
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ(อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที ่๒๕ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๐  

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
********************************************* 

  ด้วยงานหลักสูตรโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จะด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และให้สอดรับกับการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน
ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  
 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
   ๑.๑ นางสาวสุชีลา อภัยราช  ผู้อ านวยการโรงเรียน ฯ 
  ๑.๒ นางณัฐณิชา กล้าหาญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ  
  ๑.๓ นายฉัตรชัย ทองจรัส   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  ๑.๔ นายแดนชัย วงค์เวียน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ๑.๕ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
  มีหน้ำที่ ประสานงาน ควบคุม ก ากับติดตาม ตรวจสอบการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 ๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ประกอบด้วย  
  ๒.๑ นางอังคณา พ่ึงพัก   ประธานกรรมการ  
  ๒.๒ นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  กรรมการ  
  ๒.๓ นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 ๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
  ๓.๑ นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม  ประธานกรรมการ  
  ๓.๒ นายบวงสวง น้อมเศียร  กรรมการ  
  ๓.๓ นางณัฐณิชา กล้าหาญ   กรรมการ  
  ๓.๔ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 



 ๔. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  
  ๔.๑ นางนาตยา ฤทธิธรรม   ประธานกรรมการ  
  ๔.๒ นายฉัตรชัย ทองจรัส   กรรมการ  
  ๔.๓ นายแดนชัย วงค์เวียน   กรรมการ  
  ๔.๔ นายเอนก นันทรากร   กรรมการ  
  ๔.๕ นางสาวสมจิตร  นามกระโทก กรรมการ 
  ๔.๖ นางสาวจ าเนียร ชูช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 ๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย  
   ๕.๑ นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ประธานกรรมการ  
  ๕.๒ นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  กรรมการ  
  ๕.๓ นางจุฑารัตน์ ศรีค า   กรรมการ  
  ๕.๔ นายคณวรา สิละบุตร   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 ๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบด้วย  
  ๖.๑ นายอรรณพ บ่อน้อย   ประธานกรรมการ  
  ๖.๒ นายวัชโรทร ทิมแหง   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
 
 ๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ประกอบด้วย  
  ๗.๑ นายสุทธิ มีขันหมาก   ประธานกรรมการ  
  ๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  กรรมการ  
  ๗.๓ นางทัตฌา ไชยศรีษะ   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 ๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย  
  ๘.๑ นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ประธานกรรมการ  
  ๘.๒ นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว  กรรมการ  
  ๘.๓ นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ   กรรมการ  
  ๘.๔ นางเพชรดา แนบเนียน  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 



 
 ๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย  
   ๙.๑ นางกรวิพา ส าโรง    ประธานกรรมการ  
  ๙.๒ นายรณชัย บุญประจวบ  กรรมการ  
  ๙.๓ นางสาววรินทร์  น้อยแสง กรรมการ  
  ๙.๔ นางสาวอรนุช เพียลาด  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 ๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย  
  ๑๐.๑ นายฉัตรชัย ทองจรัส  ประธานกรรมการ  
  ๑๐.๒ นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  กรรมการ  
  ๑๐.๓ นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  กรรมการ  
  ๑๐.๔ นางทัตฌา ไชยศรีษะ  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงกิจกรรมแนะแนว 
 
 ๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย  
  ๑๑.๑ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ประธานกรรมการ  
  ๑๑.๒ นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว  กรรมการ  
  ๑๑.๓ นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  กรรมการ  
  ๑๑.๔ นางสาวสมจิตร นามกระโทก กรรมการ 
  ๑๑.๕ นายเอนก นันทรากร  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 
 ๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย  
  ๑๒.๑ นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ประธานกรรมการ  
  ๑๒.๒ นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว  กรรมการ  
  ๑๒.๓ นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ จัดท า ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียน ได้แก่ งานทะเบียน และงานวัดผล 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

           
     
           (นางสาวสุชีลา อภัยราช)  
       ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


