
 
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๐๓๑ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 

 …………………………………………… 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ นักเรียน  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ 
(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ดังนี้ 

๑. นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางภัทรนุช  คำดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๔. นางธัญญา  สติภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวรัตยา  ร่างกายดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
กรรมการ 

๗. ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๘. นางสาวชลิตา  บุญรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๙. นางพัชรา  ไตรยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
กรรมการ 

๑๐. นางนลินพร  สมสมัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๑. นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๑๒. นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
๑๓. นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการ 
๑๔. นางสาวจิรา  จั่นเล็ก ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และแนวการจัด

สัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. จัดทำคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา  เกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 
๔. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 
๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูล

ป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๗. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิชา ในแต่ละปีการศึกษา 

เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปี

ที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 
สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวภัทรนุช  คำด ี   ประธานกรรมการ 

  นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข   รองประธานกรรมการ  

นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต  กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ   สนามไชย กรรมการ 
นายสมพร  โพธิ์ศรี  กรรมการ นางสาวสุนทรี วีระปรีชา กรรมการ  
นางสาวจีญาพัชญ์  แก้มทอง  กรรมการ นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ  
นางสาวอโนชา โปซิว  กรรมการ นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้  กรรมการ  
นางสาวทวินันท์  ใสขาว  กรรมการ นางสาวศศิตา  อยู่ยืน  กรรมการ 

นางสาวพิทธิดา   ปราโมทย ์  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางธัญญา  สติภา   ประธานกรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก   รองประธานกรรมการ 

  นายทินกร  พานจันทร์   รองประธานกรรมการ 
 นางสาววิลัยภรณ ์  ปิยะวงค์ กรรมการ นางสาวสุภิดา  โลเกษ  กรรมการ 
 นางสาวลาวัลย์  คงแก้ว  กรรมการ นางสาวณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ กรรมการ 
 นางสาวพัชราวัลย์  บุตรพรม กรรมการ นางสาวอลิษา  ไชยรินทร์  กรรมการ 
 นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  กรรมการ นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล  ชูกะโรจน์ กรรมการ นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง กรรมการ 
 นายศิรวิชญ์  ประยูรวิวัฒน ์ กรรมการ นางสาวอนุสราสุขสุคนธ์  กรรมการ 
 นางสาวอริสา  แช่มชื่น  กรรมการ นางสาวจิราพร  เวียงชนก  กรรมการ 



  นางสาวณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอมรรัตน์  มะลิงาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวมณทิพย์   เจริญรอด  ประธานกรรมการ 

  นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ ์  รองประธานกรรมการ 
นายสมุฎฎ์  ภาษาดี   รองประธานกรรมการ 

 นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา กรรมการ นางสาววณิชชา  เอนกวิธวิทยา กรรมการ 
นางสาวศศิธร  เมืองมูล  กรรมการ นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา กรรมการ 
นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ  กรรมการ นางสาวกุลยา  บูรพางกูร  กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการ นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการ  
นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ นางสาวอาภาพร  ภิระบรรณ์ กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา กรรมการ นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ  
นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว กรรมการ นางสาวเกศินี  จันทร์ครบ  กรรมการ  
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการ นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร กรรมการ  
นางอรอนงค ์ ชาญรอบ  กรรมการ นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์  กรรมการ  
นายสุริยา  ทรัพย์เฮง  กรรมการ นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์  กรรมการ  
นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  กรรมการ นางปัทมา  รัตนจำนงค์  กรรมการ  
นางสาวจีระภา  ชินภักดี   กรรมการ นางสาวธัญญารัตน์  พิมสา กรรมการ  

  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิราภร  นาบุญ   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
นางสาวรัตยา  ร่างกายดี           ประธานกรรมการ    
นางสาววิไลวรรณ์  รัตนะ   รองประธานกรรมการ 

  นางสาวชื่นกมล   คงหอม   รองประธานกรรมการ 
นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ นายปวิตร  สมนึก  กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์  กรรมการ นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการ 
นางสาวอัญชนา  แซ่จิว  กรรมการ  นางสาวทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล กรรมการ  
นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ นางสาวอรวรรณ  พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ 
นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร  กรรมการ นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ 
นางสาวพรทิวา  สมเนตร์  กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ่หลอ่ กรรมการ นายวิทวัส  นิดสูงเนิน  กรรมการ 
นางสาวจิตรลดา  อินทรขุนทศ กรรมการ  นางสาวปรัชญา  การรักษา กรรมการ  

  นายอรรถพล  ยตะโคตร   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์  จอมทอง  ประธานกรรมการ 
  นายสุมังครัตน์  โคตรรมณี  รองประธานกรรมการ 

  



นายณรงค์  หนูนารี  กรรมการ นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย กรรมการ 
นางสาวพรวลี  สุขสอาด  กรรมการ นายชัยวัฒน์  ผ่องสังข ์  กรรมการ 
นายอติวรรตน์  พันธุวงศ์  กรรมการ  

นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
นางสาวชลิตา  บุญรักษา   ประธานกรรมการ 

  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวเมทิตา  ชัยมา   รองประธานกรรมการ 

 นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์ กรรมการ นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการ  
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์  กรรมการ  
นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย  กรรมการ 

นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
นางพัชรา  ไตรยวงศ์   ประธานกรรมการ 

  นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์   รองประธานกรรมการ 
  นายเพชร  สาระจันทร์   รองประธานกรรมการ  

นายสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมการ นางสาวปิยวรรณ   ฑิมัจฉา กรรมการ 
นายนิธิภัทร์  สร้อยเชื้อดี  กรรมการ นางสาวกชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย กรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
นางนลินพร  สมสมัย   ประธานกรรมการ 

  นางสาวจิรา  จั่นเล็ก   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  รองประธานกรรมการ 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย กรรมการ 
นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการ นางทิพย์จันทร์  หงษา  กรรมการ  
นายสุชาติ  รัตนเมธากูร  กรรมการ นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ กรรมการ นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิร ิ กรรมการ 
นางสาววิไลพรรณ  คงดี  กรรมการ นายชนินทร์  บัวแจ้ง  กรรมการ 
นายศักรินทร ์ ศรีตระกูล  กรรมการ นางสาวศิริมา  บุญสวัสดิ์  กรรมการ 
นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง กรรมการ 
นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน กรรมการ นางสาวจินต์จุฑา   เกษร  กรรมการ 
นายนพดล  คำพร  กรรมการ นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์  กรรมการ 

นางสาวอรวรรยา   ภาคคำ  กรรมการและเลขานุการ  

  



 
 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย  ประธานกรรมการ 
  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ รองประธานกรรมการ 
  นางทัศนีย์  วงค์เขียว รองประธานกรรมการ  

นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ นางอาภาภรณ์  อริวัน  กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ นางสาววนิดา  ตนภ ู  กรรมการ  
นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด  กรรมการ นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการ  

ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนดำเนินงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางฯ ตรวจสอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 ๓. ประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมทั้งสรุปผล การประเมินและรายงานผล 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สั่ง  ณ  วันที่   ๖  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 


