คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๑๑๕/ ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------เพื่อให้การใช้หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสม
กับการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ
นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
กรรมการ
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
น.ส.จรรยา ศรีเเจ่ม
กรรมการ
นายปวิช เรืองวรัชกุล
กรรมการ
น.ส.นฤมล รับส่ง
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด
กรรมการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คำแนะนำ ดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม
๒. คณะกรรมการดำเนินการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
น.ส.จิรา จั่นเล็ก
กรรมการ
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กรรมการ
น.ส.วราลี สินธุวา
กรรมการ
น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์
กรรมการ
น.ส.ศศิตา อยู่ยืน
กรรมการ
นางธัญญา สติภา
กรรมการ
นายธีระพงษ์ มวานนท์
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์
กรรมการ
น.ส.รัตยา ร่างกายดี
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
น.ส.พรวลี สุขสอาด
กรรมการ
น.ส.ชลิตา บุญรักษา
กรรมการ
น.ส.เมทิตา ชัยมา
กรรมการ
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
กรรมการ
น.ส.กชพรรณ เอี่ยมอุ้ย
กรรมการ
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์
กรรมการ
นางนลินพร สมสมัย
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ

น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน
กรรมการ
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.อาทิตยาภรณ์ บทนอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพุทธิพงศ์ ฉันทศิริเวทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผนดำเนินงาน ประสานงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางฯ ตรวจสอบ และจัดพิมพ์หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชน
๔. ประเมิ น การใช้ ห ลัก สู ตรโรงเรี ย นวชิ ร ธรรมสาธิต ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ พร้ อ มทั ้ ง สรุปผล
การประเมินและรายงานผล
๓. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์
ประธานกรรมการ
น.ส.อุษณีษ์ อ่อนแท้
รองประธานกรรมการ
น.ส.เกวลี เงินศรีสุข
รองประธานกรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ
น.ส.สุนทรี วีระปรีชา
กรรมการ
น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง
กรรมการ
น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
กรรมการ
น.ส.อโนชา โปซิว
กรรมการ
นางพัชนีย์ คงเกิด
กรรมการ
น.ส.วิไลวรรณ เบอร์ดี
กรรมการ
นายศุภชัย นัคราจารย์
กรรมการ
น.ส.จันทร์จิรา สุขสิงห์
กรรมการ
นายพุทธิพงศ์ ฉันทศิริเวทย์
กรรมการ
น.ส.ศศิตา อยู่ยืน
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางธัญญา สติภา
ประธานกรรมการ
นายทินกร พานจันทร์
รองประธานกรรมการ
น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.สุภิดา โลเกษ
กรรมการ
น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์
กรรมการ
น.ส.ลาวัลย์ คงแก้ว
กรรมการ
น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ
กรรมการ
น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม
กรรมการ
น.ส.อลิษา ไชยรินทร์
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ มะละกา
กรรมการ
นายชนเมธี ศรีษะเทือน
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะโรจน์ กรรมการ
น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง
กรรมการ

น.ส.อริสา แช่มชื่น
กรรมการ
น.ส.จิราพร เวียงชนก
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ
น.ส.โสภิดา ไชยวรรณ
กรรมการ
นายทศพร โอภาโส
กรรมการ
น.ส.สรินนา หมอนสุภาพ
กรรมการ
น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม
กรรมการ
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์
กรรมการ
นายธีระพงษ์ มวานนท์
กรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
ประธานกรรมการ
น.ส.ศศิธร เมืองมูล
รองประธานกรรมการ
น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
กรรมการ
น.ส.วราลี สินธุวา
กรรมการ
น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา
กรรมการ
น.ส.วณิชชา เอนกวิธวิทยา
กรรมการ
น.ส.เยาวรัตนา พรรษา
กรรมการ
น.ส.เมธาวี สุขเจริญ
กรรมการ
น.ส.กุลยา บูรพางกูร
กรรมการ
น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย
กรรมการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
กรรมการ
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว
กรรมการ
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน
กรรมการ
น.ส.เกศินี จันทร์ครบ
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด
กรรมการ
น.ส.ณิชชา บุตรสีมาตร
กรรมการ
นางอรอนงค์ ชาญรอบ
กรรมการ
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
กรรมการ
นายสุริยา ทรัพย์เฮง
กรรมการ
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์
กรรมการ
น.ส.จีระภา ชินภักดี
กรรมการ
นางปัทมา รัตนจำนงค์
กรรมการ
น.ส.ประภาศิริ อุทัยศรี
กรรมการ
น.ส.โสภา สุขนิคม
กรรมการ
น.ส.ศยามล ดีวิลัย
กรรมการ
น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.อาทิตยาภรณ์ บทนอก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น.ส.รัตยา ร่างกายดี
ประธานกรรมการ
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ
รองประธานกรรมการ
น.ส.ชื่นกมล คงหอม
รองประธานกรรมการ
นายปวิตร สมนึก
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
น.ส.อัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
กรรมการ
น.ส.วทันยา ใจนันตา
กรรมการ
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการ
น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.พรทิวา สมเนตร์
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ
นายวิทวัส นิดสูงเนิน
กรรมการ

น.ส.อรัญญา จุลกระเศียร
กรรมการ
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ
น.ส.ปรัชญา การรักษา
กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
ประธานกรรมการ
น.ส.พรวลี สุขสอาด
รองประธานกรรมการ
นายชวนัส แก้วพรม
รองประธานกรรมการ
นายชิษณุ หนูแดง
กรรมการ
นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์
น.ส.ธนาภา แซ่เล้า
กรรมการ
น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์
น.ส.พรวลี สุขสอาด
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
น.ส.ชลิตา บุญรักษา
ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์
รองประธานกรรมการ
น.ส.เมทิตา ชัยมา
รองประธานกรรมการ
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล
กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์
กรรมการ
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์
น.ส.สุธิดา ด่านซ้าย
กรรมการ
น.ส.สีวลี ยืนยาว
น.ส.สุธิตา ศรียางนอก
กรรมการ
น.ส.เมทิตา ชัยมา
กรรมการและเลขานุการ
๙. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
ประธานกรรมการ
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
รองประธานกรรมการ
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา
รองประธานกรรมการ
นายเพชร สาระจันทร์
กรรมการ
น.ส.นฤมล รับส่ง
น.ส.พัชรินทร์ มุ่งเงิน
กรรมการ
น.ส.กชพรรณ เอี่ยมอุ้ย
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์
ประธานกรรมการ
น.ส.จันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ
รองประธานกรรมการ
นายนพดล คำพร
รองประธานกรรมการ
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการ
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี
น.ส.จิรา จั่นเล็ก
กรรมการ
นายสุชาติ รัตนเมธากูร
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
น.ส.วิไลพรรณ คงดี
กรรมการ
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายชนินทร์ บัวแจ้ง
กรรมการ
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
กรรมการ
น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์
กรรมการ
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน
กรรมการ
น.ส.ปรารถนา รุ่งเรือง
กรรมการ
น.ส.จินต์จุฑา เกษร
กรรมการ
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์
กรรมการ
น.ส.สมฤดี จันทะคร
กรรมการ
นายสราวุธ รัตนนท์
กรรมการ
นางนลินพร สมสมัย
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
ประธานกรรมการ
นายศราวุธ คารมหวาน
รองประธานกรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
รองประธานกรรมการ
น.ส.อริสา แช่มชื่น
กรรมการ
น.ส.ประภาศิริ อุทัยศรี กรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มงานแนะแนว
นายศราวุธ คารมหวาน
ประธานกรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
รองประธานกรรมการ
น.ส.ทัศนีย์ วงค์เขียว
กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง
กรรมการ
นางอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการ
น.ส.วิมล อภิเมธีกุล
กรรมการ
น.ส.อัยนา สระแก้ว
กรรมการ
น.ส.ธีราอร วงษ์ไกร
กรรมการ
นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. วางแผนดำเนินงานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางฯ ตรวจสอบหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
๓. ประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งสรุปผล
การประเมินและรายงานผล
๑๓. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ICT-AI)
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์
หัวหน้าแผนการเรียน นางธัญญา สติภา
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
กรรมการ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
น.ส.วราลี สินธุวา
หัวหน้าแผนการเรียน น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม กรรมการ
น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์
กรรมการ
น.ส.อาทิตยาภรณ์ บทนอก กรรมการ
น.ส.ศยามล ดีวิลัย
กรรมการ

แผนการเรียนวิศวกรรม – สถาปัตยกรรม
น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์
หัวหน้าแผนการเรียน
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์
กรรมการ
แผนการเรียนวิทย์-คอมพิวเตอร์
นางปัทมา รัตนจำนงค์
หัวหน้าแผนการเรียน
น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง
กรรมการ
แผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
น.ส.จินต์จุฑา เกษร
หัวหน้าแผนการเรียน
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ
กรรมการ
แผนการเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
น.ส.นฤมล รับส่ง
หัวหน้าแผนการเรียน
นายวิทวัส นิดสูงเนิน
กรรมการ
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ - ภาษาฝรั่งเศส
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน
หัวหน้าแผนการเรียน
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาเกาหลี
น.ส.ปรารถนา รุ่งเรือง
หัวหน้าแผนการเรียน
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาญี่ปุ่น
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์
หัวหน้าแผนการเรียน
แผนการเรียนศิลปศาสตร์ – ภาษาจีน
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
หัวหน้าแผนการเรียน
แผนการเรียนนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์
นายอรรถพล ยตะโคตร
หัวหน้าแผนการเรียน
แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ – ศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.เมทิตา ชัยมา
หัวหน้าแผนการเรียน
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ
แผนการเรียนคหกรรมศาสตร์
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
หัวหน้าแผนการเรียน
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์
กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล
นายศราวุธ
คารมหวาน
น.ส.จินต์จุฑา เกษร
น.ส.อาทิตยาภรณ์ บทนอก
นายพุทธิพงศ์ ฉันทศิริเวทย์

น.ส.ศศิธร เมืองมูล

กรรมการ

น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์ กรรมการ
น.ส.ณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ
นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา กรรมการ
น.ส.จินต์จุฑา เกษร
กรรมการ
น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ

น.ส.ศศิตา อยู่ยืน

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ กรรมการ

น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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