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ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่  ๑๑๒/๒๕๕๙ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
.......................................................................................................... 

ด้วย โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จะได้รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝันจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความยั่งยืนสู่โรงเรียนคุณภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และเพ่ือให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๙ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ   

๑.๑ นางกาญจนา    บุญคง   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายสุนทร  จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นางชญาภา  พ่ึงสุข   กรรมการ 
  ๑.๔ นางเบญจางค์ เจริญสุข           กรรมการ 
  ๑.๕ นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ 
  ๑.๖ นางสุภาพ    มงคล           กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๗ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน าหรือแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ด าเนินงานในแต่ละฝ่ายให้เรียบร้อยดี ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑ ฝ่ายอาคารสถานที่ห้องประชุมจ าปีสิรินธร  
  ๒.๑.๑ นายอุทัย   ไชยสงโท    ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นายสุนทร จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๓ นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา  กรรมการ 

๒.๑.๔ นายอรรถกร จันทร์เทวี  กรรมการ 
๒.๑.๕ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์  กรรมการ 
๒.๑.๖ นายฤทธินันท์ ห่อคนดี   กรรมการ 

  ๒.๑.๗ นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดห้องประชุมจ าปีสิรินธร โดยใช้โต๊ะขาวยาว เพ่ือจัดแสดงผลงานของโรงเรียน ครูและนักเรียนที่

ได้รับรางวัลต่าง ๆ พร้อมแสดงผลงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ที่นั่งส าหรับคณะกรรมการ คณะครู และท่านผู้มี
เกียรติ โต๊ะหมู่บูชา ดูแลความสะอาดห้องประชุมฯ ห้องสุขา และจัดท าป้ายหน้าเวที 
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ข้อความหน้าเวที 
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน 

ด้วยความยินดียิ่ง 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมจ าปีสิรินธร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 ๒.๒ ฝ่ายจัดตกแต่งห้องประชุมจ าปีสิรินธร     
  ๒.๒.๑ นางพยอม       ไชยสงโท    ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒ นางสาวพิริยาตะวัน    วิชานน์ชนะกิจ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๓ นางสาวศิรินภา     เติมสูงเนิน    กรรมการ 

๒.๒.๔ นางสาวพรรณวรท     ศิริมากร    กรรมการ 
๒.๒.๕ นางสาวยุพา     สุวรรณศรี    กรรมการ 

  ๒.๒.๖ นางสาวอุษณีย์     ทับทิมทอง    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดตกแต่งห้องประชุมจ าปีสิรินธร โดยใช้โต๊ะขาวยาว เพ่ือจัดแสดงผลงานของโรงเรียน ด้านคุณภาพ

ทั้ง ๖ ด้าน ทีน่ั่งส าหรับคณะกรรมการ คณะครู และท่านผู้มีเกียรติ พร้อมโต๊ะหมู่บูชา    
 ๒.๓ ฝ่ายจัดแดงผลงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนในฝัน   

 ๒.๓.๑ นางสุภาพ มงคล     ประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒ นางเทพสุดา เมฆวิลัย      กรรมการด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๓.๓ นางสาวอุษณีย ์ ทัมทิมทอง    กรรมการด้านคุณภาพผู้เรียน  
 ๒.๓.๔ นางชญาภา พ่ึงสุข    กรรมการด้านคุณภาพครู 
 ๒.๓.๕ นางสาวพิริยาตะวัน    วิชานน์ชนะกิจ  กรรมการด้านคุณภาพครู 
 ๒.๓.๖ นางสาวจินตกาญจน์    อุ่นจิตร   กรรมการด้านคุณภาพครู 
 ๒.๓.๗ นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข     กรรมการด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
 ๒.๓.๘ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร    กรรมการด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้    
 ๒.๓.๙ นางสาววันดี แววสว่าง           กรรมการด้านคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
 ๒.๓.๑๐ นางนิตยา วงษ์จันทร          กรรมการด้านคุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
 ๒.๓.๑๑ นางพรทิพย์ ทาสี                 กรรมการด้านคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๒.๓.๑๒ นายอรรถกร จันทร์เทวี  กรรมการด้านคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๒.๓.๑๒ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง   กรรมการด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ๒.๓.๑๓ นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน   กรรมการด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 

    มีหน้าที่ จัดท าวีดีทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงานตามรายการประเมินในด้านคุณภาพต่างๆ ทั้ง ๖ ด้าน 
น าเสนอผ่านคอมพิวเตอร์ และรวบรวมผลงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของเอกสารและชิ้นงานจัดนิทรรศการตามโต๊ะที่
จัดเตรียมไว้ในห้องจ าปีสิรินธร 
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๒.๔ ฝ่ายจัดเตรียมน าเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ ประกอบด้วย 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒.๔.๑ นางประไพ อ่อนสลุง   ประธานกรรมการ 

๒.๔.๒ นางอาจารี จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ  
๒.๔.๓ นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน   กรรมการ 
๒.๔.๔ นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๒.๔.๕ นางเทพสุดา เมฆวิลัย   ประธานกรรมการ 

๒.๔.๖ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  รองประธานกรรมการ  
๒.๔.๗ นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 
๒.๔.๘ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการ 
๒.๔.๙ นางสาวยุพา สุวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๒.๔.๑๐ นางบุญเรือน หาลาภ   ประธานกรรมการ 

๒.๔.๑๑ นายสุนทร จิตต์สว่าง  รองประธานกรรมการ  
๒.๔.๑๒ นางพยอม ไชยสงโท  กรรมการ 
๒.๔.๑๓ นางสุรีรัตน์ แววสว่าง  กรรมการ 
๒.๔.๑๔ นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.๔.๑๕ นางสาวพิริยาตะวัน    วิชานน์ชนะกิจ ประธานกรรมการ 

๒.๔.๑๖ นางพรทิพย์ ทาสี   รองประธานกรรมการ  
๒.๔.๑๗ นางรัตนาวลี ชูเมือง   กรรมการ 
๒.๔.๑๘ นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  กรรมการ 
๒.๔.๑๙ นายจตุชัย นันทวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๒.๔.๒๐ นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา  ประธานกรรมการ 

๒.๔.๒๑ นางสาววันดี แววสว่าง   รองประธานกรรมการ  
๒.๔.๒๒ นางเบญจางค์ เจริญสุข    กรรมการ 
๒.๔.๒๓ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์   กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๒.๔.๒๔ นางศิริพร รอดกสิกรรม  ประธานกรรมการ 

๒.๔.๒๕ นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง   รองประธานกรรมการ  
๒.๔.๒๖ นางชญาภา พ่ึงสุข    กรรมการ 
๒.๔.๒๗ นางสุภาพ มงคล    กรรมการ 
๒.๔.๒๘ นายฤทธินันท์ ห่อคนดี   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ จัดเตรียมการน าเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระฯ  
และฝึกซ้อมนักเรียนในการน าเสนอผลงานด้วยความมั่นใจ ตามแนวทางของโรงเรียนในฝัน 
 ๒.๕ ฝ่ายจัดแสดงผลงานจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
  ๒.๕.๑ นางสุภาพ  มงคล   ประธานกรรมการ 

๒.๕.๒ นางพยอม ไชยสงโท  รองประธานกรรมการ 
๒.๕.๓ นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะ  กรรมการ 

  ๒.๕.๔ นายจตุชัย นันทวิชิต  กรรมการ 
๒.๕.๕ นางสาวยุพา สุวรรณศรี  กรรมการ 
๒.๕.๖ นางพรทิพย์ ทาสี   กรรมการ 
๒.๕.๗ นางสุรีรัตน์ แววสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดเตรียมการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรม อย.น้อย  
และฝึกซ้อมนักเรียนในการน าเสนอผลงานด้วยความมั่นใจ  
๒.๖ ฝ่ายจัดเตรียมการน าเสนอโครงงานบูรณาการป่าจ าปีสิรินธรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
  ๒.๖.๑ นายสุนทร จตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 

๒.๖.๒ นางเทพสุดา เมฆวิลัย   รองประธานกรรมการ 
๒.๖.๓ นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ  กรรมการ 
๒.๖.๔ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการ 
๒.๖.๕ นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการ 
๒.๖.๖ นางสุภาพ  มงคล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดเตรียมการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดท าโครงงานเรื่องป่าจ าปีสิรินธร และฝึกซ้อมนักเรียนใน
การน าเสนอผลงานด้วยความมั่นใจ  
๒.๗ ฝ่ายปฏิคม  
  ๒.๗.๑ นางพยอม ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 

๒.๗.๒ นางนิตยา  วงศ์จันทร  รองประธานกรรมการ 
๒.๗.๓ นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 

  ๒.๗.๔ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร   กรรมการ 
  ๒.๗.๕ ตัวแทนนักเรียน       กรรมการ 
  ๒.๗.๖ นางสาวยุพา สุวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที ่ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืน เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นและประทับใจ และจัดเตรียม
ของที่ระลึกมอบให้กับคณะกรรมการในวันรับการประเมินความยั่งยืน 
๒.๘ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
  ๒.๘.๑ นางเบญจางค์   เจริญสุข   ประธานกรรมการ 

๒.๘.๒ นางรัตนาวลี ชูเมือง   รองประธานกรรมการ 
๒.๘.๓ นางศิริพร  รอดกสิกรรม  กรรมการ 

  ๒.๘.๔ นางพรทิพย์ ทาสี   กรรมการ 
  ๒.๘.๕ ตัวแทนนักเรียน       กรรมการ 



๕ 

 

  ๒.๘.๖ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดและบริการเช้า อาหารว่าง น้ าดื่ม และอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืน 

เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นและประทับใจ  
๒.๙ ฝ่ายพิธีการ    
  ๒.๙.๑ นางสุภาพ   มงคล   ประธานกรรมการ 
  ๒.๙.๒ ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ ๓ ภาษา กรรมการ    

๒.๙.๓ นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที ่เป็นพิธีกรด าเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.๑๐ ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ประกอบด้วย 

๒.๑๐.๑ นายจตุชัย นันทวิชิต  ประธานกรรมการ 
๒.๑๐.๒ นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  รองประธานกรรมการ 
๒.๑๐.๓ นางสาวจินตกาญจน์ อุ่นจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝันเสียงตามสาย อย่างมีไมตรีจิต
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและจัดท าแผ่นพับน าเสนอผลงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและเส้นทางใน
การเดินการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน 

๒.๑๑ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ  
  ๒.๑๑.๑ นายชลเทพ    สมัครการ  ประธานกรรมการ 

๒.๑๑.๒ นายชัยณรงค์   รัตนปรีดา  กรรมการ 
๒.๑๑.๓ นางพรทิพย์ ทาสี   กรรมการ 
๒.๑๑.๔ นายฤทธินันท์ ห่อคนดี   กรรมการ 
๒.๑๑.๕ นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการ 
๒.๑๑.๖ นายจตุชัย นันทวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดเครื่องเสียง จัดท าวีดีทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงานตามคุณภาพท้ัง ๖ ด้านของ 
โรงเรียนในฝันปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งบันทึกภาพกิจกรรม  
๒.๑๒ ฝ่ายจัดเตรียมการแสดงต้อนรับกรรมการ  
  ๒.๑๒.๑ นายอุทัย ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 

๒.๑๒.๒ นายอรรถกร จันทร์เทวี  รองประธานกรรมการ 
๒.๑๒.๓ นายสิริพงศ ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
๒.๑๒.๔ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์  กรรมการ 
๒.๑๒.๕ นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข  กรรมการ 
๒.๑๒.๖ นางสาวภัทิรา สอาด   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดเตรียมการแสดงโปงลาง ชุด เปิดวงโปงลาง ชุดการร าแพรวากาฬสิน และการแสดงแอร์โรบิคบล็อค
ซิ่ง ( Aerobic Boxing ) ให้คณะกรรมการได้รับชมในก าหนดการต้อนรับคณะกรรมการ 
 
 
 



๖ 

 

๒.๑๓ ฝ่ายจัดท าป้ายต้อนรับคณะกรรมการ   
  ๒.๑๓.๑ นางสุรีรัตน์ แววสว่าง  ประธานกรรมการ 

๒.๑๓.๒ นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร  รองประธานกรรมการ 
๒.๑๓.๓ นางสาวรุ่งนภา ชัยภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าป้ายยินดีต้อนรับคณะกรรมการหน้าห้องจ าปีสิรินธร ป้ายชื่อสามเหลี่ยมคณะกรรมการการ
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน และป้ายสามเหลี่ยมด้านคุณภาพทั้ง ๖ ด้าน 
๒.๑๔ ฝ่ายดูแลความเรียบร้อยนักเรียน ประกอบด้วย 
  ๒.๑๔.๑ นายสุนทร จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
  ๒.๑๔.๒ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๑๔.๓ นายสิริพงศ ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดกิจกรรม ดูแลนักเรียนทุกคน ในช่วงเวลาการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ให้อยู่ในความสงบ 
เรียบร้อย   
๒.๑๕ ฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
  ๒.๑๕.๑ นางอาจารี    จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 
  ๒.๑๕.๒ นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน  กรรมการ 
  ๒.๑๕.๓ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่เบิก จ่ายการเงินในการด าเนินกิจกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน  
๒.๑๖ ฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๒.๑๖.๑ นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ ประธานกรรมการ 

๒.๑๖.๒ นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข รองประธานกรรมการ 
๒.๑๖.๓ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการ 
๒.๑๖.๔ นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ประเมินผลและสรุปผลการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ในรูปแบบรูปเล่ม มาเป็นข้อมูลในการ
ประเมินครั้งต่อไป  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและ
ทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

                        (นางกาญจนา   บุญคง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 

 
 



๗ 

 

ก าหนดการการประเมินความย่ังยืนโรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
ณ  โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

......................................................................................... 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

๐๘.๐๐ น.-
๐๙.๐๐ น. 

 

 
    รับรองคณะกรรมการ 

 
       ห้องศรีจ าปา 

ครูเบญจางค์และคณะ  
  นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๐๙.๐๐ น.- 
๐๙.๐๕ น. 

 

การต้อนรับคณะกรรมการ 
- กิจกรรมติดดอกจ าปีสิรินธร  

- กล่าวต้อนรับ  ๓  ภาษา 

 
หน้าห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูพยอม ไชยสงโท 
 
ครูสุภาพ  มงคล 

นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
1.นางสาวอนัญญา 
2.นางสาวพิชชาพร 
3.นางสาวสุภานัน 

๐๙.๐๕ น.-
๐๙.๒๐ น. 

 

-ชมการแสดงของนักเรียน  
ชุดเปิดวงโปงลางและ 
ร าแพรวากาฬสิน 

 
 ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูอุทัย และครูภัทิรา    
  นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๐๙.๒๐ น.-
๐๙.๓๐ น. 

ชมการแสดงของนักเรียน ชุด 
Aerobic Boxing 

 ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ครูอรรถกร    นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๐๙.๓๐ -
๐๙.๔๕ น. 

- ชมวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน
และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนในฝัน 

 
ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูชัยณรงค์ รัตนปรี
ดา 
ครูจตุชัย นันทวิชิต 

 
นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๐๙.๔๕ น. -
๑๐.๐๐ น. 

-การน าเสนอโครงงานบูรณา
การ เรื่อง ป่าจ าปีสิรินธร
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูเทพสุดา และคณะ  
นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐.๐๐ น. -
๑๐.๐๕ น. 

-ผู้อ านวยการกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการและแนะน า
บุคลากรของโรงเรียน 

 
ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ผู้อ านวยการ  

๑๐.๐๕ น.-
๑๐.๑๕ น. 

-คณะกรรมการแนะน าตนเอง
พร้อมแจ้งแนวทางในการ
ประเมิน 

 
ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

คณะกรรมการ  

น าเสนอผลงานที่จัดแสดงในห้องจ าปีสิรินธร 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

๑๐.๑๕  น. 
- ๑๐.๓๕ น. 

-น าเสนอผลงานด้านที่ ๑ 
ด้านคุณภาพนักเรียน  

 
- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูเทพสุดา  เมฆวิลัย 
และครูอุษณีย์ ทับทิมทอง 
 
 

 
  



๘ 

 

 -น าเสนอผลงานด้านที่ ๒ 
ด้านคุณภาพครู 

 
- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูพิริยาตะวัน และน.ส.
จินตกาญน์ อุ่นจิตร 

 

-น าเสนอผลงานด้านที่ ๓ 
ด้านคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ 

- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ครูบุณยหนุนและครู
พรรณวรท 

- 
 

-น าเสนอผลงานด้านที่ ๔ 
ด้านคุณภาพกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

 
- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูวันดีและครูนิตยา  

-น าเสนอผลงานด้านที่ ๕ 
ด้านคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

 
- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูพรทิพย์และ 
ครูอรรถกร 

 

-น าเสนอผลงานด้านที่ ๖ 
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 

 
- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูสุธามาศและ 
ครูศิรินภา 

 

๑๐.๓๕ น 
-๑๐.๔๕ น. 

การน าเสนอการสอนแบบบุณณา
การ เรื่อง ป่าจ าปีสิรินธร 

   

๑๐.๔๕ น 
-๑๐.๕๐ น. 

-การน าเสนอผลงานของนักเรียน
จากโครงการประกวด อย.น้อย 

 
  ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูพรทิพย์ ทาสี 
และคณะ 

 
 นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๐.๕๐ น 
-๑๐.๕๕ น.  

- การน าเสนอผลงานนักเรียน 
กิจกรรมเกมสร้างสรรค์จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

ครูชัยณรงค์  นายบดินทร์ ปฐมกลาง 
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์
ทอง 

 กิจกรรมลดเวลาเรียน    
๑๐.๕๕ น. - 
๑๑.๐๐ น. 

- กิจกรรมการตัดต่อวีดีโอ - ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ครูจตุชัย นันทวิชิต นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๑.๐๐ น. - 
๑๑.๐๕ น. 

- กิจกรรมริบบิ้นแสนสวย - ห้องประชุมจ าปีสิรินธร ครูสุรีรัตน์  แววสว่าง นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑๑.๐๕ น. - 
๑๑.๑๐ น. 

- คณิตศาสตร์เส้นด้าย  
- ห้องประชุมจ าปีสิรินธร 

 
ครูยุพา สุวรรณศรี                         

 
นักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

 นิทรรศการผลงานนักเรียน    
 
 
 

 
 
 
 



๙ 

 

ก าหนดการการประเมินความย่ังยืนโรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
ณ  โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

กิจกรรมในห้องเรียน 
......................................................................................... 

 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

๑๑.๑๐ น. - 
๑๑.๒๐ น. 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
-กิจกรรม  Rally ห้องสมุด 
และน าเสนอกิจกรรมใน
ห้องสมุด 

ศูนย์ ICSC 
ห้องสมุด 

ครูพิริยาตะวัน  
ครูบุณยหนุน  
ครูพรรณวรท 

 ด.ญ.อนุสรา พุกพวง 
ด.ญ. นภาวดี พุทนิ่ม 
ด.ญ.จุฑามาศ แก้วสุวรรณ์ 
นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.๒๐ น. - 
๑๑.๓๐ น. 

- การน าเสนอผลงาน เรื่อง 
โมเดลจากดอกจ าปี 

ห้อง 218 ครทูักษญา เจริญเวช  
และคณะ 

นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.๓๐ น. - 
๑๑.๔๐ น. 

- การน าเสนอผลงานละคร 
ชุด Travelling Champi 
Sirinthorn Forest 

 
ห้อง 228 

ครอุูษณีย์และคณะ  
และคณะ 
 

 
 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.๔๐ น. - 
๑๑.๕๐ น. 

- การน าเสนอผลงานชุด 
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง  
การรักษาระเบียบวินัย 

 
ห้อง 223 

ครูจตุชัย และคณะ 
 

 
 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑.๕๐ น. - 
๑๒.๐๕ น. 

- การน าเสนอผลงาน 
เรื่อง การท างานของหัวใจ 
 

 
ห้อง 118 

ครูบุญเรือน  หาลาภ  
และคณะ 
 

 
นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒.๐๕ น. - 
๑๒.๒๐ น. 

- การน าเสนอผลงาน เรื่อง 
    การโต้วาท ี

 
ห้อง 128 

ครูประไพ  อ่อนสลุง  
และคณะ 
 

 
 นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

หมายเหตุ ; นักเรียนที่น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนในขณะที่คณะกรรมการประมินความยั่งยืน คือ 
๑. นางสาวอรจิรา ขมภูราช 
๒. นางสาวสุทธิดา  แพรเขียว 

 


