
 
คําส่ังโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

ท่ี  ๑๓๕๔ / ๒๕๖๑ 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําหลักสุตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ   
จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้  
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑.๑ นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน       ประธาน 
 ๑.๒ นางรัชตาพร  เสนามาตย์  รองผู้อํานวยการ      กรรมการ  
 ๑.๓ นายดงสุริยา  หนูแสน  รองผู้อํานวยการ       กรรมการ 
 ๑.๔ นางศิรินาถ  กะฐินสี  รองผู้อํานวยการ       กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง  หัวหน้างานวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่   ๑.  ให้คําปรึกษา  แนะนํา อํานวยความสะดวกระหว่างการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๒.  ดูแลแก้ปัญหาอันอาจเกิดขึ้น 
 

๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ๒.๑ นางศิรินาถ  กะฐินสี   รองผู้อํานวยการ ประธาน 
 ๒.๒ นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๒.๓ นายธํารงค์  ทาทอง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ 
 ๒.๔ นายมนตรี  ภูกระโทก   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
 ๒.๕ นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวศิราณี  บุญมาก   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๒.๘ นายประสิทธ์ิ  ไตรสะอม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
 ๒.๙ นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง  หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ๑           กรรมการ 



 ๒

 ๒.๑๒ นางพัชรนันท์  ปราบริปู       ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๓ นางชนกนาถ  ดลเอี่ยม   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๑๔ นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที ่ ๑.  วางแผนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.  ประสานงานด้านบุคลากรและอุปกรณ์ 
 ๓.  จัดทําข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และจัดทําเอกสารงานหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.  ดูและจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรต่าง ๆ 
 ๕.  ช่วยแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดทําหลักสูตร 
 ๖.  สรุป  รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 
 ๗.  นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๘.  ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการจัดทําหลักสูตร 
 

๓.  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 หน้าที ่ ๑.  จัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๒.  จัดทําคําอธิบายรายวิชา  โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.  รวบรวมในรูปเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูลส่งฝ่ายวิชาการ 
 ๓.๑  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑) นายธํารงค์  ทาทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระ    ประธาน 
  ๒) นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๓) นายประยงค์  นราศรี       ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    กรรมการ 
  ๔) นางพรทิพย์  ตั้งพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    กรรมการ 
  ๕) นางสายพิน  สลุบพล  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    กรรมการ 
  ๖) นายภัทรพล  ปัดติลาพัง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    กรรมการ 
  ๗) นางอรวรรณ  ลัคษร  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๘) นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๙) นางสาวอลิสษา  นพรัมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวศริญญู  ชุมแสง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวอังคณา  เตือประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวชนิกานต์  แสนเมืองใจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
     ๑๓) นายปริญญา  สวัสดิ์รัมย์ พ่ีเล้ียงเด็กพิการ    กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวิตรี  บุญประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
 



 ๓

 ๓.๒  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑) นายพลวิสันต์  สิงหาอาจ หัวหน้ากลุ่มสาระ   ประธาน 
  ๒) นายทิวา  สมนึกในธรรม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๓) นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๔) นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๕) นางสาวเพียรศรี  พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๖) นายเสน่ห์  หัดไทยทระ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๗) นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๘) นางสาวพรรณี  กล่ันสนิท  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๙) นางพรพิมพ์  วิเศษรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๐) นายพิชาติ  ฉลอมประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๑) นายทวีป  ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๒) นางนันทกานต์  สมันสุข ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๓) นางสุพัตรา  อาจยิ่งยง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวฟานิดา  ภู่ห้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๖) นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวจิรารัตน์  จันทร์แดง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๗) นางพัชรนันท์  ปราบริปู ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร        กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑) นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร หัวหน้ากลุ่มสาระ    ประธาน 
  ๒) นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๓) นางสาวรมิดา  ชาญประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๔) นางจิตย์วาส  แก้วประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๕) นายวีรวิชญ์  ปราบริปู ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๖) นางสาวครองขวัญ  มมประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๗) นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๘) นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๙) นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๑๐) นางเรณูนคร  จันทสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๑๑) นางวารี  กาสิทธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๑๒) นายเชิดพงศ์  คงประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๑๓) นางบารนี  โสภา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 



 ๔

  ๑๔) นายเฉลิมพล  วาลีประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวกรภัคมน  วึกประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๖) นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวจรัญญา  ชัยปลัด ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวลําเจียก  ปะสุรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๙) นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๒๐) นางอาทิตยา  หนูประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๒๑) นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๒๒) นางสาวพรทิภา  ทองกุล พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๒๓) นายชํานาญ  จารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
  ๒๔) นางชนกนาถ  ดลเอ่ียม ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑) นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระ    ประธาน 
  ๒) นางสาวนิจวรรณ  ธรรมโกศล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๓) นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๔) นางสาวลาวัณย์  จันทรคาต ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๕) นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๖) นายอโนทัย  หม่ันกิจ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๗) นางฐิติวรดา  ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๘) นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๙) นายบรรลุ  ลาหนองแคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๐) นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๑) นายเจนวิทย์ จันทร์หนองสรวง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๒) นางสาวขนิษฐา  สุภศร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๓) นางสุภารัตน์  น้อยพรม  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวผ่องพิชญา  ศรีสุริยชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๕) นายนพกร  แก้วกํากง พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๑๖) นายนิคม  สังข์ลอย พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวสาลินี  พรมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑) นางสาวศิราณี  บุญมาก หัวหน้ากลุ่มสาระ    ประธาน 



 ๕

  ๒) นางสาวอุไรรักษ์  ปราบริปู ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๓) นางภัทรวรรณ  เท่ียวประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๔) นางสาวอิสรา  สุขประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๕) นางโสภา  สุขกระโทก ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๖) นางสาวพรกมล  ม่ันดุลยศิริ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๗) นางสาวเสาวณิต  แป้นประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๘) นางพรนิภา  ตอพล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๙) นางอรฤดี  ใยยอง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวสุชาดา  ยันประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๑) นางเอมอร  แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๒) นายสันติ  ธรรมจักร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๓) นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๕) นางสาวประกายดาว  โกรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๖) นายประมวล  ทองแม้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวนันทพร  อิดประโคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
  ๑๘) Mr. Horst Niebuhr  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
  ๑๙) Mr. Sun Heng  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
  ๒๐) นางสาวพิกุลกิตติ์  สิทธิสังข์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑) นายมนตรี  ภูกระโทก หัวหน้ากลุ่มสาระ    ประธาน 
  ๒) นายปัณณวัฒน์  บุญปก ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๓) นายณัฏฐ์  สาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๔) นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๕) นางสาวบังอร  ทศมาตร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๖) นายยุทธนา  ผินสู่ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๗) นางเมธาพร  สุภาพ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๘) นายอภิชัย  ณ รังษ ี ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
  ๙) นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๑) นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระ    ประธาน 
  ๒) นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นทะเล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 



 ๖

  ๓) นายสุติยะ  สธนโสภณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๔) นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๕) นายสุรพล  เทวัญรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๖) นางสุพรรษา  วันสุข ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร     กรรมการ 
  ๗) นางอาภาพร  กระเช่ือมรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๘) นายจักรินทร์  พรหมโสฬส ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    กรรมการ 
  ๙) นางรวิวรรณ  คงประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๐) นางสาวสุวิมล  นพตลุง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวกรวรรณ  ชินนาค ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๒) นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๓) นายจักริน  วิวัตรชัย ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๔) นางสาวนันทิยา  ธาสถาน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๕) นายอาทิตย์  เพชรเนตร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๖) นายกีรติ  กีรตินิตยา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๑๗) นางกานต์สินี  ศรีวิไล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๘) นางสาวพิสมัย  เพียรใจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๑๙) นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
  ๒๐) นางสาวชนกานต์  สมนึกในธรรม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
  ๒๑) นางสาวพรพิมล  ครองช่ืน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๘ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑) นายประสิทธ์ิ ไตรสะอม หัวหน้ากลุ่มสาระ    ประธาน 
  ๒) นายไพทูล  ถาวร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    กรรมการ 
  ๓) นายถนัด  สุขแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๔) นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๕) นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
  ๖) นางสาวกรกนก  สุภาษิต ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๗) นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๘) นางยุพิน  จักรสาน พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๙) นางสาวอรทัย  สิงหาระโท ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
  ๑๐) นางสาววาสนา  นนตา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๙ คณะกรรมการงานแนะแนว 
  ๑) นายเสถียร  คํามี หัวหน้ากลุ่มงาน    ประธาน 



 ๗ 

  ๒) นางทิพย์สุดา  ตรงใจ พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๓) นางภานุมาศ  แสงบุตร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 

๔.  คณะกรรมการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๔.๑ นางวารี  กาสิทธ์ิ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประธาน 
 ๔.๒ นายสุติยะ  สธนโสภณ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ/ท่ีปรึกษา 
 ๔.๓ นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔.๔ นางจันทร์เพ็ญ  อุ่นทะเล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔.๕ นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔.๖ นายเสถียร  คํามี  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔.๗ นางภานุมาศ  แสงบุตร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔.๘ นางทิพย์สุดา  ตรงใจ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔.๙ นางสาวลําเจียก  ปะสุรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔.๑๐ นายเจนวิทย์ จันทร์หนองสรวง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑.  วางแผนการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
  ๒.  ประสานงานบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
  ๓.  ออกแบบเอกสารการประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๔.  จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
  ๕.  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือ ข้อ ๔ 
  ๖.  รับผิดชอบวัดและประเมินผลการผ่านกิจกรรม รายภาค รายปีและการจบช่วงช้ัน 
  ๗.  สรุปผลการดําเนินการรายงานผู้บริหาร 
 

๕.  คณะกรรมการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑ นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประธาน 
 ๕.๒ นางสาวสาลินี  พรมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๕.๓ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน  กรรมการ 
 ๕.๔ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารผู้สอนทุกระดับช้ัน  กรรมการ 
 ๕.๕ นายเจนวิทย์ จันทร์หนองสรวง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑.  วางแผนการดําเนินการให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๒.  จัดทําคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรวด                          
วิทยาคาร 
  ๓.  ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 ๘

  ๔.  ดําเนินการให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคู่มือ ข้อ ๒ 
  ๕.  รับผิดชอบวัดและประเมินผลรายภาค/ปีและการจบช่วงช้ัน 
  ๖.  สรุปผลการดําเนินการรายงานผู้บริหาร 
 

๖.  คณะกรรมการด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

 ๖.๑ นางสายพิน  สลุบพล ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประธาน 
 ๖.๒ นายธํารงค์  ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๖.๓ นางสตรีรัตน์  สวดประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๖.๔ นางพรทิพย์  ตั้งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๖.๕ นายประยงค์  นราศรี ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๖.๖ นายภัทรพล  ปัดติลาพัง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๖.๗ นางอรวรรณ  ลัคษร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๖.๘ นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๖.๙ นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประธาน 
 ๖.๑๐ นางสาวอังคณา  เตือประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๖.๑๑ นายปริญญา  สวัสดิ์รัมย์ พ่ีเล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๖.๑๒ นางสาวิตรี  บุญประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. วางแผนการการพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
  ๒. จัดทําคู่มือการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
  ๓. ออกแบบเอกสารประกอบการประเมินผู้เรียนด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความ 
  ๔. รับผิดชอบวัดและประเมินผลรายภาค/ปีและการจบช่วงช้ัน 
  ๕. สรุปผลการดําเนินการรายงานผู้บริหาร 
 

๗.  คณะกรรมการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 ๗.๑ นางสาวจิตย์วาส  แก้วสุข ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   ประธาน 
 ๗.๒ นางสาวครองขวัญ  มมประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๗.๓ นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๗.๔ นางสุพรรษา  วันสุข ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวสุวิมล  นพตลุง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๗.๖ นายทวีป  ปาประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๗.๗  นางสาวเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวกรภัคมน วึกประโคน  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๗.๙ นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 



 ๙

 ๗.๑๐ นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๗.๑๑ เจ้าหน้าท่ีวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๗.๑๒ นางสาวพรพิมล  ครองช่ืน  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑๓ นางสาวชนกานต์  สมนึกในธรรม ครูอัตราจ้าง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ประสานงานกลุ่มสาระต่างๆ เพ่ือสรุปแนวทางการวัดประเมินผล 
  ๒.  จัดทําเอกสารคู่มือการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร 
  ๓.  ประชาสัมพันธ์คู่มือกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  ๔.  ออกแบบเอกสารประกอบการวัดประเมินผล และดําเนินการให้ไปสู่การนําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๕.  ดําเนินการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามคู่มือ ข้อ ๒ 
  ๖. สรุปผลการปฏิบัติงานรายงานผู้บริหาร 
 

๘. คณะกรรมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๘.๑ นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   ประธาน 
๘.๒ นางสุพรรษา  วันสุข ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
๘.๓ นายพลวิสันต์  สิงหาอาจ ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวพิกุลกิตติ์  สิทธิสังข์   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กรรมการ 
๘.๕ นางสาวชุนิดา ชิโนทัย ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
๘.๖ นางสาวบังอร  ทศมาตร ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
๘.๗ นายเจนวิทย์ จันทร์หนองสรวง ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
๘.๘ นางสาววาสนา  นนตา ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการ 
๘.๙ นางสาวจรัญญา ชัยปลัด ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัย 
 ๒.  ส่งเสริมให้ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารและบุคลากรมีงานวิจัยในช้ันเรียน ๑๐๐ % 
 ๒.  รวบรวมข้อมูลการวิจัยในช้ันเรียน 
 ๓.  ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนานักเรียนโดยรวม 
 ๔.  สรุปรายงานผู้บริหาร 
 

๙.  คณะกรรมการจัดทํารูปเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๙.๑ นางศิรินาถ  กะฐินสี   รองผู้อํานวยการ ประธาน 
 ๙.๒ นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๙.๓ นายธํารงค์  ทาทอง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ 
 ๙.๔ นายมนตรี  ภูกระโทก   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 



 ๑๐ 

 ๙.๕ นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๙.๖ นางสาวศิราณี  บุญมาก   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๙.๗ นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์   หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการ 
 ๙.๘ นายประสิทธ์ิ  ไตรสะอม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
 ๙.๙ นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๙.๑๐ นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง  หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙.๑๑ นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ๑  กรรมการ 
 ๙.๑๒ นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานักเรียน กรรมการ 
 ๙.๑๓ นางอรฤดี  ใยยอง   หัวหน้างานการเงิน  กรรมการ 
 ๙.๑๔ นางพัชรนันท์  ปราบริปู    ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๑๕ นางชนกนาถ  ดลเอ่ียม   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙.๑๖ นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑.  จัดทําเอกสารหลักสูตรให้เป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ 
   ๒.  ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและตัวอักษร 
   ๓.  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่บุคคลผู้เก่ียวข้อง 
 

๑๐.  คณะกรรมการนําเสนอและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 ๑๐.๑ นางศิรินาถ  กะฐินสี   รองผู้อํานวยการ ประธาน 
 ๑๐.๒ นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง  หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ๑    กรรมการ 
 ๑๐.๔ นายทวีป  ปาประโคน   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร               กรรมการ 
 ๑๐.๕ นางสาวกรวรรณ  ชินนาค  ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร               กรรมการ 
 ๑๐.๖ นางพัชรนันท์  ปราบริปู       ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐.๗ นางชนกนาถ  ดลเอี่ยม   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๐.๘ นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑.  วางแผนการนําเสนอและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
   ๒.  เตรียมอุปกรณ์  และประสานงานผู้เก่ียวข้อง 
   ๓.  นําเสนอและประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามวาระต่าง ๆ 
   ๔.  สรุปและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เพ่ิมคุณภาพอยู่เสมอ 
 

๑๑.  คณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 ๑๑.๑ นางศิรินาถ  กะฐินสี   รองผู้อํานวยการ ประธาน 
 ๑๑.๒ นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ 



 ๑๑

 ๑๑.๓ นายธํารงค์  ทาทอง   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ 
 ๑๑.๔ นายมนตรี  ภูกระโทก   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
 ๑๑.๕ นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์      หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๑๑.๖ นางสาวศิราณี  บุญมาก   หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๑๑.๗ นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๑๑.๘ นายประสิทธ์ิ  ไตรสะอม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
 ๑๑.๙ นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๑๑.๑๐ นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ 
 ๑๑.๑๑ นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ๑           กรรมการ 
 ๑๑.๑๒ นางพัชรนันท์  ปราบริปู       ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๑๓ นางชนกนาถ  ดลเอี่ยม   ครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๑.๑๔ นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่   ๑.  ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะและเม่ือส้ินสุดการใช้หลักสูตร 
   ๒.  สรุปรายงานผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งตามคําส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๒   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 
 

               (ลงช่ือ) 
                                                                           (นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ) 

                                                                          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 


