
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ที่ ๐๔๘ /๒๕๕๙ 

เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล 

.......................................................................................................... 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถด าเนินงานการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้มี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร โรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ ๑๖๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 
 

๑. นางกาญจนา   บุญคง  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

๒. นายสุนทร   จิตต์สว่าง ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๓. นางชญาภา พ่ึงสุข  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางเบญจางค์ เจริญสุข  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางพยอม ไชยสงโท ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ   
๖. นางประไพ   อ่อนสลุง ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๗. นางอาจารี   จิตต์สว่าง ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ   

๘. นายอุทัย   ไชยสงโท ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๙. นางบุญเรือน   หาลาภ  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๑๐. นางรัตนาวลี   ชูเมือง  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
๑๑. นางสุภาพ   มงคล  ต าแหน่งครูช านาญการ 
๑๒. นางศิริพร   รอดกสิกรรม ต าแหน่งครูช านาญการ  
๑๓. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

๑๔. นางสาวภัทิรา  สอาด  ต าแหน่งครูช านาญการ 

๑๕. นางสาวบุญยหนุน ประสมสุข ต าแหน่งครูช านาญการ 

๑๖. นางสาววันดี   แววสว่าง ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
๑๗. นางเทพสุดา   เมฆวิลัย  ต าแหน่งครูช านาญการ 

๑๘. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ ต าแหน่ง ครู 



2 
 

 

๑๙. นายชัยณรงค์   รัตนปรีดา ต าแหน่งครู 
๒๐. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์  ต าแหน่งครู 
๒๑. นายชลเทพ   สมัครการ ต าแหน่งครู 
๒๒. นางพรทิพย์ ทาสี  ต าแหน่งครู 
๒๓. นางสาวทักษญา  เจริญเวช ต าแหน่งครู 
๒๔. นางนิตยา วงศ์จันทร ต าแหน่งครู 
๒๕. นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ าหลาง ต าแหน่งครู 
๒๖. นางสาวยุพา สุวรรณศรี ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๒๗. นายอรรถกร จันทร์เทวี ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๒๘. นายจตุชัย นันทวิชิต ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๒๙. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

๓๐. นายธนพงษ ์ วรรณมาตย์ ต าแหน่งพนักงานราชการ 

๓๑. นางสุรีรัตน์ แววสว่าง ต าแหน่งพนักงานราชการ 

๓๒. นายฤทธินันท์ ห่อคนดี  ต าแหน่งพนักงานราชการ 

๓๓. นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร ต าแหน่งพนักงานธุรการ 

๓๔. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา  ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 

    

    
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ เข้าร่วมอบรมโดยเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน

และทางราชการสืบไป 
 

  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

( นางกาญจนา  บุญคง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
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ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

******************************************** 

วันท่ี  ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๐๘.๐๐ น. - ๐๙ .๐๐ น.  -  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. - ๑๐ .๓๐ น.  -  พิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ 
๑๐.๓๐ น. - ๑๐ .๔๕ น.   -  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐ .๔๕ น. - ๑๒ .๐๐ น.   -   การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

๑๒ .๐๐ น. - ๑๓ .๐๐ น.   -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓ .๐๐ น. - ๑๔ .๓๐ น.   -   การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้
๑๔ .๓๐ น. - ๑๔ .๔๕ น.   -   พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔ .๔๕ น. - ๑๖ .๓๐ น.   -   การจัดท าหน่วยการเรียนรู ้ ( ต่อ ) 

วันท่ี  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๐๘.๐๐ น. - ๐๙ .๐๐ น.  -  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. - ๑๐ .๓๐ น.  -  การก าหนดสัดส่วนการเก็บคะแนน 
๑๐.๓๐ น. - ๑๐ .๔๕ น.   -  พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐ .๔๕ น. - ๑๒ .๐๐ น.   -   การจัดท า ปพ.5 

๑๒ .๐๐ น. - ๑๓ .๐๐ น.   -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓ .๐๐ น. - ๑๔ .๓๐ น.   -   ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
๑๔ .๓๐ น. - ๑๔ .๔๕ น.   -   การจัดมาตรฐาน ๗ 

๑๔ .๔๕ น. - ๑๖ .๐๐ น.   -   การจัดมาตรฐาน ๗  ( ต่อ ) 
๑๖ .๐๐ น. - ๑๖ .๓๐ น.   -   พิธีปิดการอบรม 

 


