน(คน) ส ำเร็จกำรศึกษำ(คน) 
 

ร้อยละ 

ม.6/1 34 34 100 
ม.6/2 32 32 100 
ม.6/3 27 26 96.30 
ม.6/4 34 34 100 
ม.6/5 31 30 96.77 
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     1.7 ข้อมูลหลักสูตรสถำนศกึษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
       ข้อมูลหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอน 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 -2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ Smart) 1/1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5(60) 
ว21103 วิทยาการค านวณและการออกแบบ 1 1.0(20) ส21103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน.2 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษาศึกษาพื้นฐาน 1 1.5(60) ส21104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 2 0.5(20) 
ส21102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 1 0.5(20) พ21103 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5(20) พ21104 พลศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5(20) ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0(40) 
ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0(40) ง21101 พื้นฐานการงานฯ 1 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.0(160) รายวิชาเพิ่มเติม 4.0(160) 

ง20202 งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ 1.0(40) ว20208 
วิทยาการค านวณและการออกแบบ
เพิ่มเตมิ1 1.0(40) 

ว20214 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 1.0(40) ว20202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปญัหา 1.0(40) 
ค20201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์1 1.0(40) ค20202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์2 1.0(40) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5(20) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5(20) 

ส21231 *หน้าท่ีพลเมือง1 0.5(20) ส21232 *หน้าท่ีพลเมือง2 0.5(20) 
รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 1.0(40) รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 1.0(40) 

อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด1 1.0(40) อ20202 ภาษาอังกฤษฟังพูด2 1.0(40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21921 ลูกเสือ 1 20 ก21922 ลูกเสือ 2 20 

ก21931 ยุวกาชาด 1/ เนตรนาร ี ก21932 ยุวกาชาด 2/ เนตรนาร ี
ก21911 ชุมนุม 1 20 ก21912 ชุมนุม 2 20 
ก21941 *กิจกรรมสาธารณฯ 1 7 ก21942 *กิจกรรมสาธารณฯ 2 8 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 20  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 20 
รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 700 

* กิจกรรมเพื่อสังคมศึกษาและสาธารณประโยชน์ จัดแบบบูรณาการอยู่ในจกิจกรรมนักเรยีน  
(ลูกเสือ-ยุวกาชาด,ชุมนมุ/ชมรม และกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่โรงเรียนจัดเนื่องในวันส าคัญต่างๆ) รวม 3 ปี  45 ช่ัวโมง 
*วิชาหน้าท่ีพลเมืองให้บูรณาการกบัรายวิชาสังคมศึกษาศึกษาพื้นฐาน 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 -2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้องเรียนทั่วไปเน้นวิทย์ 1/2 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที ่2 

รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5(60) 

ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5(60) 

ว21103 วิทยาการค านวณและการออกแบบ 1 1.0(20) ส21103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษาศึกษาพื้นฐาน 1 1.5(60) ส21104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 2 0.5(20) 
ส21102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 1 0.5(20) พ21103 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5(20) พ21104 พลศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5(20) ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0(40) 
ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0(40) ง21101 พื้นฐานการงานฯ 1 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.0(160) รายวิชาเพิ่มเติม 4.0(160) 

ง20202 งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ 1.0(40) ว20208 วิทยาการค านวณและการออกแบบเพิ่มเตมิ1 1.0(40) 
ว20214 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 1.0(40) ว20202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปญัหา 1.0(40) 
ค20201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 1.0(40) ค20202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 1.0(40) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5(20) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5(20) 

ส21231 *หน้าท่ีพลเมือง1 0.5(20) ส21232 *หน้าท่ีพลเมือง2 0.5(20) 
รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 0.5(20) รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 0.5(20) 

อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด1 1.0(40) อ20202 ภาษาอังกฤษฟังพูด2 1.0(40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21921 ลูกเสือ 1 20 ก21922 ลูกเสือ 2 20 

ก21931 ยุวกาชาด 1 ก21932 ยุวกาชาด 2 
ก21911 ชุมนุม 1 20 ก21912 ชุมนุม 2 20 
ก21941 *กิจกรรมสาธารณฯ 1 7 ก21942 *กิจกรรมสาธารณฯ 2 8 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 20  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 20 
รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 680 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 -2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้องเรียนทั่วไป 1/3-1/7 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม นก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน 11.0(440) 
ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5(60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 1.5(60) 
ว21103 วิทยาการค านวณและการออกแบบ 1 1.0(20) ส21103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 
ส21101 สังคมศึกษาศึกษาพื้นฐาน 1 1.5(60) ส21104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 2 0.5(20) 
ส21102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 1 0.5(20) พ21103 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5(20) 
พ21101 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5(20) พ21104 พลศึกษาพ้ืนฐาน 2 0.5(20) 
พ21102 พลศึกษาพ้ืนฐาน 1 0.5(20) ศ21102 ศิลปะพื้นฐาน 2 1.0(40) 
ศ21101 ศิลปะพื้นฐาน 1 1.0(40) ง21101 พื้นฐานการงานฯ1 1.0(40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5(60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5(60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 2.0(80) รายวิชาเพิ่มเติม 2.0(80) 
ง20202 งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ 1.0(40) ว20208 วิทยาการค านวณและการออกแบบเพิ่มเตมิ1 1.0(40) 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5(20) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5(20) 
ส21231 *หน้าท่ีพลเมือง1 0.5(20) ส21232 *หน้าท่ีพลเมือง2 0.5(20) 

รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 1.0(40) รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 2.0(80) 
จ21201 เริ่มต้นกับภาษาจีน1 0.5(20) จ21202 เริ่มต้นกับภาษาจีน2 0.5(20) 
ก21201 เริ่มต้นกับภาษาเกาหล ี 0.5(20) ก21202 เริ่มต้นกับภาษาเกาหล ี 0.5(20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก21901 แนะแนว 1 20 ก21902 แนะแนว 2 20 
ก21921 ลูกเสือ 1 20 ก21922 ลูกเสือ 2 20 

ก21931 ยุวกาชาด 1/เนตรนารี 1 ก21932 ยุวกาชาด 2/ เนตรนารี 2 
ก21911 ชุมนุม 1 20 ก21912 ชุมนุม 2 20 
ก21941 *กิจกรรมสาธารณฯ 1 7 ก21942 *กิจกรรมสาธารณฯ 2 8 

- โฮมรูม 20 - โฮมรูม 20 
- กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 20 - กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 20 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรยีนทั้งหมด 640 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต) 2/1-2/2 

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท22101 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 

11.0(440) 
1.5(60) 

พ้ืนฐำน 
ท22102 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 

11.0(440) 
1.5(60) 

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5(60) 
ว 22103 การออกแบบฯ 2 0.5(20) ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5(20) 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 1.5(60) ส22103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 1.5(60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 3 0.5(20) ส22104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 4 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 3 0.5(20) พ22103 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 4 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษาพ้ืนฐาน 3 0.5(20) พ22104 พลศึกษาพ้ืนฐาน 4 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1.0(40) ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0(40) 
ง22101 พื้นฐานการงานอาชีพ 3 0.5(20) ง22102 พื้นฐานการงานอาชีพ 4 0.5(20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5(60) 
เพ่ิมเติม  3.0(120) เพ่ิมเติม  3.0(120) 

ว20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5(20) ว20211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5(20) 
ว20215 กีฏวิทยาเบื้องต้น 1.0(40) ว20216 วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 1.0(40) 
I22201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(IS 1) 1.0(40) I22202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ2-3(IS2-3) 1.0(40) 
ง20206 งานใบตอง 0.5(20) ง20207 งานบายศร ี 0.5(20) 
ส22233 *หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส22234 *หน้าที่พลเมือง 4 0.5(20) 
กิจกรรม  (60) กิจกรรม  (60) 
ก22903 แนะแนว 3 20 ก22904 แนะแนว 4 20 
ก22923 ลูกเสือ 3 

20 
ก22924 ลูกเสือ 4 

20 
ก22933 ยุวกาชาด 3 ก22934 ยุวกาชาด 4 
ก22913 ชุมนุม 3 20 ก22914 ชุมนุม 4 20 
ก22943 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์3 7 ก22944 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์4 8 

- โฮมรูม 20 - โฮมรูม 20 
- กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
20 - กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
20 

 รวม 620  รวม 680 
  *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่น ๆ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 (แผนกำรเรียนทั่วไป)  

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท22101 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 

11.0(440) 
1.5(60) 

พ้ืนฐำน 
ท22102 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 

11.0(440) 
1.5(60) 

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5(60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 1.5(60) 
ว 22103 การออกแบบฯ 2 0.5(20) ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5(20) 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 3 1.5(60) ส22103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 4 1.5(60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 3 0.5(20) ส22104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 4 0.5(20) 
พ22101 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 3 0.5(20) พ22103 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 4 0.5(20) 
พ22102 พลศึกษาพ้ืนฐาน 3 0.5(20) พ22104 พลศึกษาพ้ืนฐาน 4 0.5(20) 
ศ22101 ศิลปะพื้นฐาน 3 1.0(40) ศ22102 ศิลปะพื้นฐาน 4 1.0(40) 
ง22101 พื้นฐานการงานอาชีพ 3 0.5(20) ง22102 พื้นฐานการงานอาชีพ 4 0.5(20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5(60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5(60) 
เพ่ิมเติม  3.0(120) เพ่ิมเติม  3.0(120) 

ว20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5(20) ว20211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5(20) 

อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0(40) อ20204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0(40) 
ม22201 ภาษาเมียนมาเบื้องต้น1 0.5(20) ม22202 ภาษาเมียนมาเบื้องต้น2 0.5(20) 
ง20206 งานใบตอง 0.5(20) ง20207 งานบายศร ี 0.5(20) 
I22201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(IS 1) 1.0(40) I22202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ2-3(IS2-3) 1.0(40) 
ส22233 *หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส22234 *หน้าที่พลเมือง 4 0.5(20) 
กิจกรรม  (60) กิจกรรม  (60) 
ก22903 แนะแนว 3 20 ก22904 แนะแนว 4 20 
ก22923 ลูกเสือ 3 

20 
ก22924 ลูกเสือ 4 

20 
ก22933 ยุวกาชาด 3 ก22934 ยุวกาชาด 4 
ก22913 ชุมนุม 3 20 ก22914 ชุมนุม 4 20 
ก22943 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์3 7 ก22944 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์4 8 

- โฮมรูม 20 - โฮมรูม 20 
- กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
20 - กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
20 

 รวม 14.5(580)  รวม 14.5(580) 
  *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่น ๆ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต) 3/1-3/2 

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท23101 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 

11.0(440) 
1.5(60) 

พ้ืนฐำน 
ท23102 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 

11.0(440) 
1.5(60) 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5(60) 
ว23103 การออกแบบฯ3 0.5(20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5(20) 
ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 1.5(60) ส23103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 1.5(60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 5 0.5(20) ส23104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 6 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 5 0.5(20) พ23103 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 6 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษาพ้ืนฐาน 5 0.5(20) พ23104 พลศึกษาพ้ืนฐาน 6 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน 5 1.0(40) ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1.0(40) 
ง23101 พื้นฐานการงานอาชีพ 5 0.5(20) ง23102 พื้นฐานการงานอาชีพ 6 0.5(20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5(60) 
เพ่ิมเติม  2.5(100) เพ่ิมเติม  2.5(100) 
ว20212 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.5(20) ว20213 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.5(20) 

ว20215 กีฏวิทยาเบื้องต้น 1.0(40) ว20216 วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 1.0(40) 
ส23235 *หน้าที่พลเมือง 5 0.5(20) ส23236 *หน้าที่พลเมือง 6 0.5(20) 
ง20261 งานเกษตรทฤษฎีใหม ่ 0.5(20) ง20282 งานบริการอาหารและเครื่องดืม่ 0.5(20) 
กิจกรรม  (60) กิจกรรม  (60) 
ก23905 แนะแนว 5 20 ก23906 แนะแนว 6 20 
ก23925 ลูกเสือ 5 

20 
ก23926 ลูกเสือ 6 

20 
ก23935 ยุวกาชาด 5 ก23936 ยุวกาชาด 6 
ก23915 ชุมนุม 5 20 ก23916 ชุมนุม 6 20 
ก23945 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 7 ก23946 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 6 8 

- โฮมรูม 20 - โฮมรูม 20 
- กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
20 - กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
20 

 รวม   รวม  
  *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่นๆ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (แผนกำรเรียนทั่วไป)  

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท23101 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 5 

11.0(440) 
1.5(60) 

พ้ืนฐำน 
ท23102 

 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 6 

11.0(440) 
1.5(60) 

ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5(60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 1.5(60) 
ว23103 การออกแบบฯ3 0.5(20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5(20) 
ส23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 5 1.5(60) ส23103 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 6 1.5(60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 5 0.5(20) ส23104 ประวัติศาสตร์พื้นฐาน 6 0.5(20) 
พ23101 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 5 0.5(20) พ23103 สุขศึกษาพ้ืนฐาน 6 0.5(20) 
พ23102 พลศึกษาพ้ืนฐาน 5 0.5(20) พ23104 พลศึกษาพ้ืนฐาน 6 0.5(20) 
ศ23101 ศิลปะพื้นฐาน 5 1.0(40) ศ23102 ศิลปะพื้นฐาน 6 1.0(40) 
ง23101 พื้นฐานการงานอาชีพ 5 0.5(20) ง23102 พื้นฐานการงานอาชีพ 6 0.5(20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5(60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5(60) 
เพ่ิมเติม  2.5(100) เพ่ิมเติม  2.5(100) 
ว20212 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0.5(20) ว20213 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.5(20) 

อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้1 1.0(40) อ20206 ภาษาอังกฤษรอบรู้2 1.0(40) 

ง20261 งานเกษตรทฤษฎีใหม ่
0.5(20) 

ง20282 
งานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 

0.5(20) 

ง20285 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1 
(3/4) 

1.0(40) ง20286 ช่างไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์2(3/4) 

1.0(40) 

ส23235 *หน้าที่พลเมือง 5 0.5(20) ส23236 *หน้าที่พลเมือง 6 0.5(20) 
กิจกรรม  (60) กิจกรรม  (60) 
ก23905 แนะแนว 5 20 ก23906 แนะแนว 6 20 
ก23925 ลูกเสือ 5 

15 
ก23926 ลูกเสือ 6 

15 
ก23935 ยุวกาชาด 5 ก23936 ยุวกาชาด 6 
ก23915 ชุมนุม 5 18 ก23916 ชุมนุม 6 17 
ก23945 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 7 ก23946 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 6 8 

 โฮมรูม 20  โฮมรูม 20 
 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม 
20 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

20 

 รวม  (660)  รวม  (660) 
  *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่นๆ 

ง20285 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1 (3/4) 1.0(40) ง20286 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2(3/4) 1.0(40) 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 -2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 (แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต) 4/1-4/2 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2564 (4/1-4/2) 

ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 
รำยวิชำ/กิจกรรม นก./ชม. รำยวิชำ/กิจกรรม นก./ชม. 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0(280) รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5(300) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0(40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0(40) 
ว31102 วิทยาการค านวณและการ

ออกแบบ 1 
1.0(40) ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0(40) 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5(20) พ31103 สุขศึกษา 2 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5(20) 
ง31101 พื้นฐานการงานฯ 1 0.5(20) ง31102 พื้นฐานการงานฯ 2 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 8.0(320) รำยวิชำเพ่ิมเติม 9.0(360) 
ค31201 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 1 1.5(60) ค31202 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 2 1.5(60) 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 2.0(80) ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0(80) 
ว30221 เคมี 1 1.5(60) ว30222 เคมี 2 1.5(60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5(60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5(60) 
ว30261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.0(40) ว30262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 1.0(40) 
ส30231 *หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ว30281 วิทยาการค านวณและการ

ออกแบบพต 1 
1.0(40) 

   ส30232 *หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 
I31201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(IS 1) 1.0(40) I31202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2-3(IS 2-3) 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31902 แนะแนว 2 20 
ก31931 นศท. 1 

20 
ก31932 นศท. 2 

20 
ก31951 จริยธรรม 1 ก31952 จริยธรรม 2 
ก31911 ชุมนุม 1 15 ก31912 ชุมนุม 2 15 
ก31941 *กิจกรรมสาธารณฯ1 *5 ก31942 *กิจกรรมสาธารณฯ 2 *5 

 
*กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

  *กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 
* 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลำเรียนทั้งหมด 720 
*จัดกิจกรรมบูรณำกำร 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 -2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนศิลป์ภำษำ 4/3 

(ภำษำอังกฤษ-จีน)  (ภำษำอังกฤษ-เมียนมำ) (ภำษำอังกฤษ-เกำหลี) 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (64) 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม นก./ชม. รำยวิชำ/กิจกรรม นก./ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0(40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0(40) 
ว31102 วิทยาการค านวณและการ

ออกแบบ 1 
1.0(40) ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0(40) 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5(20) พ31103 สุขศึกษา 2 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5(20) 
ง31101 พื้นฐานการงานฯ 1 0.5(20) ง31102 พื้นฐานการงานฯ 2 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 2.0(80) รำยวิชำเพ่ิมเติม 2.0(80) 
ส30251 เศรษฐกิจพอเพียง 1 1.0(40) ว30281 วิทยาการค านวณและการ

ออกแบบพต.1 
1.0(40) 

ส30231 *หน้าท่ีพลเมือง1 0.5(20) ส30252 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0(40) 
   ส30232 *หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5(20) 

รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 5.0(200) รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 5.0(200) 
ม30201 ภาษาเมียนมาเบื้องต้น 1 

3.0(120) 
ม30202 ภาษาเมียนมาเบื้องต้น 2 

3.0(120) จ30201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 จ30202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 
ก30201 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 ก30202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 
อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 1.0(40) อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 1.0(40) 
อ30208 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1.0(40) อ30207 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0(40) 
I31201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(IS 1) 1.0(40) I31202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2-3(IS 2-3) 1.0(40) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31902 แนะแนว 2 20 
ก31931 นศท. 1 

20 
ก31932 นศท. 2 

20 
ก31951 จริยธรรม 1 ก31952 จริยธรรม 2 
ก31911 ชุมนุม 1 15 ก31912 ชุมนุม 2 15 

ก31941 *กิจกรรมสาธารณฯ1 *5 ก31942 *กิจกรรมสาธารณฯ 2 *5 
 โฮมรูม 20  โฮมรูม  

 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

40  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลำเรียนทั้งหมด 640 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 -2566 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 แผนกำรเรียนทั่วไป 4/4 (ช่ำง / เกษตร),   4/5(ศิลปะ ดนตรี  กีฬำ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (64) 4/4-4/6 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ/กิจกรรม นก./ชม. รำยวิชำ/กิจกรรม นก./ชม. 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) รำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5(300) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0(40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0(40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0(40) 
ว31102 วิทยาการค านวณและการ

ออกแบบ 1 
1.0(40) ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0(40) 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0(40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5(20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5(20) 
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5(20) พ31103 สุขศึกษา 2 0.5(20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5(20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5(20) 
ง31101 พื้นฐานการงานฯ 1 0.5(20) ง31102 พื้นฐานการงานฯ 2 0.5(20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0(40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0(40) 

รำยวิชำเพ่ิมเติม 6.0(240) รำยวิชำเพ่ิมเติม 6.0(240) 
ส30251 เศรษฐกิจพอเพียง 1 1.0(40) ว30281 วิทยาการค านวณและการ

ออกแบบพต.1 
1.0(40) 

ส30231 *หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5(20) ส30252 เศรษฐกิจพอเพียง 2 1.0(40) 
ง 30273 ช่างล้างรถ (4/4) 

4.0(160) 
ส30232 *หน้าท่ีพลเมือง2 0.5(20) 

ง30262 การปลูกผักสวนครัว(4/4) ง30243 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่ออาชีพ
(4/4) 

4.0(160) 

ศ31203 ดนตรไีทยปฏิบตัิ 1 (4/5) 1.5(60) ศ31202 ประยุกตศ์ิลป์ 2(4/5) 3.0(120) 
ศ31201 วิจิตรศลิป์ 1 (4/5) 1.5(60) พ30205 ฟุตซอล(4/5) 1.0(40) 
พ30207 นันทนาการ(4/5) 1.0(40)    

รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 2.0(80) รำยวิชำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 2.0(80) 
จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0(40) จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0(40) 

อ30208 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1.0(40) อ30207 ภาษาอังกฤษรอบรู ้ 1.0(40) 
I31201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1(IS 1) 1.0(40) I31202 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2-3(IS 2-3) 1.0(40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
ก31901 แนะแนว 1 20 ก31902 แนะแนว 2 20 
ก31931 นศท. 1 

20 
ก31932 นศท. 2 

20 
ก31951 จริยธรรม 1 ก31952 จริยธรรม 2 
ก31911 ชุมนุม 1 20 ก31912 ชุมนุม 2 20 

ก31941 *กิจกรรมสาธารณฯ1 *5 ก31942 *กิจกรรมสาธารณฯ 2 *5 
 โฮมรูม 20  โฮมรูม 20 

 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

20  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 20 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลำเรียนทั้งหมด 660 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต) 5/1-2/2 

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท32101 

 
ภาษาไทย 3 

7.5(300) 
1.0(40) 

พ้ืนฐำน 
ท32102 

 
ภาษาไทย 4 

7.5(300) 
1.0(40) 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0(40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0(40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0(40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0(40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5(20) ว32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5(20) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 4 0.5(20) 
ง32101 พื้นฐานการงานอาชีพ 3 0.5(40) ง32102 พื้นฐานการงานอาชีพ 4 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 
เพ่ิมเติม  8.5(360) เพ่ิมเติม  8.5(340) 

ว30283 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5(20) ว30284 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0.5(20) 

ค32201 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 3 1.5(60) ค32202 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 4 1.5(60) 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 2.0(80) ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0(80) 
ว30223 เคมี 3 1.5(60) ว30224 เคมี 4 1.5(60) 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5(60) ว30244 ชีววิทยา 4 1.5(60) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0(40) อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0(40) 
ส30233 *หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส30234 *หน้าที่พลเมือง 4 0.5(20) 
กิจกรรม   กิจกรรม   
ก32903 แนะแนว 3 20 ก32904 แนะแนว 4 20 
ก32913 ชุมนุม 3 20 ก32914 ชุมนุม 4 20 
ก 32953 จริยธรรม3 

20 
ก 32954 จริยธรรม4 

20 
ก32933 นศท. 3 ก32934 นศท. 4 
ก32943 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 3 *5 ก32944 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 4 *5 

 รวม 
 

 รวม 700 
 *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่นๆ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 (แผนกำรเรียนทั่วไป) 5/3-5/6 

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท32101 

 
ภาษาไทย 3 

7.5(300) 
1.0(40) 

พ้ืนฐำน 
ท32102 

 
ภาษาไทย 4 

6.5(260) 
1.0(40) 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0(40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0(40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0(40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0(40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5(20) ว32104 วิทยาการค านวณ 2 0.5(20) 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0(40) ส32103 สังคมศึกษา 4 1.0(40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5(20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5(20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5(20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5(20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5(20) ศ32102 ศิลปะ 4 0.5(20) 
ง32101 พื้นฐานการงานอาชีพ 3 0.5(40) ง32102 พื้นฐานการงานอาชีพ 4 0.5(20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0(40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0(40) 
เพ่ิมเติม  8.0(320) เพ่ิมเติม  8.0(320) 

ว30283 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0.5(20) ว30284 เทคโนโลยีสารสนเทศ4 0.5(20) 

ง30210 งานจัดผ้าเพื่อตกแต่ง 1.0(40) ง30214 ช่างขนมอบ 1.0(40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0(40) อ30204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0(40) 
อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อท้องถิ่น  1.0(40) อ30212 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย 1.0(40) 
ส30281 อาเซียนศึกษา 1 1.0(40) ส30282 อาเซียนศึกษา 2 1.0(40) 
จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.0(40) จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0(40) 
ม32201 ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 3 1.0(40) ม32202 ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 4 1.0(40) 
ศ30202 ประยุกตศ์ิลป์ 2 1.0(40) ศ32201 วิจิตรศลิป์ 2 1.0(40) 
ส30233 *หน้าที่พลเมือง 3 0.5(20) ส30234 *หน้าที่พลเมือง 4 0.5(20) 
กิจกรรม   กิจกรรม   
ก32903 แนะแนว 3 20 ก32904 แนะแนว 4 20 
ก32913 ชุมนุม 3 20 ก32914 ชุมนุม 4 20 
ก 32953 จริยธรรม3 

20 
ก 32954 จริยธรรม4 

20 
ก32933 นศท. 3 ก32934 นศท. 4 
ก32943 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 3 *5 ก32944 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 4 *5 

 รวม 
 

 รวม 
 

หมายเหตุ   รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่น ๆ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (แผนกำรเรียนวิทย์-คณิต) 6/1-6/2 

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท33101 

 
ภาษาไทย 5 

6.5(260) 
1.0(40) 

พ้ืนฐำน 
ท33102 

 
ภาษาไทย 6 

5.5(220) 
1.0(40) 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0(40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0(40) 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0(40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0(40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0(40) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5(20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5(20) ศ33102 ศิลปะ 6 0.5(20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5(20) ง33102 พื้นฐานการงานอาชีพ 6 0.5(20) 
ง33101 พื้นฐานการงานอาชีพ 5 0.5(40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0(40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0(40)    
เพ่ิมเติม  8.5(340) เพ่ิมเติม  8.5(320) 

ว30285 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0(40) ว30286 วิทยาการค านวณ 1.0(40) 
ค33201 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 5 1.5(60) ค33202 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 6 1.5(60) 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0(80) ว30206 ฟิสิกส์ 6 2.0(80) 
ว30225 เคมี 5 1.5(60) ว30226 เคมี 6 1.5(60) 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5(60) ว30246 ชีววิทยา 6 1.5(60) 
อ30210 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1.0(40) อ30211 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1.0(40) 
กิจกรรม   กิจกรรม   
ก33905 แนะแนว 5 20 ก33906 แนะแนว 6 20 
ก33915 ชุมนุม 5 

20 
ก33916 ชุมนุม 6 

20 
ก32935 นศท. 5 ก32936 นศท.6 
ก33945 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 20 ก33946 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 6 20 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

20  
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

20 

 รวม 
 

 รวม 
 

หมายเหตุ   รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่น ๆ 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (แผนกำรเรียนทั่วไป) 6/3-6/5 

 
ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. รหัสวิชำ ชื่อวิชำ นก./ชม. 
พ้ืนฐำน 
ท32101 

 
ภาษาไทย 5 

6.5(260) 
1.0(40) 

พ้ืนฐำน 
ท33102 

 
ภาษาไทย 6 

5.5(220) 
1.0(40) 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0(40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0(40) 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0(40) ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0(40) 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0(40) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5(20) 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5(20) ศ33102 ศิลปะ 6 0.5(20) 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5(20) ง33102 พื้นฐานการงานอาชีพ 6 0.5(20) 
ง33101 พื้นฐานการงานอาชีพ 5 0.5(40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0(40) 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0(40)    
เพ่ิมเติม  8.0(320) เพ่ิมเติม  10.0(400) 

ว30285 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0(40) ว30286 วิทยาการค านวณ 1.0(40) 
ง30287 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1.0(40) ง30288 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 1.0(40) 
อ30210 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 1.0(40) อ30211 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 1.0(40) 
ส30221 เหตุการณ์ปัจจบุัน 1.0(40) ส 30246 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ 1.0(40) 
จ33201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1.0(40) จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร6 1.0(40) 
ศ30211 ดนตรสีากลปฏิบัติ 1 1.0(40) ศ33202 ประยุกตศ์ิลป์ 3 1.0(40) 
ศ33201 วิจิตรศลิป์ 3 1.0(40) ศ33208 นาฏศิลปม์าตรฐาน 2 1.0(40) 
ง30212 ช่างอาหารไทย 1.0(40) ง302080 การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 1.0(40) 

   ง30285 ผ้ามัดย้อม 1.0(40) 
   ท30202 ศิลปะการพูด 1.0(40) 

กิจกรรม   กิจกรรม   
ก33905 แนะแนว 5 20 ก33906 แนะแนว 6 20 
ก33915 ชุมนุม 5 

20 
ก33916 ชุมนุม 6 

20 
ก32935 นศท. 5 ก32936 นศท.6 
ก33945 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 20 ก33946 *กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 6 20 

 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

20  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
20 

 รวม 
 

 รวม 
 

หมายเหตุ   รายวิชาเพิ่มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  *  จัดกิจกรรมแบบบรูณาการในกจิกรรมอื่น ๆ 
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 1.8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

1.8.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 
ตำรำงท่ี  9 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 

วิชำ/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ค่ำเฉลี่ย 
ภาษาไทย 41.48 50.66 51.48 47.87 
คณิตศาสตร์ 33.19 54.19 35.44 40.94 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23.14 40.45 39.01 34.20 
สังคมศึกษาฯ 78.60 38.47 37.13 51.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 49.78 75.77 75.32 66.96 
ศิลปะ 60.26 37.00 66.24 54.50 
การงานอาชีพ 59.39 93.83 53.79 69.00 
ภาษาต่างประเทศ 36.24 35.81 26.88 32.98 

 

แผนภูมิที่ 5 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภมูิรอ้ยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรูใ้นระดบั 3 ขึน้ไป



30 
 

1.8.2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 6 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

1.8.3 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 7 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
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1.8.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 8 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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ในระดับ 3 ขึน้ไป ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3
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1.8.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 

ตำรำงท่ี  10 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 
 

วิชำ/ชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ค่ำเฉลี่ย 
ภาษาไทย 81.82 39.90 53.16 58.29 
คณิตศาสตร์ 64.37 46.64 63.84 58.28 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61.09 70.65 80.16 70.63 
สังคมศึกษาฯ 59.56 71.05 44.40 58.34 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53.27 65.15 93.67 70.70 
ศิลปะ 52.25 84.05 80.70 72.33 
การงานอาชีพ 94.98 62.88 77.78 78.55 
ภาษาต่างประเทศ 36.24 44.36 73.04 51.21 

 
แผนภูมิที่ 9  กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภมูิรอ้ยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรูใ้นระดบั 3 ขึน้ไป
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1.8.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 10 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 
 

1.8.7 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

แผนภูมิที่ 11 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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ในระดบั 3 ขึน้ไป ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5
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1.8.7 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 12 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
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1.8.8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
 
ตำรำงท่ี 11   ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
 

วิชำ/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ค่ำเฉลี่ย 
ภาษาไทย 41.48 50.66 51.48 47.87 
คณิตศาสตร์ 33.19 54.19 35.44 40.94 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23.14 40.45 39.01 34.20 
สังคมศึกษาฯ 78.6 38.47 37.13 51.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 49.78 75.77 75.32 66.96 
ศิลปะ 60.26 37.00 66.24 54.50 
การงานอาชีพ 59.39 93.83 53.79 69.00 
ภาษาต่างประเทศ 36.24 35.81 26.88 32.98 

 
 
แผนภูมิที่ 13 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภมูิรอ้ยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรูใ้นระดบั 3 ขึน้ไป
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1.8.9 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 14 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
1.8.10 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 15 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
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1.8.11 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 16 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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1.8.12 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
 
ตำรำงท่ี 12    ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
 

วิชำ/ชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ค่ำเฉลี่ย 
ภาษาไทย 75.29 58.16 73.2 68.88 
คณิตศาสตร์ 65.31 28.52 61.16 51.66 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62.5 70.44 85.27 72.74 
สังคมศึกษาฯ 71.68 74.27 40 61.98 
สุขศึกษาและพลศึกษา 97.46 94.9 96.84 96.40 
ศิลปะ 75.63 72.76 93.17 80.52 
การงานอาชีพ 88.94 91.02 96.8 92.25 
ภาษาต่างประเทศ 43.51 53.28 61.52 52.77 

 
แผนภูมิที่ 17 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                  ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
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1.8.13 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไปภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 18 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

 
 

1.8.14 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 19 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5
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1.8.15 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

แผนภูมิที่ 20 กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  ในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
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   1.8.16  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ตำรำงท่ี 13  ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
  ปีการศึกษา 2564 
 

วิชำ/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ผลเฉลี่ย

รวม 
ภาษาไทย 63.43 62.39 56.91 78.56 49.03 63.18 62.25 

คณิตศาสตร์ 51.60 62.84 35.71 64.84 37.58 62.50 52.51 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47.39 49.50 43.78 61.80 70.55 82.72 59.29 

สังคมศึกษาฯ 78.81 41.46 38.44 65.62 72.66 42.20 56.53 

สุขศึกษาและพลศึกษา 68.43 85.15 82.33 75.37 80.03 95.26 81.09 

ศิลปะ 76.66 60.17 69.73 63.94 78.41 86.94 72.64 

การงานอาชีพ 67.50 85.63 66.78 91.96 76.95 87.29 79.35 

ภาษาต่างประเทศ 40.46 45.80 29.11 39.88 48.82 67.28 45.22 

ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย 63.61 
 
แผนภูมิที่ 21  กราฟแสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6
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1.8.17 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ตำรำงท่ี 14   ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมิน ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 204 203 1 0 0 204 100 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 227 227 0 0 0 227 100 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 237 237 0 0 0 237 100 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 176 163 13 0 0 176 100 

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 198 196 2 0 0 198 100 

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 158 158 0 0 0 158 100 

รวม 1,200 1,184 16 0 0 1,200  
 
แผนภูมิที่ 22   แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจ าแนกตามระดับชั้น  ภาคเรียนที่ 1   

ปีการศึกษา 2564 
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ผ่าน
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ตำรำงท่ี 15   ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมิน ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 205 204 1 0 0 205 100 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 228 227 0 0 1 227 99.56 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 239 238 0 0 1 238 99.58 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 174 163 10 0 1 173 99.43 

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 196 194 2 0 0 196 100 

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 158 157 0 0 1 157 99.37 

รวม 1,200 1,183 13 0 4  99.66 
 
แผนภูมิที่ 23   แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจ าแนกตามระดับชั้น  ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564   
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1.8.18 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์ของผู้เรียน 

 
ตำรำงท่ี 16   ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   
 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมิน ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 204 203 1 0 0 204 100 
มัธยมศึกษาปีที ่2 227 227 0 0 0 227 100 
มัธยมศึกษาปีที ่3 237 237 0 0 0 237 100 
มัธยมศึกษาปีที ่4 176 135 41 0 0 176 100 
มัธยมศึกษาปีที ่5 198 193 5 0 0 198 100 
มัธยมศึกษาปีที ่6 158 156 2 0 0 158 100 

รวม 1,200 1,151 49 0 0   
 

แผนภูมิที่ 24   แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564   
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ตำรำงท่ี 17  ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   

 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
ผลกำรประเมิน ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 205 204 1 0 0 205 100 
มัธยมศึกษาปีที ่2 228 225 2 0 1 227 99.56 
มัธยมศึกษาปีที ่3 239 237 0 0 2 237 99.16 
มัธยมศึกษาปีที ่4 174 135 38 0 1 173 99.43 
มัธยมศึกษาปีที ่5 196 191 5 0 0 196 100 
มัธยมศึกษาปีที ่6 158 155 3 0 0 158 100 

รวม 1,200 1,147 49 0 4   
 
แผนภูมิที่ 25   แสดงผลการประเมินการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   
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1.8.19 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  

ตำรำงท่ี 18  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564                             
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.05 22.54 31.31 27.29 
คะแนนเฉลี่ยของขนำดโรงเรียน 50.66 22.93 30.67 30.02 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.55 25.92 32.22 31.52 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภำค 52.61 24.74 31.69 31.78 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 

แผนภูมิที่ 26  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                  ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ตำรำงท่ี 19  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำฯ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 44.49 15.11 28.18 24.53 35.27 
คะแนนเฉลี่ยของขนำดโรงเรียน 45.96 19.98 28.38 24.16 36.37 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.26 21.59 29.09 26.08 36.78 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภำค 47.87 22.87 29.47 27.27 37.78 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 47.74 21.83 29.04 25.83 37.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 25.56 36.87 

 
แผนภูมิที่ 27  กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                  ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
    ประจ าปีการศึกษา  2562 -2564 

 
 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ตำรำงท่ี 20  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ระดับ/รำยวิชำ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร ์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.00 54.68 58.05 24.16 23.18 22.54 
คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรียน 54.05 53.60 50.66 24.96 24.16 22.93 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.97 56.80 53.55 28.55 27.47 25.92 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 55.06 54.64 52.61 26.72 25.81 24.74 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 55.18 52.13 26.98 25.82 24.75 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 54.29 51.19 26.73 25.46 24.47 

 

ระดับ/รำยวิชำ 
วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 28.93 28.89 31.31 29.39 29.49 27.29 
คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรียน 29.39 29.31 30.67 31.93 33.57 30.02 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 30.58 30.99 32.22 34.05 35.37 31.52 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค 29.91 30.12 31.69 33.32 35.19 31.78 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 30.22 30.17 31.67 32.98 34.14 30.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.07 29.89 31.45 33.25 34.39 31.11 
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แผนภูมิที่ 28  กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
         ปีการศึกษา 2562 – 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

จากแผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ทั้ง 4 รายวิชาของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พบว่า ปีการศึกษา 2564  
มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย และ                              
วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับภาคสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรยีน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั

คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ตำรำงท่ี 21   ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
        ปีการศึกษา 2562 – 2564   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รำยวิชำ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร ์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 36.74 41.03 44.49 20.47 23.73 15.11 
คะแนนเฉลี่ยของขนำดโรงเรียน 39.78 41.89 45.96 22.33 23.12 19.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.93 46.07 47.26 27.65 28.53 21.59 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภำค 42.59 44.72 47.87 26.03 26.33 22.87 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 43.02 45.22 47.74 25.62 26.33 21.83 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 44.36 46.40 25.41 26.04 21.28 

 

ระดับ/รำยวิชำ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ภำษำอังกฤษ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 26.30 30.76 28.18 23.56 24.06 24.53 
คะแนนเฉลี่ยของขนำดโรงเรียน 27.58 30.66 28.38 26.33 26.89 24.16 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 30.33 34.66 29.09 30.12 30.76 26.08 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภำค 29.29 32.76 29.47 29.44 30.27 27.27 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 29.40 33.04 29.04 28.97 29.73 25.83 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 29.20 32.68 28.65 29.20 29.94 25.56 

 

ระดับ/รำยวิชำ 
สังคมศึกษำฯ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 33.34 33.83 35.27 
คะแนนเฉลี่ยของขนำดโรงเรียน 34.37 34.65 36.37 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 36.18 36.32 36.78 
คะแนนเฉลี่ยของระดับภำค 35.84 35.87 37.78 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 36.10 36.32 37.45 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 35.70 35.93 36.87 
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แผนภูมิที่ 29  กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                  ปีการศึกษา 2562 – 2564   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 

จากแผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                          
ปีการศึกษา 2562 – 2564  ทั้ง 5 รายวิชาของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พบว่า ปีการศึกษา 2564  
มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยระดับภาคสูงกว่าปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 รายวิชา 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงกว่าปีการศึกษา 2563 
จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2564

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยของขนาดโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยของระดับภาค คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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      1.9 ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 
 ตำรำงท่ี 22  ตารางแสดงข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

 
   
   
  

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
1 อาคารเรียน 4 หลัง 
2 อาคารประกอบ (โรงฝึกงาน) 3 หลัง 
3 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
4 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
5 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
6 สนามตะกร้อ 2 สนาม 
7 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
8 สนามเปตอง 2 สนาม 
9 สนามแบตมินตัน 2 สนาม 
10 หอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง 
11 หอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง 
12 อาคารส านักงาน 1 หลัง 
13 บ้านพักครู (แฟลต) 1 หลัง 
14 บ้านพักครู 4 หลัง 
15 ห้องน้ านักเรียน 5 หลัง 
16 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 
17 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เมียนมา) 3 ห้อง 
18 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ,เคมี,ฟิสิกส์,

ชีววิทยา) 
5 ห้อง 

19 ห้องปฏิบัติการดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ 4 ห้อง 
20 ห้องปฏิบัติงานช่าง เกษตร ศิลปประดิษฐ์ 2 ห้อง 
21 ห้องคหกรรม งานผ้า และเครื่องแต่งกาย 2 ห้อง 
22 ห้องเรียนไฮเทค (3D)  3 ห้อง 
23 ห้องแนะแนวทางการศึกษา 1 ห้อง 
24 ห้องปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1 ห้อง 
25 ห้องสมุด 1 ห้อง 
26 ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้อง 
27 ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 1 ห้อง 
28 ห้องอาเซียน 1 ห้อง 
29 ห้องนิทรรศการอาเซียน 1 ห้อง 
30 ห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้าน 1 ห้อง 
31 หอ้งปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง 
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   1.10 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 
ตำรำงท่ี 23  ตารางแสดงข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 
 

ล ำดับที่ 
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

1 ห้องแนะแนว 395 
2 ห้องศูนย์ ICT 1,200 
3 ห้องอาเซียน 307 
4 ห้องดนตรีไทย 588 
5 ห้องนาฎศิลป์ 560 
6 ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ (คหกรรม , เกษตร, การงาน) 1,200 
7 ห้องศิลปะ 1,200 
8 ห้องปฏิบัติการต่างๆ 757 
9 ห้องนิทรรศการอาเซียน 333 

 
ตำรำงท่ี 24  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 

ล ำดับที่ แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน (คน) 
1 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท าปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหาดใหญ่  

อ.พรหมพิราม 
20 

 
 หมำยเหตุ  ข้อมูลนักเรียนใช้แหลง่เรียนรูภ้ายในและภายนอกสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 เข้าใช้ในภาคเรยีนที่ 2 
เนื่องจากภาคเรียนท่ี 1 เป็นการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
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        1.11 ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
   ด้ำนสภำพชุมชน  
   สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา
โรงพยาบาล  ห้องสมุดประชาชน ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานท่ีดิน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ธนาคารต่าง ๆ ตลาด
สดเทศบาล และบ้านเรือนราษฎรมีลักษณะค่อนข้างหนาแน่น ระบบการสัญจรและการขนส่งมีความสะดวก  
 

   ด้ำนเศรษฐกิจ 
   อาชีพหลักของชุมชน คือ 1. เกษตรกรรม  2. ค้าขาย ฐานะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในระดับ                
มีรายได้น้อย จนถึงปานกลาง 
 

   ด้ำนสังคมโดยท่ัวไป 
   ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลักคือเกษตรกรรม นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ 40,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 3 คน การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 
ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน และอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่แบบพ่ึงพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจ                   
ต่อกัน ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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   2. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
 

     2.1 สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวม 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง               

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประจ าปีการศึกษา มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษารวมถึง จุดเด่น จุ ดที่ควร
พัฒนา และแนวทางพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 
 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
  

มีรำยละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
   ด้านผู้เรียน มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ตำรำงท่ี 25   แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

  
  

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ค่ำร้อยละ สรุปผล     

กำรประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ    
การคิดค านวณ   

60 52.56 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

75 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 75 75 ตามเป้าหมาย 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ        
การสื่อสาร  

85 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
70 62.25 ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
60 52.51 ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ค่ำร้อยละ สรุปผล  

กำรประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1  
คุณภำพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 
65 59.29 ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
5.4  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

65 56.53 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 72.64 สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

75 81.09 สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 79.35 สูงกว่า
เป้าหมาย 

5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป 

55 45.22 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ     
6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคต ิ

ที่ดีต่องานอาชีพ  
90 90 ตาม

เป้าหมาย 
6.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  

มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด  

90 95 สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 1.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดี 71.79 72.96 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  85 99.66 สูงกว่า

เป้าหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  85 100 สูงกว่า

เป้าหมาย 
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  90 100 สูงกว่า

เป้าหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 80 92.05 สูงกว่า

เป้าหมาย 
สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 1.2 ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดบัยอดเย่ียม 
85.00 97.93 สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 74.72 78.50 
สูงกว่ำ

เป้ำหมำย 
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 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
    ด้านผู้เรียน มีผลการประเมินตนเองโดย ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   จุดเด่น 

   จุดที่ควรพัฒนำ 
   -  ยกระดับูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนร ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
   -  ยกระดับูผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
   -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ            

การคิดค านวณ   
   -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมีความร ้ 

ทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมูเพิ่มเติมูู 
 
  

        ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผ ้เรียนมีคุณธรรมู
จริยธรรมูและคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดููมีความภ มิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมรรถภาพทางกาย น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินตนเอง          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ตำรำงที่ 26  ตารางแสดงผลการประเมินประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

 

  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
  จุดเด่น 
    โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มีกระบวนการการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ                
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และด าเนินนโยบายการปฏิรูปการศึกษา        
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทางการศึกษาและ
ชุมชน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม วางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน                

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ค่ำร้อยละ สรุปผล       

กำรประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำร 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ        
ทางวิชาชีพ  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน      
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ระดับ ยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตำมเป้ำหมำย 

 
สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 
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รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ       
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานในการ                    
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
   1. ส่งเสริม และพัฒนา ระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ให้ครอบคลุมทุกภาระงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

3. มีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยบุคลากรทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4. มีทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาทุกด้าน 
    5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิชาชีพทั้งใน
รูปแบบ Onsite และ Online เพ่ือน าผลการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ตำรำงที่ 27  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียน 
                  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 

     

  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  จุดเด่น 
คร ทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน มีแผนการจัดการเรียนร ู้ทีเ่น้นทักษะ 

กระบวนการคิดููและให้ผ ้เรียนฝึกปฏิบัติจริงููส่งเสริมบทบาทของผ ้เรียนให้มีส่วนร่วม และออกแบบในการจัดการ
เรียนรู้ และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นร ปธรรมูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online มีการวัดผลประเมินผล                   
ที่หลากหลายรูปแบบ น า Application ต่างๆ มาช่วยในการวัดผลประเมินผล หรือช่วยในการจัดเก็บคะแนน                        
เช่น Google form , Kahoot, Liveworksheet, Quizizz เป็นต้น ในด้านชั้นเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน                 
เชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยมีการจัดท าโครงสร้างคณะท างานของนักเรียนในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนน่าอยู่ และโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนจ านวน 2 ครั้งต่อปี
การศึกษาทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียน   
การสอน อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
ที่สูงขึ้น 

มำตรฐำน ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำร้อยละ สรุปผลกำร

ประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส ำคัญ  

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

85 87 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้  

85 98 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  85 95 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

85 89 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

85 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับ ยอดเย่ียม 

85 92.8 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียน 
                                           เป็นส ำคัญ ระดับ ยอดเย่ียม         

 

ยอดเย่ียม 
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  จุดที่ควรพัฒนำ 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ           
มากขึ้น และตอบสนอง ความสนใจของผู้เรียน 

  2. สถานศึกษาสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวมาตรฐานคุณภาพการศึกษาู 
และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจังูเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม 
เสริมหลักส ตรให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
    3. พัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมเติมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มี
การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือความสะดวกในการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online 
    4. การวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนควรได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
จากคณะกรรมการที่สถานศึกษาได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและการน ามาใช้กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นไป 
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  2.2  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำรำยมำตรฐำน 
   โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                           
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 28  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

  

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ค่ำร้อยละ สรุปผลกำร

ประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที ่1  
คุณภำพของ
ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   60 52.56 ต่ ากวา่เป้าหมาย 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

75 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 75 ตามเป้าหมาย 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา     

5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 62.25 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

60 52.51 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

65 59.29 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

5.4  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

65 56.53 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 70 72.64 สูงกว่าเป้าหมาย 
5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  

ระดับ 3 ขึ้นไป 
75 81.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

70 79.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

55 45.22 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

    6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ     
6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  90 90 ตามเป้าหมาย 
6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษา 

ต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด  
90 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน    
1) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  85 99.66 สูงกว่าเป้าหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 92.05 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดบัดีเลิศ 74.72 78.50 สูงกว่ำเปำ้หมำย 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน   
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

แผนกำรด ำเนนิกำร/กำรตั้งเป้ำหมำย 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านูการเขียนูการสื่อสารูและการคิดค านวณ 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 

2) พัฒนาด้านความร ้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน และการแข่งขัน 

3) พัฒนาด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) พัฒนาด้านการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร 

ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
5) พัฒนาด้านการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning                             

สู่การพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้                  
ที่คงทน 

6) พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ให้มีผลการทดสอบที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  
7) พัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ 

พร้อมที่จะศึกษาความรู้ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด  

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ค่ำร้อยละ สรุปผลกำร

ประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที ่2 
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชพี  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตำมเป้ำหมำย 
มำตรฐำนที ่3 
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

85 87 สูงกว่า
เป้าหมาย 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  85 98 สูงกว่า
เป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  85 95 สูงกว่า
เป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

85 89 สูงกว่า
เป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

85 95 สูงกว่า
เป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

85 92.80 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 
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กระบวนกำรพัฒนำ/วิธีด ำเนนิกำร 

           ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาท าการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โรคระบาด โควิด 19 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน
ระหว่าง On Site กับ On Line ได้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในส่วนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ส าคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ หลากหลายรูป                     
เช่น แบบระดมสมอง  แบบ Active Learning แบบใช้กระบวนการคิด แบบสืบเสาะหาความรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี          
ในการจัดการเรียนการสอน   มีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ห้อง ICT ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และ
แก้ปัญหาโดยการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  
 

ผลกำรด ำเนินกำร/กำรบรรลุผลส ำเร็จ 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในปีการศึกษา 

2564 ผู้เรียนสามารถการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  รู้จักวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นความรู้ แสวงหาความรู้ได้
จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตระหนักถึงโทษ และ
พิษภัยของสิ่งเสพติด มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การสื่อสาร 
และการคิด
ค านวณ   

 
แผนภูมิที่ 30 กรำฟแสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คิดค ำนวณ 

และคิดวิเครำะห์ (คิดเฉพำะรำยวิชำพื้นฐำน) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

 
 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 
แผนภูมิที่ 31 กรำฟแสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2564 
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ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 32 กรำฟแสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 33 กรำฟแสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบระดับชำติ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2564 
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       แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม  (Innovation) 
       1. นายสืบสกุล  สุวรรณฤทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท           
การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online “ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว  
ประจ าปี 2564 
        2. นางสาวจิรภิญญา อินแย้ม ไดร้ับทุนการศึกษาโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 
รุ่นที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2564 
       3. นายสืบสกุล  สุวรรณฤทธิ์ ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

4. นายสืบสกุล  สุวรรณฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2565 (ระดับจังหวัด) 

      เข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร สหวิทยำเขตวังจันทร์ ปีกำรศึกษำ 2564  
   5. คัดลายมือสื่อภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
 6. คัดลายมือสื่อภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
 7. ท่องอาขยานท านองเสนาะมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
 8. ท่องอาขยานท านองเสนาะมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
 9. เล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
 9. เล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
 10. แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว) รางวัล เหรียญทอง 
 11. แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว) ทีม 1  

     รางวัล เหรียญทอง 
 12. แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว) ทีม 2  

     รางวัล เหรียญทอง 
13. แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว) ทีม 1 รางวัล เหรียญทองแดง 
14. แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว) ทีม 2 รางวัล เหรียญทองแดง 
15. แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว) ทีม 1 รางวัล เหรียญทอง 
16. แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว) ทีม 2 รางวัล เหรียญทองแดง 

 17. แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
 18. แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
 19.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)  

รางวัล เหรียญทอง 
 20.ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)  

รางวัล เหรียญทอง 
 21.ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)  

รางวัล เหรียญทอง 
22. แข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น comic stric มัธยมศึกษาตอนต้น(ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
23. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
24. ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)  
     รางวัลเหรียญทอง 
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25. ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)  
     รางวัลเหรียญทอง  
26. ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)  
     รางวัลเหรียญทอง  
27. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทองแดง 
28. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)  
     รางวัล เหรียญทอง 
29. แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทเดี่ยว)       
     รางวัล เหรียญทอง 
30. แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว)  
     รางวัล เหรียญทอง 
31. แข่งขันพูดภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) รางวัล เหรียญเงิน 
32. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
33. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
34. แข่งขันวาดภาพระบายสี มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
35. แข่งขันวาดภาพลายเส้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีมเดียว) รางวัล เหรียญทอง 
36. แข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
37. แข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 
38. แข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองบายศรีสู่ขวัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)  
     รางวัล เหรียญเงิน 
39. แข่งขันประกวดโครงงานอาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) รางวัล เหรียญทอง 

 
แหล่งข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิงที่สนับสนุนผลกำรประเมิน ที่เชื่อถือได้ มีดังนี้ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  
- รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
- สรุปผลการศึกษาต่อของผู้เรียนที่จบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET)  
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)  
- ประกาศผลการแข่งขัน จากศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย 

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- หนังสือมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

- ประกาศส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

- ประกาศสหวิทยาเขตวังจันทร์ เรื่องประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สหวิทยาเขตฯ                          
ปีการศึกษา 2564 
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แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน เช่น  
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรม และแข่งขันภายในสถานศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค 

และระดับชาติ ในรูปแบบ On Site กับ On Line 
       2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น  

- โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (สอนซ่อมเสริม) 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (O-NET ,          

ติว GAT/PAT)   
       3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด แก้ปัญหา  
       4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในสถานศึกษาและสัญญาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

แผนกำรด ำเนนิกำร/กำรตั้งเป้ำหมำย 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) พัฒนาให้นักเรียนมคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) พัฒนาให้นักเรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น   

โดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน  
4) พัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
5) พัฒนาให้นักเรียนูมีการรักษาสุขภาพกายูสุขภาพจิตูอารมณ์ูและสังคมู 

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
6) พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

กระบวนกำรพัฒนำ/วิธีด ำเนนิกำร 

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โดยมีแนวปฏิบัติใน  
การพัฒนา นักเรียน คือ ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 
จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการ สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค ์มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน

สร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางด้านกีฬา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)จิตอาสา จัดแบ่ง           
เขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้นรับผิดชอบรักษาความสะอาดทุกเช้าก่อนเข้าแถว ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วย
กิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน  มีการวัดสมรรถภาพทางกายซึ่งบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
สร้างเสริมด้านลักษณะจิต สังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน     
ด้วยการท ากิจกรรมดอกบัวบานกลางทะเลทราย และกิจกรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกตอนต้นและตอนปลาย   
ทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการฝึกสมาธิและสติเพ่ือพัฒนาจิตใจให้แจ่มใสซึ่งส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี  
 ผลกำรด ำเนินกำร/กำรบรรลผุลส ำเร็จ 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างสม่ า เสมอ เช่น กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา การฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม   
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ที่พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สังเกตได้จากผลการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกายอยู่ในเกณฑ์ ด้านผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ผู้เรียนร่วมท ากิจกรรมดอกบัวบานกลางทะเลทรายทุกเช้า                   
หน้าเสาธง และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจริยธรรมทุกสัปดาห์ ให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเทียบกับค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพท่ียอดเยี่ยม 

 

       แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม  (Innovation) 
       1. นายสืบสกุล  สุวรรณฤทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท           
การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online “ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว  
ประจ าปี 2564 

2. น.ส.จารุวรณ เทวา การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online  
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว ประจ าปี 2564 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ  

3. น.ส.ชลิดา  ค านวณวิทย์ การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online  
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว ประจ าปี 2564 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

4. นายวีรพงศ์ ค าชม การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online  
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว ประจ าปี 2564 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

5. น.ส.ณัฐกานต์ มั่นคง การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online  
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว ประจ าปี 2564 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

6. นายนิธิวัฒน์ หมี่นจง การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online  
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว ประจ าปี 2564 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

7. น.ส.ทรงสิริ  อินมา การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online  
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว ประจ าปี 2564 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

8. นายสืบสกุล  สุวรรณฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2565 (ระดับจังหวัด) 
 

แหล่งข้อมูลหลักฐำนอ้ำงอิงที่สนับสนุนผลกำรประเมิน ที่เชื่อถือได้ มีดังนี้ 
1. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพสุขภาวะทางร่างกาย 

2. โครงการดอกบัวบานกลางทะเลทราย และโครงการจริยธรรม 

3. เกียรติบัตร การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online  
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” จากชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย 

4. เกียรติบัตร การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

1. จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกความเป็นไทย เพ่ือปลูกฝังและสงเสริมให้ นักเรียนมีจิตส านึก
ความเป็นไทย และพัฒนานักเรียนให้เป็น บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และนิยมความเป็นไทย  

2. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกปีการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 
 

 กระบวนการพัฒนา/วิธีด าเนนิการ 

 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยใช้ SWOT Analysis  
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน โดยศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น นโยบายของต้นสังกัด ทันต่อ         
การเปลี่ยนแปลงของสังคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์     
(ฉบับร่าง) เพ่ือให้ครู บุคลากรในสถานศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือจัดท าแผนกลยุทธ์  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการน า
วิสัยทัศน์ไปใช้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู บุคลากรโดยเข้าร่วมการประชุม อบรม       
อย่างสม่ าเสมอ สถานศึกษาก าหนดให้ครูจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ทุกคน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้น่าอยู่ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย        
มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียนเพ่ือ
ช่วยเอื้อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

   ผลกำรด ำเนินกำร/กำรบรรลุผลส ำเร็จ 

 

  

  ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ในปีการศึกษา 2564 
ด้านเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 29  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลกรประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ 
  การจัดการ ปีการศึกษา 2564 

 
 แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 

 ประเภทสถานศึกษา 
 - ได้รับรางวัลการพัฒนารูปแบบนิเทศภายในของสถานศึกษา ระดับดีมาก จากส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
- ได้รับรางวัลออมดีเด่นสายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริม       

การออม ประจ าปี 2564 จากธนาคารออมสิน 
รำงวัลประเภทผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ (วศ., มศว.

, มน.) พิษณุโลก ประเภทผู้บริหาร ประจ าปี 2565 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
- ครูกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ        

การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดบรรยายธรรม
จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2565 (ระดับจังหวัด) จากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

- นางสาวสวรส ปานเกิด เป็นผู้ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท การแข่งขันกิจกรรม Happy Land, Happy Hours Online               
“ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์” ประเภทเดี่ยว ประจ าปี 2564 จากชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น        
แห่งประเทศไทย 

         - นางสาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด น าเสนอการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการขยาย
ผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับศูนย์ขยายผลโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก” มีผลงานระดับ ดีมาก 
  

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ค่ำร้อยละ สรุปผลกำร

ประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที ่2 
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทกุกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชพี  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที ่2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ ยอดเยีย่ม         
 

 

ยอดเยี่ยม 
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         - นางสาวสรารัตน์ สอนสุกอง น าเสนอการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการขยายผล
องค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับศูนย์ขยายผลโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก” มีผลงานระดับ ดีมาก 
  - ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา       
อย่างยั่งยืน : Best Practice Awards 2020”ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา รางวัลเหรียญทอง 
รายชื่อดังนี้  

  1. นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ 
  2. นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์ 
  3. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ 
  4. นายสกุล จันที 
  5. นายชวลิต พรหมพร 
  6. นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม 
  7. นายภาณุพงศ์ สุดใจ 
  8. นางจินตนา ชูศรี 

  - ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา       
อย่างยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน รางวัลเหรียญทอง รายชื่อดังนี้ 

  1. นางวิภาดา สุวรรณโณ 
  2. นางสาวธารีรัตน์ สวุรรณ 
  3. นางสาววาสนา บางแบ่ง 

- ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา       
อย่าง 

ยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลเหรียญทอง  
ได้แก่ นางสาวสุธิษา เฉยนก 

- ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รางวัลเหรียญทอง       
รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นางธนวรรณ แสนกล้า 

- ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
1 รายชื่อดังนี้ 

  1. นางสาวนาถอนงค์ กางถัน 
  2. นายมาโนช พรามพิทักษ์ 
  3. นายวรวุฒ ิมะลิวงษ์ 
  4. นายสิทธิพงษ์ กุลทอง 
  5. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร ์
  6. นางสวัชญา ด าดีเพ็ง 
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- ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา        
อย่างยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน รางวัลเหรียญทอง รายชื่อดังนี้ 

  1. นายเฉลิมพล สโมรินทร์ 
  2. นางสาวอรุณทิพย์ ลอยฟู 
  3. นายขวัญชัย ศรีทอง 
  4. นางภควรรณ นาคสิงห์ 
  5. นางรัตนา วงศ์สอน 
  6. นางทัศน์มิรา จักกภูมิ 
  7. นายสานิตย์ ทองจันทร์ 
  8. นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์ 
  9. นางสาวภัทราพร ลิขิตสันติ 
  10. นางสาวธันยาภรณ์ พุกเพชร 

- ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา      
อย่างยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน รางวัลเหรียญเงิน รายชื่อดังนี้ 

  1. นางวิภาดา สุวรรณโณ 
  2. นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม 
  3. นางสาวสาวิตรี บุญส่ง 
  4. นางสาวพัทธนันทน์ จินดารัตนวงค์ 
  5. นางบุษรินทร์ ปั้นทอง 
  6. นางนิษฐา จูเมฆา 
  7. นางรัชนีวรรณ เฮงทรัพย์ 
  8. นางสาวชนาพร เมฆด ี
  9. นางสาวสุวรรณภัค เพียจนัทร์ 
  10. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณ 

- ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านการยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) 
รางวัลเหรียญทอง รายชื่อดังนี้ 

  1. นางวิภาดา สุวรรณโณ 
  2. นางสาวธารีรัตน์ สวุรรณ 
  3. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล 
  4. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร ์
  5. นางจินตนา ชูศรี 
  6. นางาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด 
  7. นางสาวพชรพรรณ สุวรรณโณ 
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- ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา        
อย่างยั่งยืน : Best Practice Awards 2020” ด้านการยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher 
Award) รางวัลเหรียญเงิน รายชื่อดังนี้ 

1. นายขวัญชัย ศรีทอง 
2. นางสาวอรุณทิพย์ ลอยฟู 
3. นางสาวภัทราพร ลิขิตสันติ 
4. นางสาววิลาวัลย์ จันทร์พร 
5. นางจินตจิต วงษา 
6. นายภคพนธ์ ศิรินันทยา 
7. นางสาวกนกวรรณ มีบุญล้ า 
8. นางภควรรณ นาคสิงห์ 

 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนผลการประเมิน ที่เชื่อถือได้ ดังนี้ 
- แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (SAR) 
- รายงานผลการด าเนินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
- บันทึกการนิเทศภายใน และการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 
- รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนงานส านักงานโรงเรียน 
- บันทึกการประสานการให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก หรือหน่วยงานอื่น 
- รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
- รายงานการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
- โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนปกต ิและห้องพิเศษ(SMART) 
- สภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนที่มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม 
- ข้อมูลในระบบ Data Management Center : DMC ที่สอดคล้องกับการมีตัวตนจริงของผู้เรียน 
- ผลการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี e-budget ที่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
- ประกาศผลการตัดสินที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันขันหรือประเมินผล 
- เกียรติบัตร / โล่ /ภาพถ่ายกิจกรรม 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 2. พัฒนาการบริหารงานระบบจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การนิเทศการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัย 

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 1. ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่มุ่งยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่     
ความเป็นมาตรฐานสากล  
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 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานและวิชาการกับเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท เกิดความทันสมัย และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบันในยุค 4.0 

 6. มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
 7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 จุดเด่น 

 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท       
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ     
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 จุดควรพัฒนำ  
 1. ส่งเสริม และพัฒนา ระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ระบบบริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุม                   
ทุกภาระงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

แผนการด าเนินการ/การตั้งเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 
 กระบวนการพัฒนา/วิธีด าเนนิการ 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
โดยการด าเนินโครงการพัฒนางานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ผ่าน          
กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามศักยภาพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้                  
ฝึกทักษะการแสดงออก น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง จัดสอน       
ซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนและไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล และนักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ 
จัดการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) จัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการ
แสดงออก สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ สรุป
และรายงาน น าผลที่ได้ไปแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้  ด้านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ วางแผนสร้างและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดท า จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ                      
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอกับผู้เรียน ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้                    
ใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้ เรียน                        
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ประเมิน ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี  มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน จัดการชั้นเรียนให้เกิดความร่วมมือ มีบรรยากาศของ
ความเป็นประชาธิปไตย กระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรอง
พฤติกรรมและการตรวจสุขภาพนักเรียน มีการป้องกับและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเดือดร้อน เช่น  การมอบ
ทุนการศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีการวางแผนศึกษาข้อมูลผู้เรียน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ                    
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการนิเทศการสอนและน าผล
การนิเทศมาพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียน 
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   ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 

 ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
ในปีการศึกษา 2564 ด้านจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน                
เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 30  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียน 
  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 

 

 แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) 
-การน าเสนอการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธี 

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับศูนย์ขยายผลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก” มีผลงานระดับ ดีมาก 
 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนผลการประเมิน ที่เชื่อถือได้ ดังนี้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน 
- การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
- แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
- สื่อการสอน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา 
ค่ำร้อยละ สรุปผลกำร

ประเมิน 
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ประเมิน 

มำตรฐำนที่ 3 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส ำคัญ  

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

85 87 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้  

85 98 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  85 95 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

85 89 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

85 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภำพรวม มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับ ยอดเย่ียม 

85 92.8 สูงกว่ำ
เป้ำหมำย 

 

สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียน 
                                           เป็นส ำคัญ ระดับ ยอดเย่ียม         

 

ยอดเย่ียม 



79 
 

- สรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน  
- สรุปรายงานโครงการห้องเรียนสีขาว 
- สรุปรายงานโฮมรูมนักเรียนของทุกห้องเรียนและทุกระดับชั้น 
- สรุปรายงานการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน 
- บันทึกการนิเทศการสอนของครู และบุคลากรในโรงเรียน 
- เกียรติบัตร/ภาพถ่ายกิจกรรม 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมองด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

2. พัฒนา ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  

3. ส่งเสริมการเข้าร่วมการประเมินผลงานด้านวิชาการของครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 

  4. พัฒนาการบริหารงานระบบจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ                       
โรงเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. พัฒนาการบริหารจัดการนิเทศูก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวน 
การคิด และลงมือปฏิบัติจริง 

6. พัฒนาศักยภาพคร ในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  7. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ 

  8. ส่งเสริม พัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการกับเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท เกิดความทันสมัย และเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในยุค 4.0 

  9. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ปรับเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความสะดวกและเรียนรู้ไป
พร้อมกับนักเรียน 
 จุดเด่น 

1. คร ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนร ้เน้นกระบวนการคิดููและให้ผ ้เรียนูฝึกปฏิบัติจริงูู 
2. คร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนูโดยส่งเสริมบทบาทของผ ้เรียนให้มีส่วนร่วมู 

และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นร ปธรรมูู 
3. คร น าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่ 

หลากหลายในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Google Meet , 
Zoom , Line , Google Form , Kahoot , Liveworksheet , Quizizz , Google Classroom เป็นต้น 
  4. คร มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีกิจกรรมโฮมรูมทุกเช้า  
  5. ครูทุกคนมีการอบรมพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบ
ออนไลน์อยู่เสมอ 
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 จุดควรพัฒนา 

  1. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
และน าสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
  2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือน าผลการอบรม มาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  
  3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่า
เป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนดให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายหรือสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม และข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ.2553 
 1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาควรท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนอย่างแท้จริงว่าเป็นเพราะเหตุใด  และน าข้อค้นพบมาจัดท าเป็นโครงการและบริหารจัดการเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขโดยความร่วมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ ยวข้อง ร่วมกัน
วางแผน ร่วมมือปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่
เสมอ  ควรคัดกรองผู้เรียนเพ่ือจัดกลุ่มตามระดับศักยภาพ แล้วจัดให้มีการพัฒนาและสอนซ่อมเสริมผู้เรียนแต่ละ
กลุ่ม มีการประเมินผลและน าผลมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษา
และพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาควรพัฒนางานด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนของสถานศึกษา โดย
ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนและกระบวนการท างานของ
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและจัดการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ
ทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา พัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
และออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง ด้วยวิธีที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน และวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้า
ของตนเองและน ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม 
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ หรือเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด น าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบกับสถานศึกษาควรจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการรายงานผล น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา ประกอบกับควรส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของสถานศึกษา น าผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 



85 
 

 
    หนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
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ผลงานรางวัล และเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

รำงวัลประเภทสถำนศึกษำ 
ล ำดับที ่ ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล วัน เดือน ปี ที่ได้รับ 

1 ได้รับรางวลัการพัฒนารปูแบบนเิทศภานในของสถานศึกษา ระดับดีมาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

6 สิงหาคม 2564 

2 ได้รับรางวลัออมดีเด่นสายสามญัศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริม
การออม ประจ าปี 2564 

ธนาคารออมสิน 29 ตุลาคม 2564 

3 ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2565 (ระดับ
จังหวัด) 

ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดพิษณุโลก 21 กุมภาพันธ์ 2565 

รำงวัลประเภทผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1 ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ  

“สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
: Best Practice Awards 2020” 
1. ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา รางวลัเหรียญทอง  
  1. นางอุไร ปัญญาสิทธิ ์
  2. นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร ์
  3. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ 
  4. นายสกุล จนัท ี
  5. นายชวลิต พรหมพร 
  6. นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม 
  7. นายภาณุพงศ์ สุดใจ 
  8. นางจินตนา ชูศรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

5 สิงหาคม 2564 
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ล ำดับที่ ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ 
 3. ด้านทักษะอาชีพ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
  1. นางจินตนา ชูศรี 
  2. นางสาววิลาวลัย์ จันทร์พร 
  3. นางสาวพัชรพรรณ สุวรรณโณ 
  4. นางสาววราพร เกตุนิ่ม 
  5. นายธีระพงศ์ สถาน 
4. ด้านผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
รางวัลเหรียญทอง  
  1. นางวิภาดา สุวรรณโณ 
  2. นางสาวธารีรัตน์ สวุรรณ 
  3. นางสาววาสนา บางแบ่ง 
 

5. ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลเหรียญทอง  
  นางสาวสุธิษา เฉยนก 
6. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ รางวัลเหรียญทอง  
  นางธนวรรณ แสนกล้า 
7. ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
  1. นางสาวนาถอนงค์ กางถัน 
  2. นายมาโนช พรามพิทักษ์ 
  3. นายวรวุฒ ิมะลิวงษ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

5 ส.ค. 2564 
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ล ำดับที่ ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ 
   4. นายสิทธิพงษ์ กุลทอง 

  5. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ 
  6. นางสวชัญา ด าดีเพ็ง 
รางวัลเหรียญทอง 
  1. นายเฉลิมพล สโมรินทร ์
  2. นางสาวอรุณทิพย์ ลอยฟู 
  3. นายขวัญชัย ศรีทอง 
  4. นางภควรรณ นาคสงิห์ 
  5. นางรัตนา วงศ์สอน 
  6. นางทัศน์มิรา จักกภูมิ 
  7. นายสานิตย์ ทองจนัทร์ 
  8. นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์ 
  9. นางสาวภัทราพร ลิขิตสันต ิ
  10. นางสาวธันยาภรณ์ พุกเพชร 
รางวัลเหรียญเงิน 
  1. นางวิภาดา สุวรรณโณ 
  2. นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม 
  3. นางสาวสาวิตรี บุญส่ง 
  4. นางสาวพัทธนันทน์ จนิดารตันวงค์ 
  5. นางบุษรนิทร์ ปัน้ทอง 
  6. นางนิษฐา จูเมฆา 
  7. นางรัชนวีรรณ เฮงทรัพย ์
  8. นางสาวชนาพร เมฆด ี
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ล ำดับที่ ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ 
   9. นางสาวสุวรรณภัค เพียจนัทร์ 

  10. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณ 
8. การยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) 
รางวัลเหรียญทอง  
  1. นางวิภาดา สุวรรณโณ 
  2. นางสาวธารีรัตน์ สวุรรณ 
  3. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผล 
  4. นางสาวปวีณา โพธิ์จันทร์ 
  5. นางจินตนา ชูศรี 
  6. นางาวเอมอัชนา เพ็ชรสะอาด 
  7. นางสาวพชรพรรณ สุวรรณโณ 
รางวัลเหรียญเงิน 
  1. นายขวัญชัย ศรีทอง 
  2. นางสาวอรุณทิพย์ ลอยฟู 
  3. นางสาวภัทราพร ลิขิตสันติ 
  4. นางสาววิลาวลัย์ จันทร์พร 
  5. นางจินตจิต วงษา 
6. นายภคพนธ์ ศิรินันทยา 
7. นางสาวกนกวรรณ มีบุญล้ า 
8. นางภควรรณ นาคสิงห์ 
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ล ำดับที่ ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล วัน เดือน ปี ท่ีได้รับ 
2 นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์ 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ (วศ., 
มศว., มน.) พิษณุโลก ประเภทผู้บริหาร 
ประจ าปี 2565 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 – 6 ม.ค.2565 

3 นางกันฤทัย  ปาอาภรณ์   
เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 4 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดบรรยายธรรมจังหวัด
พิษณุโลก ประจ าปี 2565 (ระดับจังหวัด) 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 21 ก.พ. 2565 
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เกียรติบัตรที่ได้รับของครูและบุคลำกรในโรงเรียน 
ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

1 นางอุบล สายต่างใจ 
 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพฐ. 
การวิจัยทางการศึกษา 1 ก.ย.64 online โรงเรียนองครักษ์ 
เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภท
บุคคล 

15 ก.ค.64 online สมาพันธ์องค์กร
วิชาชีพครูไทย 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง
การประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

19 มกราคม 
2565 

online สมศ. 

2 นางรุจี พีระพันธ์ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพฐ. 
การวิจัยทางการศึกษา 1 ก.ย.64 online โรงเรียนองครักษ์ 
เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภท
บุคคล 

15 ก.ค.64 online สมาพันธ์องค์กร
วิชาชีพครูไทย 

เขา้รว่มโครงการส่งเสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมอื
กบัหน่วยงานตน้สงักดัเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบั
แนวทางการประกนัคุณภาพภายนอกภายใตส้ถานการณ์ 
COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

19 ม.ค.2565 online สมศ. 

เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องใน
วาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.2565 online ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวัน

สถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค. 2565 online ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดผ่านระบบออนไลน์ในการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด 
เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค. 2565 online ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีผ่านระบบออนไลน์
ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุว
กาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค. 2565 online ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค. 2565 online กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นางรัตนา เงินแจ้ง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่  21 พ.ค.64  สพฐ. 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
ทดสอบความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

16 ส.ค.64 online โรงเรียนไพศาลพิทยา
คม 

ทดสอบความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์รอบตัวเราเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

16 ส.ค.64 online โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

ทดสอบความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

16 ส.ค.64 online โรงเรียนระยอง
วิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  ทดสอบความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

18 ส.ค.64 online โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 

การสอนออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-20ส.ค.64 online โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ปีที่ 3  

22 ส.ค.64 online โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 
“นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย” 

26-27 ส.ค.64 online สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา 

ทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว
9/64  

27 ส.ค.64 online โรงเรียนบางละมุง 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพฐ. 
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภท
บุคคล 

15 ก.ค.64 online สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย 

  



9 
 

 
ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  เขา้รว่มการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมนิใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา ใหม้วีทิยฐานะตามหลกัเกณฑ ์ว
9/2564 จ านวน 7 ชัว่โมง 

7 
ต.ค. 64 

online ศูนยพ์ฒันาวชิาชพีคร ู
โรงเรยีนบางละมงุ  
สพม.ชลบุร ีระยอง 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 
ต.ค. 64 

online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีาร
เรยีนการสอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั 
สพฐ.จงัหวดัพษิณุโลก ปีที ่3 ครัง้ที ่2 จ านวน 12 ชัว่โมง 

18-19ธ.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

เขา้รว่มโครงการส่งเสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมอื
กบัหน่วยงานตน้สงักดัเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบั
แนวทางการประกนัคุณภาพภายนอกภายใตส้ถานการณ์ 
COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

19 ม.ค.65 online สมศ 

เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องใน
วาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

14 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ ONLINE หลักสูตร:การวิจัยเพื่อ
การศึกษา 

24 มี.ค.65 online สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
4 นางวัฒนา อินทอ าภา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พลังงานทดแทนจากขยะ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
24 เม.ย.64 online ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพิษณุโลก 
การสอนออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
ประชุมวิชาการในโครงการการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐ
ศาสน์ ครั้งที่ 1  

20 ส.ค.64 online คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยา
มหามกุฎราชวิทยาลัย 

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการ
สอนด้วย Google sites 

29 ส.ค.64 online สนง.ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น 
ร่วมกับชมรมขอนแก่น 
โรบอทและ 
เพจครูสายบัว 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพฐ. 
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online สพท.พล.อต. 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค. 64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

ผ่านการอบรมในโครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความปลอดภยัหลกัสตูรอบรมครรูะดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ จ านวน 18 ชัว่โมง 

16 ม.ค.65 online ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องใน
วาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดผ่านระบบออนไลน์ในการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด 
เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีาร
เรยีนการสอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั 
สพฐ.จงัหวดัพษิณุโลก ปีที ่3 ครัง้ที ่2 จ านวน 12 ชัว่โมง 

18-19ธ.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

เขา้รว่มการประชุมวชิาการในโครงการประชุมวชิาการสห
วทิยาการพุทธรฐัศาสตร ์ครัง้ที ่1 (ออนไลน์) ในหวัขอ้เรือ่ง 
“พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุใหมห่ลงัโควดิ-19) 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั 

เขา้รว่มในการประชุมการวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่16 
“นวตักรรมการศกึษา:กลา้เปลีย่น สรา้งสรรค ์ยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาไทย” 

26-27 ส.ค.
64 

online ส านกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

ไดร้บัการอบรมและผ่านการทดสอบความเป็นครยูคุใหม่ “แอป
พลเิคชนัเพื่อการเรยีนรู”้ 

27 ส.ค.64 online คณะครศุาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เขา้รว่มการประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในหวัขอ้เรือ่ง 
“ความทา้ทายการบรหิารการศกึษาไทยในยคุ COVID-19” 
จ านวน 3 ชัว่โมง 

4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
5 นางสาวสวรส ปานเกิด การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
การวิจัยทางการศึกษา 1 ก.ย.64 online โรงเรียนองครักษ์ 
สร้างคลิปการสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย canva  28 ส.ค.64  สพท.ขอนแก่น 
ประชุมวิชาการในโครงการประชุมวิชาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 20 ส.ค.64  คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 27 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

ทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว
9/64  

27 ส.ค.64 online โรงเรียน บางละมุง 

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ปีที่ 3  

22 ส.ค.64 online โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย พิษณุโลก 

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน 

1 ส.ค.64  สพท.กรุงเทพมหานคร  
เขต 1 

ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู สพฐ. 14-15 ส.ค.64  สพฐ. 
เทคนิคการแต่งภาพและตัดต่อวีดีโอ App canva 9 ก.ย.64  สนง.คณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  Microsoft Team Education 10 ก.ย.64  Obec excellent center 
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online สพท.พล.อต. 

เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีาร
เรยีนการสอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั 
สพฐ.จงัหวดัพษิณุโลก ปีที ่3 ครัง้ที ่2 จ านวน 12 ชัว่โมง 

18-19ธ.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

เขา้รว่มโครงการส่งเสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมอื
กบัหน่วยงานตน้สงักดัเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบั
แนวทางการประกนัคุณภาพภายนอกภายใตส้ถานการณ์ 
COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

19 ม.ค.65 online สมศ. 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  การอบรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาดว้ยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กจิกรรมที ่2 การสรา้งวนิัย
สู่ความเป็นเลศิทางกฬีา 

10 ม.ีค.65 online กระทรวงศกึษาธกิาร 

เขา้รบัการอบรมและผ่านการทดสอบการใชง้านระบบมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยั (MOE Safety Platform)  

14 ม.ีค.65 online กระทรวงศกึษาธกิาร 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การอบรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาดว้ยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กจิกรรมที ่3 เปิดโลก
การศกึษาไรข้ดีจ ากดัในยคุจกัรวาลนฤมติ 

17 ม.ีค.65 online กระทรวงศกึษาธกิาร 

6 นางสาวพวงเพชร ภู่ธปู การพฒันาและเรยีนรูอ้อนไลน์ตามโครงการพฒันาทกัษะ
ทางดา้นดจิทิลัเพื่อการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 
หลกัสตูร “Youtube for Teacher” จ านวน 3 ชัว่โมง 

25 พ.ค.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา 

การพฒันาและเรยีนรูอ้อนไลน์ตามโครงการพฒันาทกัษะ
ทางดา้นดจิทิลัเพื่อการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 
หลกัสตูร “Ditital Marketing” จ านวน 3 ชัว่โมง 

26 พ.ค.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา 

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

14-15ส.ค.64 online คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  ไดร้บัการอบรมและผ่านการทดสอบความเป็นครยูคุใหม่ “แอป
พลเิคชนัเพื่อการเรยีนรู”้ 

27 ส.ค.64 online คณะครศุาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

14 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

14 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

7 นางสาวเนตรนภา              
สุขชวดม ี

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 12 ชัว่โมง 

14-15ส.ค.64 online คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีาร
เรยีนการสอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั 
สพฐ.จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 12 ชัว่โมง 
 
 

21-22ส.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เขา้รว่มการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมนิใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา ใหม้วีทิยฐานะตามหลกัเกณฑ ์        
ว9/2564 จ านวน 7 ชัว่โมง 

7 ต.ค.64 online ศูนยพ์ฒันาวชิาชพีคร ู
โรงเรยีนบางละมงุ  
สพม.ชลบุร ีระยอง 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 
ต.ค.64 

online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีาร
เรยีนการสอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั 
สพฐ.จงัหวดัพษิณุโลก ปีที ่3 ครัง้ที ่2 จ านวน 12 ชัว่โมง 

18-19ธ.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

8 นางสาวเอมอชันา  
เพช็รสะอาด 

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนโดยใชส้ื่อเทคโนโลยี
หอ้งเรยีน SMART CLASSROOM  

19 พ.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 15 ชัว่โมง 

14-15ส.ค.64 online คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

เขา้รว่มการประชุมวชิาการในโครงการประชุมวชิาการสห
วทิยาการพุทธรฐัศาสตร ์ครัง้ที ่1 (ออนไลน์) ในหวัขอ้เรือ่ง 
“พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุใหมห่ลงัโควดิ-19) 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีาร
เรยีนการสอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั 
สพฐ.จงัหวดัพษิณุโลก จ านวน 12 ชัว่โมง 

21-22ส.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

การอบรมออนไลน์เชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการสรา้งคลปิการสอน
แบบเหน็หน้าผูส้อนอย่างง่ายดว้ย Canva จ านวน 3 ชัว่โมง 

28 ส.ค.64 online ส านกังานศกึษาธกิาร
จงัหวดัขอนแก่น 

เขา้รว่มการประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในหวัขอ้เรือ่ง 
“ความทา้ทายการบรหิารการศกึษาไทยในยคุ COVID-19” 
จ านวน 3 ชัว่โมง 

4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาดหลกัสตูร
ครผููส้อนกจิกรรมยวุกาชาด รุน่ที ่491 

1-3 ธ.ค.64 โรงเรยีน
บางระก า
วทิยศกึษา 

ส านกัการลกูเสอื ยวุ
กาชาด และกจิการ
นกัเรยีน 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีาร
เรยีนการสอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั 
สพฐ.จงัหวดัพษิณุโลก ปีที ่3 ครัง้ที ่2 จ านวน 12 ชัว่โมง 

18-19ธ.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

เขา้รว่มโครงการส่งเสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมอื
กบัหน่วยงานตน้สงักดัเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบั
แนวทางการประกนัคุณภาพภายนอกภายใตส้ถานการณ์ 
COVID-19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

19 ม.ค.65 online สมศ 

ผ่านการอบรมในโครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความปลอดภยัหลกัสตูรอบรมครรูะดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ จ านวน 18 ชัว่โมง 

16 ม.ค.65 online ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องใน
วาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดผ่านระบบออนไลน์ในการจัด
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด 
เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” ตาม
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 12 
ชั่วโมง 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

14 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
9 นางสาวสรารตัน์  สอนสุ

กอง 
 

ไดร้บัการอบรมและผา่นการทดสอบความเป็นครยูคุใหม ่“แอปพลเิค
ชนัเพือ่การเรยีนรู”้ 

28 ส.ค.64 online คณะครศุาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

14-15 ส.ค.64 online คณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

ผา่นการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ ระดบัดี
มาก หลกัสตูร “การสรา้งสือ่การสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีารเรยีนการ
สอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั สพฐ.จงัหวดั
พษิณุโลก จ านวน 12 ชัว่โมง 

21-22 ส.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั พษิณุโลก 

การอบรมออนไลน์เชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการสรา้งคลปิการสอนแบบ
เหน็หน้าผูส้อนอยา่งงา่ยดว้ย Canva จ านวน 3 ชัว่โมง 

28 ส.ค.64 online ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั
ขอนแกน่ 

เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีน
เครอืขา่ยในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการ และวธิกีารเรยีนการ
สอนไปยงัโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดั สพฐ.จงัหวดั
พษิณุโลก ปีที ่3 ครัง้ที ่2 จ านวน 12 ชัว่โมง 

18-19 ธ.ค.64 online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั พษิณุโลก 

เขา้รว่มโครงการสง่เสรมิสถานศกึษาและประสานความรว่มมอืกบั
หน่วยงานตน้สงักดัเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวทาง
การประกนัคณุภาพภายนอกภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

19 ม.ค.65 online สมศ 
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ล ำดับที่  รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ผา่นการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การจดัการขอ้มลูดจิทิลั Data 

Science” 
22-23 ม.ค.65 online สพม.พษิณุโลก อตุรดติถ ์

รว่มกบัศนูย ์HCEC 
โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” ตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยนื
ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 12 ชั่วโมง 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผา่นระบบออนไลน์กจิกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขส าหรับครูสู่
ผู้เรียน 

3 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผา่นระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศ
ทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผา่นระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผา่นระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและ
เยาวชน 
 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

10 นางสาวสวชิญา ค าดเีพง็ เขา้รว่มในการประชุมการวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่16 26-27ส.ค.64 online ส านกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

ไดร้บัการอบรมและผ่านการทดสอบความเป็นครยูคุใหม่ “แอป
พลเิคชนัเพื่อการเรยีนรู”้ 
จ านวน 10 ชัว่โมง 

28 ส.ค.64 online คณะครศุาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เขา้รว่มการประชุมวชิาการในโครงการประชุมวชิาการสห
วทิยาการพุทธรฐัศาสตร ์ครัง้ที ่1 (ออนไลน์) ในหวัขอ้เรือ่ง 
“พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุใหมห่ลงัโควดิ-19) 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั 

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 15 ชัว่โมง 

14-15ส.ค.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เขา้รว่มการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมนิใหข้า้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา ใหม้วีทิยฐานะตามหลกัเกณฑ ์               
ว9/2564 จ านวน 7 ชัว่โมง 

7 ต.ค.64 online ศูนยพ์ฒันาวชิาชพีคร ู
โรงเรยีนบางละมงุ  
สพม.ชลบุร ีระยอง 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

เป็นคณะกรรมการขบัเคลื่อนกจิกรรม “บรกิารความรู ้ถงึมอืคร”ู 3 ม.ีค.65 online สพม.พษิณุโลก อุตรดติถ์ 
การอบรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาดว้ยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กจิกรรมที ่2 การสรา้งวนิัย
สู่ความเป็นเลศิทางกฬีา 

10 ม.ีค.65 online กระทรวงศกึษาธกิาร 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

11 นายวรวุฒ ิมะลวิงษ์ ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการขบัเคลื่อนกจิกรรม “บรกิารความรู ้ถงึมอืคร”ู 3 มี.ค.65 online สพม.พษิณุโลก อุตรดติถ์ 
เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
12 นางสาวนาถอนงค ์ 

กางถนั 
เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 15 ชัว่โมง 

14-15ส.ค.64 online คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

เขา้รว่มการประชุมวชิาการในโครงการประชุมวชิาการสห
วทิยาการพุทธรฐัศาสตร ์ครัง้ที ่1 (ออนไลน์) ในหวัขอ้เรือ่ง 
“พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุใหมห่ลงัโควดิ-19) 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั 

เขา้รว่มในการประชุมการวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่16 
“นวตักรรมการศกึษา:กลา้เปลีย่น สรา้งสรรค ์ยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาไทย” 

26-27ส.ค.64 online ส านกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา 

ไดร้บัการอบรมและผ่านการทดสอบความเป็นครยูคุใหม่ “แอป
พลเิคชนัเพื่อการเรยีนรู”้ 

27 ส.ค.64 online คณะครศุาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เขา้รว่มการประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในหวัขอ้เรือ่ง 
“ความทา้ทายการบรหิารการศกึษาไทยในยคุ COVID-19” 
จ านวน 3 ชัว่โมง 

4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เป็นคณะกรรมการขบัเคลื่อนกจิกรรม “บรกิารความรู ้ถงึมอืคร”ู 3 ม.ีค.65 online สพม.พษิณุโลก อุตรดติถ์ 

เขา้รว่มการประชุมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
ซกัซอ้มการเลื่อนเงนิเดอืนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาครัง้ที ่1 

4 ม.ีค.65 online สพม.พษิณุโลก อุตรดติถ ์

13 นางสาวปวณีา โพธิ ์
จนัทร ์

ไดเ้ป็นวทิยากรการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนโดยใชส้ื่อ
เทคโนโลยหีอ้งเรยีน SMART CLASSROOM  

19 พ.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาดหลกัสตูร
ครผููส้อนกจิกรรมยวุกาชาด รุน่ที ่491 

1-ธ.ค.64 โรงเรยีน
บางระก า
วทิยศกึษา 

ส านกัการลกูเสอื ยวุ
กาชาด และกจิการ
นกัเรยีน 

การอบรมในโครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความปลอดภยั หลกัสตูรอบรมครรูะดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

28-30ม.ค.65 online ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  การอบรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาดว้ยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กจิกรรมที ่3 เปิดโลก
การศกึษาไรข้ดีจ ากดัในยคุจกัรวาลนฤมติ 

17 ม.ีค.65 online กระทรวงศกึษาธกิาร 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

14 นายมาโนช พรามพทิกัษ์ การอบรมดว้ยระบบการเรยีนออนไลน์ในบทเรยีน digital 
Literacy 

8 พ.ค.64 online ส านกังานพฒันารฐับาล
ดจิทิลั (จ ากดัมหาชน) 

ไดเ้ป็นวทิยากรการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนโดยใชส้ื่อ
เทคโนโลยหีอ้งเรยีน SMART CLASSROOM  

19 พ.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

เขา้อบรมโครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งการเลื่อนวทิย
ฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลงใน
การพฒันางาน 

1 ส.ค.64 online ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา
กรงุเทพมหานคร เขต 1 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เขา้รว่มการประชุมวชิาการในโครงการประชุมวชิาการสห

วทิยาการพุทธรฐัศาสตร ์ครัง้ที ่1 (ออนไลน์) ในหวัขอ้เรือ่ง 
“พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุใหมห่ลงัโควดิ-19) 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั 

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 15 ชัว่โมง 

14-15ส.ค.64 online คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การอบรมดว้ยระบบการเรยีนออนไลน์ในบทเรยีน digital 
Literacy 

8 พ.ค.64 online ส านกังานพฒันารฐับาล
ดจิทิลั (จ ากดัมหาชน) 

ไดเ้ป็นวทิยากรการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสอนโดยใชส้ื่อ
เทคโนโลยหีอ้งเรยีน SMART CLASSROOM  

19 พ.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

เขา้อบรมโครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งการเลื่อนวทิย
ฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลงใน
การพฒันางาน 

1 ส.ค.64 online ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา
กรงุเทพมหานคร เขต 1 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เขา้รว่มการประชุมวชิาการในโครงการประชุมวชิาการสห

วทิยาการพุทธรฐัศาสตร ์ครัง้ที ่1 (ออนไลน์) ในหวัขอ้เรือ่ง 
“พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุใหมห่ลงัโควดิ-19) 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั 

เขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู้
รปูแบบออนไลน์ส าหรบัครสูงัคมส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 15 ชัว่โมง 

14-15ส.ค.64 online คณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารและทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ 
ระดบัดมีาก หลกัสตูร “การสรา้งสื่อการสอนดว้ย Canva” 

4 ก.ย.64 online ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการขบัเคลื่อนกจิกรรม “บรกิารความรู ้ถงึมอืคร”ู 
 

3 ม.ีค.65 online สพม.พษิณุโลก อุตรดติถ์ 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
15 นางสุภาพร สวสัดิเทพ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาการค านวณ 23 เม.ย.64 Online ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพลงังานทดแทนจากขยะ 24 เม.ย.64 Online ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาพิษณุโลก 
พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพื้นที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
16 นางพรทพิย ์สขุเตม็ด ี พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพื้นที่การบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมสรา้งเวบ็ไซตก์ารเรยีนการสอนดว้ย Google site  29 ส.ค.64 online สนง.สพท.มธัยมศกึษา

ขอนแกน่ 
อบรมสรา้งคลปิการสอบแบบเหน็หน้าผูส้อนอยา่งงา่ยดว้ย canva 28 ส.ค.64 online สนง.สพท.มธัยมศกึษา

ขอนแกน่ 
ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64 online คณะศึกษาศาสตร์ ม.

เชียงใหม่ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ผ่านการอบรมการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน PA การเชื่อมโยง 

PA กับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 

2 ต.ค.64 online สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยาจ ากัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ผ่านการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ ์ว9/2564 จ านวน 7 ชั่วโมง 

7 ต.ค.64 online ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนบางละมุง 

ได้เข้าร่วมการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์  ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน 

28 ม.ค.65 โรงเรียน
พรหมพิราม

วิทยา 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

17 นางสาวรุง่อรณุ พนิิจผล การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64 online คณะศึกษาศาสตร์ ม.

เชียงใหม่ 
ประชมุวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 16  26-27 ส.ค.64 online สพฐ. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.

64 
online สพฐ. 

เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องใน
วาระครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครูครั้งที่ 66 พ. ศ. 2560 5 
พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล The Power Of New 
Generation Teacher Creating Thais to the Global World 

26 ม.ค.65 online ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน 

28 ม.ค.65 โรงเรียน
พรหมพิราม

วิทยา 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย  

14 มี.ค.65 online  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
18 นางสาววาสนา บานเบ่ง ประชุมวชิาการ หวัขอ้ พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุ

ใหมห่ลงัโควดิ 19 
20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั 

ทดสอบการจดัการเรยีนรูแ้ละใชโ้ครงงานเป็นฐาน 2 เม.ย.64 online สนง.เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา เขต 1 

อบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน์
ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 

15 ส.ค.64 online สพฐ. 

อบรมเชงิปฎบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย
ในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารสอนไปยงั
โรงเรยีนระดบัชัน้ตอนปลาย ปีที ่3 ครัง้ที ่3 

21-22 ส.ค.
64 

online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

ประชมุวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 16  26-27 ส.ค.64 online สพฐ. 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมเชงิปฏบิตักิารในการประชุมทางวชิาการออนไลน์ของคุรุ
สภาประจ าปี 2564 หลกัสตูร ออนไลน์อยา่งไรใหไ้ปถงึสมรรถนะ 

10 ก.ย.64 online คุรสุภา 

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop ในการประชุมทาง
วิชาการออนไลน์ของคุรุสภาประจ าปี 2564 หลักสูตรออนไลน์
อย่างไรให้ไปถึงสมรรถนะ 

1 ต.ค.64 online ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ร่วมเรียนรู้ก้าวสู่วิทย
ฐานะใหม่เข้าใจคบระบบ PA แบบไม่หลงทาง 

1 ต.ค.64 online สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ(พว.) 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน

เครือข่ายในการขยายผลความรู้ทางวิชาการและวิธีการเรียนการสอน
ไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. จังหวัด
พิษณุโลกปีที่ 3 ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ 

19  ธ.ค.64 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัย
พิษณุโลก 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก 

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครูครั้งที่ 66 พ. ศ. 2560 5 
พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล The Power Of New 
Generation Teacher Creating Thais to the Global World 

26 ม.ค.65 online ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ไดผ้่านการประเมินผล กิจกรรมพิเศษนักปฐมพยาบาล ผ่านระบบ
ออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดและงานชุมนุม
ยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

27 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ไดผ้่านการประเมินผล กิจกรรมพิเศษสมุนไพรไทย ผ่านระบบ
ออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดและงานชุมนุม
ยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

27 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ไดผ้่านการประเมินผล กิจกรรมพิเศษปลอดภัยวัยรุ่น ผ่านระบบ
ออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดและงานชุมนุม
ยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

27 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ไดผ้่านการประเมินผล กิจกรรมรู้ทันป้องกันเอดส์ ผ่านระบบ

ออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดและงานชุมนุม
ยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี 

27 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน 

28 ม.ค.65 โรงเรียน
พรหมพิราม

วิทยา 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์
หลักสูตรเตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

1 ก.พ.65 online ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและStarfish 
Labz 

ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์
หลักสูตรการประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่ต าแหน่งคู่
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 

1 ก.พ.65 online ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและStarfish 
Labz 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

14 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขส าหรับ
ครูสู่ผู้เรียน 

3 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดเ้ข้าร่วมการสัมมนาระบบออนไลน์ในหัวข้อตลาดนัดวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษาเรียนเล่นเน้นเทคโนโลยีและการสร้างอาชีพใน
อนาคต 

17 มี.ค.65 online ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพเขต 2 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
19 นางจนิตจติ  วงษา อบรมหลกัสตูรการจดัการเรยีนรูเ้พศวถิี 16 เม.ย.64 online สพฐ. 

เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภท
บุคคล 

15 ก.ค.64 online สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครู
ไทย 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

อบรมสรา้งคลปิการสอบแบบเหน็หน้าผูส้อนอย่างงา่ยดว้ย 
canva 

28 ส.ค.64 online สนง.สพท.มธัยมศกึษา
ขอนแก่น 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online สพท.พล.อต. 

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาการค านวณ 23 เม.ย.64 Online ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพิษณุโลก 

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 23 เม.ย.64 Online ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพิษณุโลก 

ประชุมวชิาการ หวัขอ้ พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุ
ใหมห่ลงัโควดิ 19 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั 

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากขยะ 24 เม.ย.64 Online ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพิษณุโลก 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 27 ส.ค.64 online คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 

ประชมุวิจยัทางการศกึษาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 16  26-27 ส.ค.64 online สพฐ. 

เขา้รว่มประชมุวชิาการสภาการศกึษาเสวนา (OEC Forum) ครัง้ที ่5 
เรือ่ง บทบาทของภาคเอกชนในการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์ว้ย
การศกึษาในยคุดจิทิลั 

24 ส.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภา
การศกึษา 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพื้นที่การบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร เสยีงทีม่คีวามหมายของเยาวชนไทย 
พฒันาไดจ้ากการคดิอยา่งยัง่ยนื 

28 ส.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภาครุสุภา 

อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร การบรหิารจดัการชัน้เรยีน
คณิตศาสตรอ์อนไลน์แบบเรยีลไทม ์

28 ส.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภาครุสุภา 

อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร รปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นอนาคต 28 ส.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภาครุสุภา 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร ออนไลน์อยา่งไรไปใหถ้งึสมรรถนะ 31 ต.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภาครุสุภา 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร การเรยีนรูเ้ชงิรกุสูส่มรรถนะบน 
platform online 

31 ต.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภาครุสุภา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  อบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสูตร Homeroom on site & online 31 ต.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภาคุรสุภา 

อบรมหลกัสตูรที ่1 การบรหิารจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 
พรอ้มประสบการณ์จรงิ 

10 ก.ย.64 online สนง.คกก.การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน และบรษิทั
ไมโครซอฟต ์

20 นางสาวกนกวรรณ  
มบีุญล ้า 

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webnair การจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ยคุปกตใิหม ่มุมมองนกับรหิาร นกัวชิาการ และครู 

21 พ.ค.64 online สนง.คกก.ขัน้พืน้ฐาน 

อบรมหลกัสตูร พฒันาโรงเรยีนออนไลน์บนแพลตฟอรม์ครบ
วงจรและการจดัการเรยีนการสอนศตวรรษที ่21 ดว้ยหลกัการ
หนึ่งโรงเรยีนสองระบบเป็นมาตรฐาน19 ม.ิย.64 

19 ม.ิย.64 online สถานบนัไอเวลิด ์

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

ประชุมวชิาการ หวัขอ้ พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุ
ใหมห่ลงัโควดิ 19 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั 

อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการสรา้งสรรคใ์บงานมชีวีติดว้ย 
liveworksheets 

22 ส.ค.64 online สนง.ศกึษาธกิารจงัหวดั 
สพท.ขอนแก่น 

ประชมุวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 16  26-27 ส.ค.64 online สพฐ. 
ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64 online คณะศึกษาศาสตร์ ม.

เชียงใหม่ 
 
  



42 
 

 

ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้าง
ข้อสอบ วัดสมรรถนะการรู้เรื่องตามแนวทางการประเมิน PISA 

8-10 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 

ได้ส าเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดรุ่นที่ 491 

3 ธ.ค.64 โรงเรียนบาง
ระก าวิทย

ศึกษา 

โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูล Digital Data 
Science 

23 ม.ค.65 online ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจ าปีการศึกษา 2564 

4 ก.พ.65 online ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนวัยเรียนวัยรุ่น
กลุ่มเสี่ยงส าหรับครูและการเข้าใช้งานโปรแกรม School Health 
Hero เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2565 

14-15ก.พ.65 online กรมสุขภาพจิตศูนย์
สุขภาพจิตที่ 2 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

14 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active  

3 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมสร้างความ
ยั่งยืนทางการเงินผ่านระบบออนไลน์จ านวน 12 ชั่วโมง 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
21 นายภคพนธ ์ศรินินัทยา การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภท
บุคคล 

15 ก.ค.64 online สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครู
ไทย 

ประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หวัขอ้ ความทา้ทายการบรหิาร
การศกึษาไทยในยคุ COVID 19  

4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

อบรมเชงิปฎบิตักิารโครงการความรว่มมอืกบัโรงเรยีนเครอืขา่ย
ในการขยายผลองคค์วามรูท้างวชิาการและวธิกีารสอนไปยงั
โรงเรยีนระดบัชัน้ตอนปลาย ปีที ่3 ครัง้ที ่3 

21-22 ส.ค.
64 

online โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุา
ภรณราชวทิยาลยั 
พษิณุโลก 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขส าหรับ
ครูสู่ผู้เรียน 

3 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 



45 
 

ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผา่นระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผา่นระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและ
เยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงตามโครงการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มสร้างความยั่งยนืทาง
การเงินผ่านระบบออนไลน์จ านวน 12 ชั่วโมง 

31 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

22 นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม อบรมการสอบออนไลนด์้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
อบรมสรา้งคลปิการสอบแบบเหน็หน้าผูส้อนอยา่งงา่ยดว้ย canva 28 ส.ค.64 online สนง.สพท.มธัยมศกึษา

ขอนแกน่ 
ประชมุวชิาการ หวัขอ้ พทุธรฐัศาสตรส์ูก่ารพฒันาสงัคมโลกยคุใหม่
หลงัโควดิ 19 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราช
วทิยาลยั 

อบรมสรา้งเวบ็ไซตก์ารเรยีนการสอนดว้ย Google site  29 ส.ค.64 online สนง.สพท.มธัยมศกึษา
ขอนแกน่ 

  
  



46 
 

 

ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
ทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการเขยีนโครงการดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 23 เม.ย.64 online ศนูยว์ทิยาศาสตรแ์ละ

วฒันธรรมเพือ่การศกึษา
รอ้ยเอด็ 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มในการสอบ CEFR 

12 ก.ย.64 online โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนือ่งในวาระ
ครบรอบ 100 ปี 

26 มกราคม 
2565 

online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผา่นระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและ
เยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

23 นางวภิาดา สวุรรณโณ Has attended a professional development workshop on how to 
become a successful self-regulated online learner using 

ส.ค.64 online Edusoft 

Has successfully participated in an online webinar “How to 
become a self-regulated learner ” 

26 ส.ค.64 online Edusoft 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สนง.สพฐ. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  การเพิม่พนูทกัษะภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

จ านวน 26 ชัว่โมง 
15 พ.ย.64 online สพฐ 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

เขา้รว่มโครงการอบรมเสรมิสรา้งและพฒันาขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาเพื่อขบัเคลื่อนคุณภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาสู่การปฏบิตัใินรปูแบบ Online หลกัสตูร:การวจิยั
เพื่อการศกึษา 

25 มี.ค.65 online สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

24 นางรชันีวรรณ เฮงทรพัย ์ อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการสอบ CEFR 

12 ก.ย.64 online โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

เข้าเป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภท
บุคคล 

15 ก.ค.64 online สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครู
ไทย 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ประชุมวชิาการ หวัขอ้ พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุ

ใหมห่ลงัโควดิ 19 
20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

อบรมเชงิปฏบิตักิารสรา้งสื่อนวตักรรมออนไลน์ liveworksheets 4 ก.ย.64 online สพท.หนองบวัล าภู 
เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 มกราคม 
2565 

online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

25 นางสาวสาวติร ีบุญส่ง อบรมเครอืข่ายนกัจติวทิยาประจ าโรงเรยีน สงักดั สพท.พล.อต. 5-6 ก.ค.64 online สพท.พล.อต. 
ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64 online คณะศึกษาศาสตร์               

ม.เชียงใหม่ 
อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการสรา้งสรรคใ์บงานมชีวีติดว้ย 
liveworksheets 

22 ส.ค.64 online สนง.ศกึษาธกิารจงัหวดั 
สพท.ขอนแก่น 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมสรา้งเวบ็ไซตก์ารเรยีนการสอนดว้ย Google site  29 ส.ค.64 online สนง.สพท.มธัยมศกึษา

ขอนแก่น 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มในการสอบ CEFR 
12 ก.ย.64 online โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

26 นางนิษฐา จเูมฆา อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการสอบ CEFR 

12 ก.ย.64 online โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
27 นางบุษรนิทร ์ปัน้ทอง อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความ

พรอ้มในการสอบ CEFR 
12 ก.ย.64 online โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงานและ
แบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online สพท.พล.อต. 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
28 นางพทัธนนัท ์จนิดา

รตันวงศ ์
พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มในการสอบ CEFR 

12 ก.ย.64 online โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการสรา้งสรรคใ์บงานมชีวีติดว้ย 
liveworksheets 

22 ส.ค.64 online สนง.ศกึษาธกิารจงัหวดั 
สพท.ขอนแกน่ 

อบรมหลกัสตูรการเป็นผูป้ระกอบการออนไลน์ “เริม่ตน้เป็น 
youtuber สูก่ารสรา้งรายไดแ้ละอาชพี 

8 ก.ย.64 online สนง.คกก.อาชวีศกึษา 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “ร่วมเรียนรุ้ ก้าวสู่...วิทย
ฐานะใหม่ เข้าใจครบระบบ PA แบบไม่หลงทาง” 

2 ต.ค.64 online สถาบนัพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิยฐานะ
ขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

ผา่นการอบรมหลกัสตูร How to Be a Successful Online Teacher 
Secondary เทคนิคการสอนออนไลน์ภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา 
จ านวน 2 ชัว่โมง 

6 พ.ย.64 online องคก์ารคา้ของ สกสค. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
29 นางสาวชนาพร เมฆด ี พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
ประชุมการวจิยัทางการศกึษาระดบัชาตคิรัง้ที ่16  26-27 ส.ค.64 online สนง.เลขาธกิารสภา

การศกึษา 
ประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หวัขอ้ ความทา้ทายการบรหิาร
การศกึษาไทยในยคุ COVID 19  

4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ประชุมวชิาการ หวัขอ้ พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุ
ใหมห่ลงัโควดิ 19 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหามกุฎ
ราชวทิยาลยั 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมเรียนรุ้ ก้าวสู่...วิทย
ฐานะใหม่ เข้าใจครบระบบ PA แบบไม่หลงทาง” 

2 ต.ค.64 online สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) 

เขา้รว่มการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมนิใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา ใหม้วีทิยฐานะตามหลกัเกณฑ ์ว
9/2564 จ านวน 7 ชัว่โมง 

7 ต.ค.64 online ศูนยพ์ฒันาวชิาชพีคร ู
โรงเรยีนบางละมงุ  
สพม.ชลบุร ีระยอง 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริาม
วทิยา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
30 นางสาวสุวรรณภคั  

เพยีจนัทร ์
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

เขา้รว่มการประชุมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
ซกัซอ้มการเลื่อนเงนิเดอืนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาครัง้ที ่1 

4 ม.ีค.65 online สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  



53 
 

ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
31 นางสาวศวติา พรา้โมต ประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หวัขอ้ ความทา้ทายการบรหิาร

การศกึษาไทยในยคุ COVID 19  
4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร

การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการสอบ CEFR 

12 ก.ย.64 online โรงเรยีนวดัโบสถศ์กึษา 

Has successfully participated in the “BMS ENGLISH 
CONTEST 2021” 

15 ก.ย.64 online BENJAMANUSORN 
SCHOOL 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

  



54 
 

 

ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ในการจัดงานวันคล้ายวัน

สถาปนายุวกาชาดไทยและงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี 

26 ม.ค.65 online ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

32 นายรฐัสรรค ์ 
ภมูพิฒันาโสภณ 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
33 นางภควรรณ นาคสิงห์ การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online สพท.พล.อต. 

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

34 นางกนัตฤ์ทยั ปาอาภรณ์ การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

พฒันาทกัษะการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ ส าหรบัครสูงักดั สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

35 นางทศัน์มริา จกักภูม ิ ประชุมวชิาการ หวัขอ้ พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุ
ใหมห่ลงัโควดิ 19 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

อบรมสรา้งคลปิการสอบแบบเหน็หน้าผูส้อนอย่างงา่ยดว้ย 
canva 

28 ส.ค.64 online สนง.สพท.มธัยมศกึษา
ขอนแก่น 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หวัขอ้ ความทา้ทายการบรหิาร

การศกึษาไทยในยคุ COVID 19  
4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร

การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

36 นางสาวภทัราพร ลขิติ
สนัต ิ

ผ่านการวดัผลประเมนิผลการพฒันาตนเองดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกสเ์รือ่งการใชภ้าษาไทย 

29 ก.ค.64 online โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั 
2 

เขา้รว่มทดสอบภาษาไทยพืน้ฐานดว้ยระบบออนไลน์ วนั
ภาษาไทยแห่งชาต ิ 

29 ก.ค.64 online โรงเรยีนบา้นหนองเป็ดน ้า 

เขา้รว่มทดสอบภาษาไทยพืน้ฐานดว้ยระบบออนไลน์ วนั
ภาษาไทยแห่งชาต ิ 

29 ก.ค.64 online โรงเรยีนวดัเขยีนเขต  

เขา้รว่มทดสอบภาษาไทยพืน้ฐานดว้ยระบบออนไลน์ วนั
ภาษาไทยแห่งชาต ิ 

29 ก.ค.64 online โรงเรยีนบา้นคลองไร  
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เขา้รว่มการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมนิใหข้า้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา ใหม้วีทิยฐานะตามหลกัเกณฑ ์        ว
9/2564 จ านวน 7 ชัว่โมง 

7 ต.ค.64 online ศนูยพ์ฒันาวชิาชพีคร ู
โรงเรยีนบางละมงุ  
สพม.ชลบุร ีระยอง 

การฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาดหลกัสตูรครผููส้อน
กจิกรรมยวุกาชาด รุน่ที ่491 

1-3 ธ.ค.64 โรงเรยีนบาง
ระก าวทิย
ศกึษา 

ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาด 
และกจิการนกัเรยีน 

เขา้รว่มการประชมุปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและวทิย
ฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลงในการ
พฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

37 นางรตันา วงศส์อน ประชมุวชิาการ หวัขอ้ พทุธรฐัศาสตรส์ูก่ารพฒันาสงัคมโลกยคุใหม่
หลงัโควดิ 19 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราช
วทิยาลยั 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์  
ม.เชียงใหม่ 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
เขา้รว่มการประชมุปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและวทิย
ฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลงในการ
พฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
38 นางสาวธนัยาภรณ์  

พุกเพชร 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอนหลกัภาษาส าหรบัครภูาษาไทย เรือ่งเสยีงค า และ
ประโยค 

28 พ.ค.64 online สพท.สพม.พล.อต. 

อบรม “รว่มเรยีนรู ้กา้วสู่...วทิยฐานะใหม ่เขา้ใจครบระบบ PA 
แบบไมห่ลงทาง” 

3 ม.ีค.65 online ฝ่ายพฒันาโครงการอบรม
ส านกัพมิพพ์ฒันาคุณภาพ 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” ตาม
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 12 
ชั่วโมง 

10 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

39 นายสานิตย์ ทองจันทร์ ผ่านการเขา้รว่มโครงการอบรม ครัง้ที ่4 “แว่วส าเนียง เสยีงกรบั 
ขบัเสภา”ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

3 ต.ค.64 online ชมรมคนรกัษ์ไทยในกาพย์
กลอน 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
40 นางสาวสุนทรี  ยอดทัพ การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28มกราคม 
2565 

online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

41 นายอุดร ภสูมส ี การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร

ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

42 นางอานุช จเูมฆา การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

 
  



61 
 

 

ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
43 นางธนวรรณ  แสนกลา้ การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด สพฐ. 14-15 ส.ค.
64 

online สนง.สพฐ. 

ผ่านการอบรมหลักสูตรเยาวชนสร้างชาติ ค่ายเยาวชนสร้างชาติ 
(NBI-Youth Camp) ครั้งที่ 10 จัดโดยนักศึกษาสถาบันการสร้าง
ชาติ รุ่นที่ 11 

14-16  
ม.ค.65 

online เยาวชนสรา้งชาต ิ

ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” ตาม
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 12 
ชั่วโมง 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ Online หลักสูตร:การวจิัยเพื่อ
การศึกษา 

25 มี.ค.65 online สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

44 นายอุดมศกัดิ ์ 
ธรีะกาญจน์ 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 



63 
 

 
 

ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
45 นายชวลิต พรหมพร เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย

ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 
8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  

 
เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

46 นางนัชชนา พรหมพร เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

47 นายสุรศักดิ์ 
สุรชาติพิทักษ์ 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิย
ฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

  เขา้รว่มการประชุมปฏบิตักิารพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่งและ
วทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามขอ้ตกลง
ในการพฒันางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
48 นางสาววิลาวัลย์ จันทร์พร อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64 online คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคปกติใหม่ มุมมอง
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู 

19พ.ค.64 online สพฐ. 

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา 

49 นายธรีพงศ ์สถาน การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
ประชุมวชิาการ หวัขอ้ พุทธรฐัศาสตรส์ู่การพฒันาสงัคมโลกยคุ
ใหมห่ลงัโควดิ 19 

20 ส.ค.64 online คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหามกุฎราช
วทิยาลยั 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64 online คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ทดสอบออนไลน์แนวทางการประเมนิขา้ราชการคร ูว9/2564 

ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด 
27 ส.ค.64 online โรงเรยีนบางละมงุ 

อบรมการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ในยคุปกตใิหม ่มมุมอง
ผูบ้รหิาร นกัวชิาการ และคร ู

19พ.ค.64 online สพฐ. 

ประชุมเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หวัขอ้ ความทา้ทายการบรหิาร
การศกึษาไทยในยคุ COVID 19  

4 ก.ย.64 online สาขาวชิาการบรหิาร
การศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยันเรศวร 

เขา้รว่มการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมนิใหข้า้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา ใหม้วีทิยฐานะตามหลกัเกณฑ ์ว
9/2564 จ านวน 7 ชัว่โมง 

7 ต.ค.64 online ศูนยพ์ฒันาวชิาชพีคร ู
โรงเรยีนบางละมงุ  
สพม.ชลบุร ีระยอง 

เขา้รว่มอบรมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิต าแหน่ง  
และวทิยฐานะขา้ราชการคร ูตามหลกัเกณฑ ์ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรยีนพรหมพริามวทิยา  
 

ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลกูเสอื หลกัสตูรลกูเสอืจติ
อาสาพระราชทาน  

24-26  
ต.ค.64 

ค่ายลกูเสอื
โรงเรยีนวดั
บงึพระ 

(เหรยีญ จัน่ 
อนุสรณ์) 

ส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้าน

ความปลอดภัย (MOE Safety Platform)  
14 ก.พ.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Unplugged ระดับประถมศึกษา (Coding for Teacher Plus:C๔T 
Plus-Unplugged ๑) รหัสหลักสูตร 64094 จ านวน 16 ชั่วโมง 

20 ก.พ.65 online ส านังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สสวท 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขส าหรับ
ครูสู่ผู้เรียน 

3 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

50 นางจนิตนา ชศูร ี การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
51 นางสาวพชรพรรณ 

สุวรรณโณ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ความท้าทายการบริหาร
การศึกษาไทยในยุค COVID 19  

4 ก.ย.64 online สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
ประชุมวิชาการ หัวข้อ พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่
หลังโควิด 19 

20 ส.ค.64 online คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สนง.สพฐ. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
52 นางสาวกุสาวดี  

ประเสริฐสิทธิ ์
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงานและ
แบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online สพท.พล.อต. 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก 

12 ก.ย.64 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะภาษาและดิจทิัลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11 ก.ย.64 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
การสร้างสื่อการสอนดว้ย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพื้นที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

อบรมหลักสูตรระยะสั้นรปูแบบออนไลน์โครงการบริหารวิชาการแก่สังคม 
หลักสูตร จากวรณกรรมสู่นาฎกรรม 

29 ส.ค.64 online วิทยาลัยนาฎศลิป์อ่างทอง 

ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสตูรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบตัิธรรมชาติและการปรับตัวรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 จ านวน 20 ชัว่โมง 

3 ต.ค.64 online ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

เข้าร่วมการประชุมปฏบิัติการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพฒันางาน 
(Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย (MOE Safety Platform)  

14 ก.พ.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

53 นายภาณุพงศ์ สุดใจ การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

อบรมออนไลน์ โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี  2 ก.ย.64 online สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
54 นางสาวรทกิร  

พรพุฒโิชต ิ
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เชียงใหม่ 

การฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาดหลกัสตูร
ครผููส้อนกจิกรรมยวุกาชาด รุน่ที ่491 

1-3 ธ.ค.64 โรงเรยีน
บางระก า
วทิยศกึษา 

ส านกัการลกูเสอื ยวุ
กาชาด และกจิการ
นกัเรยีน 

55 นายสมพร ตรีสงค์ การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
อบรมการสอบออนไลน์ด้วย WEBEX MEETING 18 พ.ค.64 ห้องโสต

ทัศนศึกษา 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement:PA) 
 

28 ม.ค.65 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
56 นายขวัญชัย ศรีทอง ประชุมวิชาการ หัวข้อ พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่

หลังโควิด 19 
20 ส.ค.64 online คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สนง.สพฐ. 
ทดสอบความรู้ในกิจกรรมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 28 ส.ค.64  คณะศึกษาศาสตร์ ม.

เชียงใหม่ 
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ความท้าทายการบริหาร
การศึกษาไทยในยุค COVID 19  

4 ก.ย.64 online สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถครูในด้านการ
สร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง ตามแนวทางการประเมิน PISA 

8-10 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 (2/2565) 12 ก.พ.65 online มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 

เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย (MOE Safety Platform)  

14 ก.พ.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขส าหรับ
ครูสู่ผู้เรียน 

3 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 
 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

57 นายเฉลิมพล สโมรินทร์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สนง.สพฐ. 
ประชุมวิชาการ หัวข้อ พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่
หลังโควิด 19 

20 ส.ค.64 online คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 

ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ความท้าทายการบริหาร
การศึกษาไทยในยุค COVID 19  

4 ก.ย.64 online สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
58 นางสาวอรุณทิพย์ ลอยฟู อบรมออนไลน์ การจดัการเรยีนการสอนยคุปกตใิหม ่มุมมอง

ผูบ้รหิาร นกัวชิาการ และคร ูหวัขอ้ การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนออนไลน์ตามแนวคดิเกมฟิิเคชนัและการวดัประเมนิผล 

20 พ.ค.64 online สพฐ. 

อบรมออนไลน์ การจดัการเรยีนการสอนยคุปกตใิหม ่มุมมอง
ผูบ้รหิาร นกัวชิาการ และคร ูหวัขอ้ เทคนิคและวธิกีารสอน
ออนไลน์แบบมปีฏสิมัพนัธแ์ละหอ้งเรยีนออนไลน์ 

19 พ.ค.64 online สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 

59 นางสาวสุธิษา เฉยนก ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ความท้าทายการบริหาร
การศึกษาไทยในยุค COVID 19  

4 ก.ย.64 online สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม่ มุมมอง
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์
แบบมีปฏิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์ 

19 พ.ค.64 online สพฐ. 

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนยุคปกติใหม่ มุมมอง
ผู้บริหาร นักวิชาการ และครู หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันและการวัดประเมินผล 

20 พ.ค.64 online สพฐ. 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัด สพฐ. 14-15 ส.ค.64 online สพฐ. 
ประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 16  26-27 ส.ค.64 online สนง.เลขาธิการสภา

การศึกษา 
อบรมสร้างคลิปการสอบแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย canva 28 ส.ค.64 online สนง.สพท.มัธยมศึกษา

ขอนแก่น 
การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online สพท.พล.อต. 

อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ หลักสูตร การสร้างใบงาน
และแบบทดสอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน liveworksheets 

18 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

เข้าร่วมการอบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 
จ านวน 7 ชั่วโมง 

7 ต.ค.64 online ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
โรงเรียนบางละมุง  
สพม.ชลบุรี ระยอง 

เข้าร่วมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะ
ข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 

8 ต.ค.64 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  
 

ผ่านการอบรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ”
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

21 ม.ค.65 online ส านักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก 

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

การอบรม เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ 28 ก.พ.65 online สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
เลขาธิการมูลนิธแพธทูเฮลท์ 
(P2H) 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขส าหรับ
ครูสู่ผู้เรียน 

3 ม.ีค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬา 

10 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

การสัมมนาบริหารการศึกษา เรื่อง การบริหารการศึกษาไทยในยุค 
Disruptive Change ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 3 ชั่วโมง 

13 มี.ค.65 online มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

14 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกการศึกษาและ
ขีดจ ากัด 

17 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมสัมมนาระบบออนไลน์ในหัวข้อตลาดนัดวิชาการหลักสูตร
สถานศึกษา เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยีและการสร้างอาชีพในอนาคต 

21 มี.ค.65 online ส านักงานเขตพ้ืที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 
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ล ำดับที่ รำยช่ือ เรื่องท่ีอบรม วันที่ สถำนที ่ หน่วยงำนที่จัด 
  ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็ก
และเยาวชน 

24 มี.ค.65 online กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ Online หลักสูตร:การวจิัยเพื่อ
การศึกษา 

25 มี.ค.65 online สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

60 นายสิทธิพงษ์ กุลทอง การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online กลุ่มพ้ืนที่การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต
ตรวจราชการที่ 17 สพฐ. 

การสร้างสื่อการสอนด้วย canva 4 ก.ย.64 online สพท.สพม.พล.อต. 
เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement:PA) 

28 ม.ค.65 online โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
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ค ำสั่งโรงเรียนพรหมพิรำมวิทยำ 
ที่  163 /๒๕๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 2564 ของโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
................................................................................ 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ก าหนดให้ต้องจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2561 (Self Assessment Report ; SAR) ของโรงเรียน ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 นางอุไร   ปัญญาสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

1.2 นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์ รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสกุล   จันที  รองประธานกรรมการ 
1.4 นายศักดิ์ชัย   ศิริวรรณ  รองประธานกรรมการ 
1.5 นายอดิศักดิ์   จันทร์เกษม กรรมการ 
1.6 นายชวลิต   พรหมพร กรรมการ 
1.7 นางภควรรณ   นาคสิงห์  กรรมการ 
1.8 นางสาววาสนา  บานเบ่ง  กรรมการ 
1.9 นางสาวภัทราพร   ลิขิตสันติ กรรมการ 
1.10 นางสาวสวรส  ปานเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางสาวเอมอัชนา  เพ็ชรสะอาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.12 นางสาวธารีรัตน ์  สุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที่ ให้ค าแนะน าปรึกษาและอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
2564 ของโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์ ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวสวรส  ปานเกิด  กรรมการ 
2.3 นางวิภาดา   สุวรรณโณ กรรมการ 
2.4 นางอุบล    สายต่างใจ กรรมการ 

 2.5 นางสาวธารีรัตน ์  สุวรรณ  กรรมการ 
2.6 นางจินตจิต   วงษา  กรรมการ 
2.7 นางรัตนา   เงินแจ้ง  กรรมการ 
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2.8 นางสุนทรี   ยอดทัพ  กรรมการ 
2.9 นางวิลาวัลย ์  จันทร์พร กรรมการ 
2.10 นางรัชนีวรรณ  เฮงทรัพย์ กรรมการ 

 2.11 นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล  กรรมการ 
2.12 นางสาวภัทราพร   ลิขิตสันติ กรรมการ 
2.13 นางสาวกุสาวดี   คงจ าเนียร กรรมการ 
2.14 นายขวัญชัย   ศรีทอง  กรรมการ 
2.15 นางสาวสธุิษา   เฉยนก  กรรมการ 
2.17 นางสาววาสนา   บางแบ่ง  กรรมการ 
2.18 นางสาวนาถอนงค์   กางถัน  กรรมการ 
2.19 นางสาวอรุณทิพย์   ลอยฟู  กรรมการ 
2.20 นายธีรพงศ์   สถาน  กรรมการ 
2.21 ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิดาภา ทองเรือง กรรมการ 
2.22 นางสาวเอมอัชนา  เพ็ชรสะอาด กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  1. ชี้แจงแนะน าให้มีการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบแนวทาง        

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
พรหมพิรามวิทยา 

 2. จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Self 
Assessment Report ; SAR)  เพ่ือเสนอต่อสาธารณชน 

 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา พร้อมทั้ง
ประเมินการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาตามแบบท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก าหนดไว้ 

 4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 
 ทั้งนี ้เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษา ต่อไป  
 
   สั่ง   ณ   วันที่   8   พฤศจิกายน   2564 

                
    (นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
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