
 
ค าสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗  จังหวัดกระบี่ 

ที่     ๓๙ /  256๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

…………………………………………………………………. 
เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27 วรรค 2 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
หน้าที่จัดท าสาระหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ดังนั้นโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังต่อไปนี้  
1. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 

1.1     นางสาวนิธิวด ี บูรณ์เจริญ     คร ู ประธานกรรมการ 
1.2     นางชุลีวรรณ ช่วยค้ า คร ู กรรมการ 
1.3 นายสันติพงษ์ กมลานันทวงศ์ คร ู กรรมการ 
1.4     นางสาวสุภาพร หนูข า คร ู กรรมการ 
1.5 นางสาวสุรัสวด ี บริรักษ์ คร ู กรรมการ 
1.6 นางจิตรปฏิมา มังคละคีรี คร ู กรรมการ 
1.7 นางสาวสริญญา หวังจ าปี พนักงานราชการ กรรมการ 
1.8 นางสาวจุฑาพร ยอดรักษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ประกอบด้วย   
2.1 นายกรัสนัย คงทอง คร ู ประธานกรรมการ 
2.2 นางกัญจนา หวายน า คร ู กรรมการ 
2.3 นางสาวปนัฏดา สองประสม  กรรมการ 
2.4 นางสาววิชุตา อ่อนทอง คร ู กรรมการ 
2.5 นางสาวบุญทิพย์ บุญช่วย คร ู กรรมการ 
2.6 นางสาวอารียา แกสมาน คร ู กรรมการ 
2.7 นายเกรียงศักดิ์ มีแก้ว คร ู กรรมการ 
2.8 นางน้ าผึ้ง ศรีสุโพธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.9 นายมันโซ อาแว ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ประกอบด้วย    
3.1 นางสาวจินตนา พลมา คร ู ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง คร ู กรรมการ 
3.3 นางสาวปรียาพร เกิดสุวรรณ คร ู กรรมการ 
3.4 นางสาวรัชญากร จันทร์ช่วย ครูผู้ช่วย กรรมการ 



3.5 นางวรารัตน์ แก้วสวาท พนักงานราชการ กรรมการ 
3.6 นางสาวตัสนีม หลังปุเต๊ะ พนักงานราชการ กรรมการ 
3.7 นางสาวศศินิภา แซ่ลิ้ม ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ประกอบด้วย    
4.1 นายกิตติชัย ถินนา คร ู ประธานกรรมการ 
4.2 นางณัฐิยา อาษา คร ู กรรมการ 
4.3 นางสาววรารักษ์ ศุกลภิญโญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.4 นายอัสสยุช รักษ์พงศ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.5 นายอินทรวัต สุวรรณเพชร ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพละศึกษา  ประกอบด้วย  
5.1 นายเทวา พิมพ์สมพร คร ู ประธานกรรมการ 
5.2 นายเกียรติศักดิ์ บัวเพชร คร ู กรรมการ 
5.3 นายวีรพจน์ บุญคง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย  
6.1 นายสันติ สุวรรณสังข์ คร ู ประธานกรรมการ 
6.2 นางจิรภา จันทร์สุขศรี คร ู กรรมการ 
6.3 นายธนากร แสงฉาย พนักงานราชการ กรรมการ 
6.4 นายณัฐพล นามวงศ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
6.5 นางสาวอรอนงค์ จุสูงเนิน ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยี   ประกอบด้วย  
7.1 นางอุษา สุวรรณสังข์   คร ู ประธานกรรมการ 
7.2 นางจารีย์     สุวรรณคช  คร ู กรรมการ 
7.3 นางสาวสารภี    มณีฉาย  คร ู  กรรมการ 
7.4 นางสาวอรอุมา    สิงหพล  คร ู กรรมการ 
7.5 นางบุษบง      สุพันธ์  คร ู กรรมการ 
7.6 นางวิภารัตน์     แก้วประดิษฐ์ คร ู กรรมการ 
7.7 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ คร ู กรรมการ 
7.8 นายนพดล    พุทธพฤกษ์  คร ู กรรมการ 
7.9 นายชลธี   วิเศษศิริ คร ู กรรมการ 
7.10 นายประกัน เมืองสุด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
7.11 นางสาวรวินณ์วัฒน์ ลือยศ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
7.12 นายสุนทร    สังข์แก้ว  พนักงานราชการ  กรรมการ 
7.13 นายกิตติพงษ์   หนูวัน พนักงานราชการ กรรมการ 
7.14 นายเอกลักษณ์ อาญา พนักงานราชการ กรรมการ 
7.15 นางสาวหนึ่งฤดี สืบกระพันธ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
7.16 นางสาวกิติวรกานต์    ดวงจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 



8. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
8.1 นายภัทรพงศ์ ภูษา คร ู ประธานกรรมการ 
8.2 นางวันดี อาญา คร ู กรรมการ 
8.3 นายสมยศ แก้วใหญ่ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
8.4 นางสาวจิณห์วรา ทองจิตต์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
8.5 นางสาวสุเพ็ญ ชลธ ี ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
9.1 นางสุภาวดี เมืองประเสริฐ คร ู ประธานกรรมการ 
9.2 นายสันติพงษ์ กมลานันทวงศ์ คร ู กรรมการ 
9.3 นางสาวปนัฎดา สองประสม คร ู กรรมการ 
9.4 นางสาวกิติวรกานต์ ดวงจันทร์ คร ู กรรมการ 
9.5 นายอัสสยุช รักษ์พงศ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9.6 นายสมยศ แก้วใหญ่ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้     
1.ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชาในสาระ

การเรียนรู้พ้ืนฐาน  และเพ่ิมเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551   
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
3. ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาค  
4. ก าหนดเวลาหรือจ านวนหน่วยการเรียน  
5. จัดท าค าอธิบายรายวิชา  
6. จัดท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา  
7. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  
8. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรก่อนเข้าเล่มเพ่ือรายงานให้โรงเรียนทราบ   

 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้   ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   อย่างเต็ม 
ความรู้ความสามารถ  เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเกิดผลดีแก่ทางราชการ    

 
สั่ง   ณ  วันที่        กุมภาพันธ์    พ.ศ. 256๒ 

 
 
 

   (นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ 

 
 


