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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

1. นางมัณฑนา  ประทุมมา  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ   
โรงเรียนพานพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 

2. นางไพรพรรณ  บุญมา   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านฝั่งต้ืน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 

3. นางสายทอง  ธนสิทธิ์    ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนนครวิทยาคม   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 

4. นายสุทธิสันต์ ล าพงษ์เหนือ  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  
โรงเรียนบ้านโป่งแดง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 86 

ที่ ศธ  ๐๔๐๔๔.๒๗๒/ ว ๓๐๒                                                           โรงเรียนพานพิทยาคม 

                                   อ. พาน  จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐ 

 

 
               ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครูเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท าผลงานทางวิชาการ 
  

เรียน  นางมัณฑนา  ประทุมมา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินคุณภาพ              จ านวน       ๑     ชุด  
             ๒. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย  

    ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส                                    
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และแบบประเมินความสอดคล้อง    จ านวน      ๑      ชุด 

 

  ด้วย นางนรมน  ดีหล้า ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม  
ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ เร่ือง “ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม”เพื่อเสนอ
ขอเลื่อนและให้ได้รับต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ เพื่อให้เคร่ืองมือที่จัดท าขึ้นนั้นมีความ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา แนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ดังนั้น โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ให้นางมัณฑนา  ประทุมมา  ครูเชี่ยวชาญ เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าผลงานทางวิชาการตลอดจนตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพื่อการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือการพัฒนานวัตกรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์    ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  
    

                                  ขอแสดงความนับถือ           
                                                                                                      
  

                                             (นายท านอง  จีนะเมืองใจ)           
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพานพิทยาคม 

 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

โทร. ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ 

โทรสาร ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ ต่อ ๑๐ 



 87 

ที่ ศธ  ๐๔๐๔๔.๒๗๒/ ว ๓๐๒                                                           โรงเรียนพานพิทยาคม 

                                   อ. พาน  จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐ 

 

 
               ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครูเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท าผลงานทางวิชาการ 
  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝั่งต้ืน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินคุณภาพ              จ านวน       ๑     ชุด  
             ๒. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบประเมินคุณภาพ   จ านวน      ๑      ชุด  
                          ๓. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
                               และแบบประเมินความสอดคล้อง                                      จ านวน      ๑     ชุด 
                          ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย  

    ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส                                    
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และแบบประเมินความสอดคล้อง    จ านวน      ๑      ชุด 

 

  ด้วย นางนรมน  ดีหล้า ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม  
ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ เร่ือง “ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม”เพื่อเสนอ
ขอเลื่อนและให้ได้รับต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ เพื่อให้เคร่ืองมือที่จัดท าขึ้นนั้นมีความ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา แนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ดังนั้น โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ให้นางไพรพรรณ  บุญมา  ครู  ช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน
ฝั่งตื้น เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ด้านเนื้อหาและเคร่ืองมือในการท าผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเคร่ืองมือการพัฒนานวัตกรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์    ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  
    

                                  ขอแสดงความนับถือ           
                                                                                                    
  

                                             (นายท านอง  จีนะเมืองใจ)           
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพานพิทยาคม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

โทร. ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ 

โทรสาร ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ ต่อ ๑๐ 
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ที่ ศธ  ๐๔๐๔๔.๒๗๒/ ว ๓๐๒                                                           โรงเรียนพานพิทยาคม 

                                   อ. พาน  จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐ 

 

 
               ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครูเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท าผลงานทางวิชาการ 
  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครวิทยาคม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินคุณภาพ              จ านวน       ๑     ชุด  
             ๒. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบประเมินคุณภาพ   จ านวน      ๑      ชุด  
                          ๓. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
                               และแบบประเมินความสอดคล้อง                                      จ านวน      ๑     ชุด 
                          ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย  

    ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส                                    
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และแบบประเมินความสอดคล้อง    จ านวน      ๑      ชุด 

 

  ด้วย นางนรมน  ดีหล้า ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม  
ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ เร่ือง “ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม”เพื่อเสนอ
ขอเลื่อนและให้ได้รับต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ เพื่อให้เคร่ืองมือที่จัดท าขึ้นนั้นมีความ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา แนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ดังนั้น โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ให้นางสายทอง  ธนสิทธิ์  ครู  ช านาญการพิเศษ โรงเรียนนคร
วิทยาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ด้านเนื้อหาและเคร่ืองมือในการท าผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเคร่ืองมือการพัฒนานวัตกรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์    ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  
    

                                  ขอแสดงความนับถือ           
                                                                                                    
  

                                             (นายท านอง  จีนะเมืองใจ)           
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพานพิทยาคม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

โทร. ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ 

โทรสาร ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ ต่อ ๑๐ 
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ที่ ศธ  ๐๔๐๔๔.๒๗๒/ ว ๓๐๒                                                           โรงเรียนพานพิทยาคม 

                                   อ. พาน  จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐ 

 

               ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครูเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท าผลงานทางวิชาการ 
  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบประเมินคุณภาพ   จ านวน      ๑      ชุด  
                          ๒. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
                               และแบบประเมินความสอดคล้อง                                      จ านวน      ๑     ชุด 
                          ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดย  

    ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส                                    
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และแบบประเมินความสอดคล้อง    จ านวน      ๑      ชุด 

 

  ด้วย นางนรมน  ดีหล้า ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  โรงเรียนพานพิทยาคม  
ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ เร่ือง “ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม”เพื่อเสนอ
ขอเลื่อนและให้ได้รับต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ เพื่อให้เคร่ืองมือที่จัดท าขึ้นนั้นมีความ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชา แนวปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
ดังนั้น โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ให้นายสุทธิสันต์  ล าพงษ์เหนือ  ครู  ช านาญการ โรงเรียนบ้าน
โป่งแดง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ด้านเนื้อหาและเคร่ืองมือในการท าผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนตรวจสอบและให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเคร่ืองมือการพัฒนานวัตกรรมของบุคคล
ดังกล่าวด้วย 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์    ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  
    

                                  ขอแสดงความนับถือ           
                                                                                                    

                                              (นายท านอง  จีนะเมืองใจ)           
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพานพิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป 

โทร. ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ 

โทรสาร ๐–๕๓๗๒–๑๕๑๒ ต่อ ๑๐ 

 


