


 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1626 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.  นายพิทยา ดวงตาด า อาจารย์รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 12 ท33102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

 1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

และวิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรยีน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

 5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1627 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.  นายคงอมร เหมรัตน์รักษ ์ อาจารย์รายวิชาวรรณกรรมลา้นนา  ท20210 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 8 ท31102 

    อาจารย์รายวิชาการจัดการความตาย ท20209 

    เพื่อการใชชี้วติอย่างมีคุณค่าและมีความสุข 

หน้ำที่ดังนี ้

 1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

และวิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

 5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1628 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.   นางสาวพรพรหมชนก   สุวรรณพันธ ์ อาจารย์รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 2 ท21102 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 6ท23102 

          

หน้ำที่ดังนี ้

 1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรยีน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนนักเรยีนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาทีง่าน

วิชาการก าหนด 

 5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้

มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพคร ู

 7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1629 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.  นางสาวไพลิน      อินค า  อาจารย์รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 4  ท๒๒๑๐3 

              

หน้ำที่ดังนี ้

 1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

 5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1630 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.  วา่ที่รอ้ยตรีฐานทัพ   ชุ่มจันทร์  อาจารย์รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 6  ท23102 

     อาจารย์รายวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน 10 ท32102 

     อาจารย์รายวิชาประวัติวรรณคดีไทย  ท30210 

     สมัยกรุงธนบุรแีละรัตนโกสินทร์   

           

หน้ำที่ดังนี ้

 1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรยีน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ัด/ผลการเรยีนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

 5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้

มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

6. ปฏิบัติ.. 
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 6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1631 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.  ดร.ตระกลูพันธ ์    ยุชมภ ู  อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 8 ค31102 

          

หน้ำที่ดังนี ้

 1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรยีน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนนักเรยีนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาทีง่าน

วิชาการก าหนด 

 5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้

มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1632 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.   นางรัตนา     ฤทธิแสง อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 ค22202 

    อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 10 ค32102   

              

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

และวิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และ

ผู้เรยีน บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัด/ผลการ

เรียนรูท้ี่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1633 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 ๑.  นายอภสิิทธิ ์ เมอืงมา อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 ค32202 

              

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1634 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวฒุิ   พลอาสา  อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 8 ค31202         

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1635 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนส าธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  นายสุวิชา      ดวงฟ ู อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 2  ค21102 

                 อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 4  ค22202 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1636 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ ์ ช่อล าเจียก  อาจารย์รายวิชา  ค33202 

     คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 6 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1637 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  ดร.พชร   ใจโลกา อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 6 ค33202 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1638 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางกุลธิดา     เมอืงมา       อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 4 ค22102

   อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค23202 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

   

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1639 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ดร.ดรุณ ี  อภัยกาว ี อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค21202 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

   

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1640 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. ดร.ปรยีาพร  ทองอินทร ์ อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 6 ค23102 

    อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 8 ค31102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพคร ู

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

   

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1641 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายพิชญ์    สุวรรณพิมพ ์ อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 6  ค33202 

    อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตรส์ าหรับ ค20208 

    แบบส ารวจออนไลน ์

    อาจารย์รายวิชาปรพิันธ์ มุง่สู ่วิศวกร ค31208 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ทีม่ีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รยีน 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1642 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางธันยาภรณ ์ ตั้งเจรญิชัย อาจารย์รายวิชาชีววทิยา 4  ว32244 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรู้โดยจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1643 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ดร.สุทธาสนิ ี     กตัญญ ู อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร ์2 ว21184 

    อาจารย์รายวิชาเคมี 5 ว30226 

    อาจารย์รายวิชาการคิดเชื่อมโยง ว30289 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1644 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ดร.ศุภชัย วันประโคน อาจารย์รายวิชาเคมี 1 ว31221 

    อาจารย์รายวิชาปรัชญาวิทยาศาสตร ์ ว31181 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รยีน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1645 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ดร.ลลิตา รัตนจิระวงศ์ อาจารย์รายวิชาเคมี 2 ว31222 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1646 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อ ให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิจติรา   มีเหลือ อาจารย์รายวิชาเคมี 4 ว32224 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1647 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ดร.สมฤทธิ ์ อุ่นอ้าย     อาจารย์รายวิชาฟิสิกส์ 4   ว๓22๐4 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1648 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ดร.ชัชวาล วงคชั์ย อาจารย์รายวิชาชีววทิยา 5  ว30246 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  

และวิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1649 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

๑.   ดร.ศุภกร จันเลน    อาจารย์รายวิชาฟสิิกส ์5  ว302๐6  

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1650 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรธัช    ไชยมงคล อาจารย์รายวิชาโครงงาน 2 ว31184 

     อาจารย์รายวิชาฟิสิกส์ 5 ว30206 
 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

        (รองศาสตราจารย์ปรียานันท ์ แสนโภชน์) 

                                                   ผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1651 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภาย ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   นายกฤษดา   เหลืองทองค า     อาจารย์รายวิชาฟิสิกส์ ๔        ว32204 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1652 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะ เยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นายณฐัวุฒิ    เช่ียวสุวรรณ  อาจารย์รายวิชาโครงงาน 2 ว21185 

      อาจารย์รายวิชาดาราศาสตร ์ ว21261 

      อาจารย์รายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31202 
         

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรู้โดยจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 
 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1653 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจั ดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พทิักษ ์      นาสมใจ อาจารย์รายวิชาเคมี 5   ว30226 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรู้โดยจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1654 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  ดร.ธนิษฐา      เสมอใจ อาจารย์รายวิชาเคมี 4   ว32224  
 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1655 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  ดร.ชญานน์ันท ์  จิตมณี   อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร ์6 ว23182 

     อาจารย์รายวิชาชีววทิยา 5 ว30246 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1656 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  นายวศิรุต    นาทันตอง อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตรโ์ลกและดาราศาสตร ์ ว31161 

     อาจารย์รายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31202 

 

หน้ำที่ดังนี ้

๑. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

๒. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

๓. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

๔. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

๕. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

๗. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1657 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเ ยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชว่ง บุญสุข  อาจารย์รายวิชาชีววทิยา 4 ว32244 

 

หน้ำที่ดังนี ้

๑. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

๒. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

๓. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

๔. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

๕. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

๗. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1658 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายศริทธิ ์ พรอ้มเทพ อาจารย์รายวิชาเทคโนโลย ี  ว31185 

   (เทคโนโลยีและการออกแบบ) 

   อาจารย์รายวิชาเทคโนโลย ี  ว32182 

   (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

                 อาจารย์รายวิชาระบบฐานข้อมูล ว30294 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1659 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นางสาวทักษอร จอมมานพ อาจารย์รายวิชาเทคโนโลย ี   ว21186 

     (เทคโนโลยีและการออกแบบ) 

     อาจารย์รายวิชาคอมพิวเตอรอ์ิลัสเตรเตอร์ ว22185 

     อาจารย์รายวิชาการสรา้งอนิเมช่ัน  ว20291 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1660 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี ้

1.  ดร.วิภาศิร ิ  สุนทรชัย อาจารย์รายวิชาชีววทิยา 2   ว31242 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1661 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นายวาทิน    ยะวงค ์ อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละดาราศาสตร ์ ว31161 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1662 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นางสาวสุวพัชร์ มีเหลือ อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร ์2 ว21184 

     อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร ์4 ว22184 

     อาจารย์รายวิชาเคม ี ว22221 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ใหม้ีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1663 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  ดร.นยิม    โฮ่งสิทธิ ์ อาจารย์รายวิชาฟิสิกส์ 5 ว30206 

        

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1664 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  พรอ้มเทพ อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร ์4 ว22184 

     อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร ์6  ว23182 

        

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1665 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  ดร.สิริกมล  แสงมีอานุภาพ อาจารย์รายวิชาฟิสิกส์ 4 ว32204 

        

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ทีม่ีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รยีน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1666 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นายอภิชาต ิ ทาค ามา อาจารย์รายวิชาสงัคมศึกษา 8 ส31102 

    อาจารย์รายวิชาประวัตศิาสตร ์8 ส31162 

                

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1667 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  ดร.ทวีศักดิ ์  กันโยไช อาจารย์รายวิชาสงัคมศึกษา 12  ส33102 

     อาจารย์รายวิชาประวัตศิาสตร ์12 ส33162 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1668 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นางสาวขวัญชนก ข าตั้ง อาจารย์รายวิชาสงัคมศึกษาพืน้ฐาน 4  ส22102 

     อาจารย์รายวิชาประวัตศิาสตร ์4  ส22162 

                 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1669 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี ้

๑. นายอรรถพล คณิตชรางกูร อาจารย์รายวิชาประวัตศิาสต ์6 ส23162 

             

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1670 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายวุฒิไกร  ใจค าฟู อาจารย์รายวิชาสงัคมศึกษาพืน้ฐาน 2 ส21102 

   อาจารย์รายวิชาประวัตศิาสตร ์2 ส21162 

   อาจารย์รายวิชาโลกและเหตกุารณป์ัจจุบัน ส30202 

   อาจารย์รายวิชาการจัดการสิง่แวดลอ้มในชุมชน ส20222 
     

หน้ำที่ดังนี ้

๑. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

๒. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

๓. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

๔. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

๕. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

๗. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1671 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นายนัทธพงศ  โปธาซาง       อาจารย์รายวิชาสงัคมศึกษา 6  ส23102 

      อาจารย์รายวิชาประวัตศิาสตร ์10  ส32162 

 

หน้ำที่ดังนี ้

๑. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

๒. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

๓. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

๔. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

๕. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

๗. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1672 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นางสาวกนกพรรณ  แอบแฝง       อาจารย์รายวิชาท้องถิ่นศึกษา  ส21201 

      อาจารย์รายวิชาสงัคมศึกษา 10  ส32102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

๑. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

๒. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

๓. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

๔. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

๕. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

๖. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

๗. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทัง้นี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1673 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1.  นายณฐัภูม ิ จันทราช อาจารย์รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ31102 

                 อาจารย์รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 4 พ32102 

    อาจารย์รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 พ33102 

    อาจารย์รายวิชากฬีาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ พ2105 
 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1674 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  นายสุรยินต ์ เหลืองตรงกจิ อาจารย์รายวิชาพลศึกษา 2  พ21104 

    อาจารย์รายวิชาพลศึกษา 4  พ22104 

               อาจารย์รายวิชาพลศึกษา 6  พ23104 

     อาจารย์รายวิชาการออกก าลงักาย พ21206 

     ด้วยจังหวะและการเต้น 

     อาจารย์รายวิชาลูกเสือและเนตรนาร ี  

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1675 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหา วิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  นางสาวปรางคท์ิพย์  คันทะมาลา อาจารย์รายวิชาสุขศึกษา 2 พ21103 

    อาจารย์รายวิชาสุขศึกษา 4 พ22103             

    อาจารย์รายวิชาสุขศึกษา 6 พ23103 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1676 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายอธิพงศ ์ สัทธรรมนุวงศ ์ อาจารย์รายวิชาศลิปะ 4   ศ14101 

     อาจารย์รายวิชาศลิปะ 5   ศ15101 

     อาจารย์รายวิชาศลิปะ 6   ศ16101 

     อาจารย์รายวิชาทัศนศิลป ์2  ศ21103 

     อาจารย์รายวิชาศลิปะ 4   ศ32102 

     อาจารย์รายวิชาศลิปะ 6   ศ33102 

     อาจารย์รายวิชาศลิปะบูรณาการ 6 ศ33102 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทัง้นี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1677 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายชลวิทย ์ บุญจันทร ์ อาจารย์รายวิชาดนตรี 4   ศ14202 

๒.    อาจารย์รายวิชาดนตร ี5   ศ15202 

               อาจารย์รายวิชาดนตร ี6   ศ16202 

    อาจารย์รายวิชาดนตรสีากล 2  ศ21104 

               อาจารย์รายวิชาศลิปะ 6   ศ33102 

    อาจารย์รายวิชาศลิปะบูรณาการ 6 ศ33102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1678 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายกติติ์ธเนศ ศิรสิุรยิเสร ี อาจารย์รายวิชาดนตรี 1 ศ11202 

    อาจารย์รายวิชาดนตรี 2 ศ11202 

    อาจารย์รายวิชาดนตรี 3 ศ13202 

                    อาจารย์รายวิชาดนตรไีทย 1 ศ21103 

    อาจารย์รายวิชาดนตรไีทย 3  ศ23102 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1679 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเ ยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางสาวทัตพิชา  เงินเย็น อาจารย์รายวิชาการแสดงเพือ่สุนทรภีาพ 4 ศ14201 

    อาจารย์รายวิชาการแสดงเพือ่สุนทรภีาพ 5 ศ15201 

                    อาจารย์รายวิชาการแสดงเพือ่สุนทรภีาพ 6 ศ16201 

    อาจารย์รายวิชานาฏศลิป์ 1   ศ21104 

    อาจารย์รายวิชานาฏศลิป์ 3   ศ23104 

    อาจารย์รายวิชาศลิปะ 2   ศ31102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1680 / ๒๕๖55 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางพรประภา แสนหลวง อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 2 ง22162 

    อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 3 ง23161 

    อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 6 ง33162 

    อาจารย์รายวิชาขนมไทยและเบเกอรี่เบื้องต้น ง20209 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1681 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางสาวอุทมุพร ศักดิ์โสภิน อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 6  อ23102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทัง้นี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1682 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางสาวนภิาวรรณ นฤเปรมปรดีิ์ อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 2 อ21102 

               

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1683 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   นายนรนิทร ์  บัวนาค อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 10 อ32102 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 12 อ33102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1684 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  นายธนวัฒน์   วีระแสง      อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 4 อ22102 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1685 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  นายวาทิตพนัธ ์  มาตมลู      อาจารย์รายวิชาภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน) 4 จ14201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน) 5 จ15201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน) 6 จ16201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 8   อ31102 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1686 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   Mr. Vitalij      Sklifus      อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) 6 อ16201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ ฟัง-พูด เบื้องต้น 2 อ22202 

    อาจารย์รายวิชาภาษาเพื่อการทอ่งเที่ยว อ30206 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖5 

 
 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1687 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.  Mrs. Fe Patrimonio Mazo  อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) 3 อ13201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) 4 อ14201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 2 อ31202 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ขั้นสูง อ32204 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1688 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   Miss Emily Solmayor Abaniel  อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ อ12201 

    เพื่อการสื่อสาร (ECD) 2 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ อ15201 

    เพื่อการสื่อสาร (ECD) 5 

    อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ  อ21202 

    ฟัง-พูด เบื้องต้น 2 

    อาจารย์รายวิชาภาษาและวฒันธรรม  อ20208 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1689 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   Mr. David  Fisher  อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ อ11201 

   เพื่อการสื่อสาร (ECD) 1 

   อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 2 อ31202 

   อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ขั้นสูง อ32204 

   อาจารย์รายวิชาภาษาเพื่อการทอ่งเที่ยว อ30206 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1690 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   ดร.กมลวด ี บุรณวัณณะ   อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 8 อ31102 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1691 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   นายสมหมาย  รอดแป้น   อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 10 อ32102 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ฝ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1692 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   นางสาวรุง่อรุณ  อนิใจ   อาจารย์รายวิชาภาษาองักฤษ 12 อ33104 

     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1693 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเย า  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   Miss Ding Yuying อาจารย์รายวิชาภาษาจีน 2 จ21002 

   อาจารย์รายวิชาภาษาจีนกลางส าหรับผูเ้ร่ิมเรยีนเบื้องต้น จ21002 
     

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1694 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   นางสาวพัชรินทร ์ คัสเตศรี      อาจารย์รายวิชาแนะแนว ก21001  

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว ก31001 

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว ก3๒001 

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว ก3๓001 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

 

 

 

6. ปฏิบัติ... 
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6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1695 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตง่ตั้งอำจำรยป์ระจ ำรำยวิชำโรงเรียนสำธติมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

......................…………………….. 

 เพื่อให้การด า เนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑.   นายฉัตรมงคล  อินปญัญา  อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก11001 

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก12001 

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก13001 

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก14001 

     อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก15001 

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก16001 

     อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก22001 

    อาจารย์รายวิชาแนะแนว  ก23001 

    อาจารย์รายวิชาทักษะการรับมือ  ส20224 

    และการเผชิญกับปัญหา 

    อาจารย์รายวิชาทักษะการรับมือ  ส33202 

    และการเผชิญกับปัญหา 

 

หน้ำที่ดังนี ้

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะห์โครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

3. ออกแบบ... 



 

 

-2- 

 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 

ที่งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี ้  ตั้งแต่วนัที่   17  ตลุาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วนัที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

     (รองศาสตราจารย์ปรยีานันท์  แสนโภชน์) 

                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัพะเยา 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1696 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

๑.   นางสาวอังคณา  ธิสา    อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค11101 

    อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 1 พ11101 

    อาจารย์รายวิชาศลิปะ 1 ศ11101 

    อาจารย์รายวิชาสังคมศกึษาฯ 1 ส11101 

    อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (PBL) 1 ว11201 

    อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ว11202 

    ในชีวติประจ าวัน 1 

    อาจารย์รายวิชาการแสดงเพื่อสุนทรีภาพ 1 ศ11201 

    อาจารย์รายวิชาดนตร ี1 ศ11202 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 2 ท12101 

    อาจารย์รายวิชาสังคมศกึษาฯ 2 ส12101 

    อาจารย์รายวิชาการแสดงเพื่อสุนทรียภาพ 2 ศ12201 

    อาจารย์รายวิชาสังคมศกึษาฯ 3 ส13101 

    อาจารย์ผูส้อนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

หน้ำที่ดังน้ี 
1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 

2. จัดท า... 
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2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1697 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

๑. นางสาวสุภาวดี สาตรจีนพงษ์   อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 1 ง11101 

  อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 อ11101 

  อาจารย์รายวิชาการแสดงเพื่อสุนทรียภาพ 1 ศ11201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) 1  

     อ11201 

  อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 อ12101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) 2  

     อ12201 

    อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ13101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) 3  

     อ13201 

    อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

 

หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 

2. จัดท า... 
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2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1698 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

๑.   นางสาววนิดา  คนซื่อ   อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1  ว11101 

    อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์เชงิปฏิบัติการ (PBL) 1 ว11201 

    อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์เชงิปฏิบัติการ (PBL) 2 ว12201 

    อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์เชงิปฏิบัติการ (PBL) 3 ว13201 

    อาจารย์รายวิชาสะเต็มศกึษา 4  ว14201 

    อาจารย์รายวิชาสะเต็มศกึษา 5  ว15201 

    อาจารย์รายวิชาสะเต็มศกึษา 6  ว16201 

หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ
วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้และผูเ้รียน 
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลา 
ที่งานวิชาการก าหนด 

 
 

5. จัดท า... 
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5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1699 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

๑.   นางสาวปพิชญา  ปานใจ   อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ค11101 

    อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 ค12101 

    อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 ค13101 

    อาจารย์รายวิชา ติว NT 

    อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

 

 

5. จัดท า... 



 

 

-2- 

 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1700 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

๑.   นางสาวเกวลิน   สุรินทร์ชัย   อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 อ14101 

      อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ออสาร (ECD) 4

          อ14201 

       อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 อ15101 

      อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ออสาร (ECD) 5

          อ15201 

      อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 6 พ16101 

      อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 อ16101 

      อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ออสาร (ECD) 6

          อ16201 

      อาจารย์รายวิชา ติว O-NET 

      อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

หน้ำที่ดังน้ี 
1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 

 

2. จัดท า... 
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2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผู้เรียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1701 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

๑.   นางสาวพิมพ์พร  ธรรมสนธิ   อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 1  ท1101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 4  ท14101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 5  ท15101 

    อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 5 พ15101 

    อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 6  ง16101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 6  ท16101 

    อาจารย์รายวิชา ติว NT 

    อาจารย์รายวิชา ติว O-Net 

    อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

หน้ำที่ดังน้ี 
1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 

3. ออกแบบ... 
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3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่งาน

วิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1702 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

๑. นางสาววิลาวัลย์  วางใจ   อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 1   ค11101 

   อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์ปละเทคโนโลยี 1 ว11101 

   อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 1   อ11101 

   อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ว12101

   อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ว13101 

   อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 4  พ14101 

   อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ว14101 

   อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ว15101 

    อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 6   ง16101 

    อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ว16101 

    อาจารย์รายวิชา ตวิ O-NET 

    อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ
วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

 

 
2. จัดท า... 
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2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1703 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายจาตุรงค์  สอนมา อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 1  ค11101 

   อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 1   ง11101 

   อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 1  พ11101 

    อาจารย์รายวิชาทักษะกีฬาและนันทนาการ 1 พ11201 

   อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 2  พ12101 

    อาจารย์รายวิชาทักษะกีฬาและนันทนาการ 2 พ12201 

    อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (PBL) 2  ว12201 

    อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 3   ค13101 

   อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 3  พ13101 

    อาจารย์รายวิชาทักษะกีฬาและนันทนาการ 3 พ13201 

    อาจารย์รายวิชาการแสดงเพื่อสุนทรียภาพ 3 ศ13201 

    อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 4  พ14101

   อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 5  พ15101 

    อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 6  พ16101 

    อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

 

 

 

หนา้ที.่.. 
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หน้ำที่ดังน้ี 
1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1704 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

1. ว่าที่รอ้ยตรีหญิงพัณณิตา กุลาชัย อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 4  ค14101 

  อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 5  ค15101 

   อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 5  ง15101   

   อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว15202   

   ในชีวติประจ าวัน 5 

  อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 6  ค16101 

   อาจารย์รายวิชา ติว O-NET  

   อาจารย์รายวิชา ตวิ NT 

   อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

 

3. ออกแบบ... 
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3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1705 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายเตชิต   เมืองค า อาจารย์รายวิชาคณิตศาสตร์ 1  ค11101 

     อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 1   ท11101 

    อาจารย์รายวิชาประวัติศาสตร ์1  ส11102 

    อาจารย์รายวิชาภาษาอังกฤษ 1  อ11101 

    อาจารย์รายวิชาประวัติศาสตร ์2  ส12102 

    อาจารย์รายวิชาประวัติศาสตร ์3  ส13102 

    อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 4 พ14101 

    อาจารย์รายวิชาสังคมศกึษาฯ 4  ส14101 

     อาจารย์รายวิชาประวัติศาสตร ์4  ส14102 

     อาจารย์รายวิชาสังคมศกึษาฯ 5  ส15101 

     อาจารย์รายวิชาประวัติศาสตร์ 5  ส15102 

    อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 6 พ16101 

     อาจารย์รายวิชาสังคมศกึษาฯ 6  ส16101 

     อาจารย์รายวิชาประวัติศาสตร์ 6  ส16102 

     อาจารย์ผูส้อนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

 

 

หนา้ที.่.. 
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หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรูท้ี่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1706 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายระพีพรรณ    กันเอ้ย อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 1 ท11101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 2 ท12101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 3 ท13101 

    อาจารย์รายวิชาดนตร ี3 ศ13202 

   อาจารย์รายวิชา ตวิ NT 

     อาจารย์ผู้สอนรว่มรายวิชาลูกเสือ/เนตรนารี 

หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

 

5. จัดท า... 

 



 

 

 

-2- 

 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 
 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่ 1707 / ๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 

............................................... 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อที่ 18 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ ารายวิชาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5 ดังรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายอธิฐาน  ทายงาม อาจารย์รายวิชาศลิปะ 1 ศ11101 

     อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว11202 

     ในชีวติประจ าวัน 1 

     อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 2 ง12101 

    อาจารย์รายวิชาภาษาไทย 2 ท12101 

    อาจารย์รายวิชาศลิปะ 2 ศ12101 

    อาจารย์รายวิชาประวัติศาสตร ์2 ส12102 

     อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว12202 

     ในชีวติประจ าวัน 2 

    อาจารย์รายวิชาการแสดงเพื่อสุนทรีภาพ 2 ศ12201 

    อาจารย์รายวิชาดนตร ี2 ศ12202 

    อาจารย์รายวิชาการงานอาชีพ 3 ง13101 

    อาจารย์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ว13101 

    อาจารย์รายวิชาศลิปะ 3 ศ13101 

     อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว13202 

     ในชีวติประจ าวัน 3 

 

 

อาจารย์รายวิชา... 
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     อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว14202 

     ในชีวติประจ าวัน 4 

     อาจารย์รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา 5 พ15101 

     อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว15202 

     ในชีวติประจ าวัน 5 

     อาจารย์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว16202 

     ในชีวติประจ าวัน 6 

 

หน้ำที่ดังน้ี 

1. วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าค าอธิบายรายวิชา ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้และ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งเวลาเรียนของรายวิชา 

2. จัดท าประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ใช้สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ละผูเ้รียน 

บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่มคีวามหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

4. ด าเนินการสอนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโดยจัดส่งผลคะแนนและเกรดตามระยะเวลาที่

งานวิชาการก าหนด 

5. จัดท าพัฒนาและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้

ให้มคีวามทันสมัยและเหมาะสมกับผูเ้รียน 

6. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของครู ผูป้ฏิบัติการสอน หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   17  ตุลาคม   ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  25๖5 

 

 

                                     (รองศาสตราจารย์ปรียานันท์  แสนโภชน์) 

                                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 


