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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู ้ฉบับย่อ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

กลุ่มโรงเรียนวิทยาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2560 

 
 



2 
 

ค าน า 
 

  กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้ขออนุญาตใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ พุทธศักราช 2560 เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะเดียวกัน ในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ และมอบหมายให้อนุกรรมการกลุ่ม
บริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ด าเนินการจัดท าหลักสูตรรายวิชาแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทุกโรงเรียนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
  อนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้น ากรอบโครงสร้าง
หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มาจัดท ารายละเอียดรายวิชาพ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 รายวิชาเพ่ิมเติม
กลุ่ม 2 พร้อมประชุม ก าหนดกรอบคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องแล้วมอบหมายให้โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร ก าหนด เมื่อ
วันที่ 17-79 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากหลายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นวิชาใหม่กลุ่มโรงเรียนขาดผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอนขาด
ประสบการณ์ในการจัดท ารายละเอียดอย่างเข้าใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จึงขอรับ
ความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ด าเนินการจนจัดท าหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ทุกรายวิชาจนแล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ 
 คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการด้านวิชาการ ในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศูนย์บริหารโครงการฯส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ทุกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา และคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณลัยทุก
สาขาวิชา ที่ได้ทุ่มเทเสียสละด าเนินการจัดท าหลักสูตรแผนจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ฉบับย่อ สาขาวิชา................กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 คณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารด้านวิชาการ 
                                                                       กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
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สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                    หน้า 

 

รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    (รหัส  ง30101)     4 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   (รหัส  ง30201)     14 

รายวิชา  วิทยาการประยุกต์คอมพิวเตอร์  (รหัส ง30202)    ไม่มี 

รายวิชา  การออกแบบและพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  (รหัส ง30261)   ไม่มี 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) 
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               จ านวน  1.0 หน่วยกิต  (40 คาบ) 
รายวิชา ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                         เวลา 2  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4             ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2560 
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาระดับสูง การน าข้อมูลเข้าและส่งออกแบบมาตรฐาน การใช้โครงสร้างควบคุมแบบมีทางเลือกและ

แบบวนซ้ า 

2. วัตถุประสงค์รายวิชา 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 

2. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

3. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้ 

4. อธิบายการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้ 

5. ยกตัวอย่างจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

6. เขียนโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลส่งออกแบบมาตรฐานได้ 

7. เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างานแบบทางเลือกและแบบวนซ้ าได้ 

 

 

 



5 
 

3. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 

 ง. 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/1, 

ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13 

 รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด 
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4. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

คาบที่ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

1 - 3 1 – 6 
(6) 

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ 
- องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์, 
ซอฟต์แวร์, บุคลากร, ข้อมูล, 
ขั้นตอนวิธี) 
- การท างานของคอมพิวเตอร์ 
(ส่วนประกอบพื้นฐาน, ฯลฯ) 

- หน่วยรับข้อมูล 
- หน่วยประมวลผลกลาง 
- หน่วยความจ า 
- หน่วยแสดงผลข้อมูล 

- ระบบเลขฐาน 
        -  เลขฐานสิบ 
        -  เลขฐานสอง 
        -  เลขฐานแปด 
        -  เลขฐานสิบหก 
        -  การแปลงเลขฐาน 
        -  การบวกลบเลขฐาน 

1) อธิบาย
องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศได้ 

2) อธิบายการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ได้ 

3) เลือกใช้ฮาร์ดแวร์
ให้เหมาะสมกับงาน
ที่ก าหนดได้ 
 

1. การบรรยายให้
ความรู้ 
2. การอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

ใบกิจกรรม 
ใบงานที่ 1 

4 - 7 8 -
 
1
4 

(8) 

บทที่ 2 ระบบส่ือสารข้อมูล
ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- การถ่ายโอนข้อมูล (แบบ

ขนาน/อนุกรม, ยกตัวอย่าง
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้) 
รูปแบบสัญญาณ (analog, 
digital) 

 
 
 

4) อธิบายและ
ยกตัวอย่างการถ่าย
โอนข้อมูลแบบต่าง 
ๆ ได้ 

5) อธิบายลักษณะของ
สื่อกลางแต่ละชนิด
ที่ใช้ในการส่ง
สัญญาณได้ 

 

1. การบรรยายให้
ความรู้ 
2. การอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
3. กิจกรรมกลุ่ม 

ใบกิจกรรม 
ใบงานที่ 2 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที่ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

- สื่อกลาง (มีสาย/ไร้สาย เช่น  
สายคู่บิดเกลียว, ใยแก้้ว, Wi-Fi
ฯลฯ) 
- ชนิดของเครือข่าย ได้แก่ 
LAN, WAN 
- อุปกรณ์เครือข่ายที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน (การ์ดเครือข่าย, 
switch,  router, access 
point) 
- โปรโตคอลที่ใช้ในปัจจุบัน 
(เช่น http, https, FTP, ฯลฯ) 
- ไอพีแอดเดรส (คืออะไร, มี
ประโยชน์อย่างไร, IPv4, IPv6, 
การตรวจดู IP address ของ
อุปกรณ์ตนเองได้) 

6) อธิบายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ชนิด
ต่าง ๆ ได้ 

7) อธิบายหน้าที่ของ
อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ 

8) อธิบายโปรโตคอล
ที่ใช้ในปัจจุบันได้ 

9) อธิบายลักษณะของ
ไอพีแอดเดรสได้ 

 
 

8 - 9 15-18 
(4) 

บทที่ 3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรู้เท่าทัน 
(กิจกรรม) 
- จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (กิจกรรม) 

10) ยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันได้ 

11) อธิบายการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีได้ 

12) ยกตัวอย่าง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้ 

1. การอภิปราย
หัวข้อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและ
การรู้เท่าทัน 
2. การสืบค้นและ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ใบกิจกรรม 
ใบงานที่ 3 

10 19 - 20 
(2) 

ประเมินผลกลางภาคเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที่ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

11 - 13 21 - 26 

(6) 

บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 
- กระบวนการแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์(วิเคราะห์ฯ/
ออกแบบ/เลือกเครื่องมือ/
พัฒนา/ปรับปรุง) 
- ตัวแปลภาษา
(compiler/interpreter) 
- รู้จักกับภาษาไพทอน 
 - python คืออะไร 
 - python console(ค าสั่ง 
print) 
- พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาไพทอน 
   - numbers and operators 
   - string and operators 
   - variables (Life time, 
Variable scope) 
   - การน าข้อมูลเข้าและส่งออก 
(print, input) 
        - type conversion 

13) น ากระบวน 

การแก้ปัญหาด้วย

คอมพิวเตอร์ไป

ประยุกต์ใช้ได้ 

14) เขียนโปรแกรม

เพ่ือแสดงผลและรับ

ข้อมูลเข้าได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

15) เลือกใช้ตัว

ด าเนินการได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

16) เขียนโปรแกรม

ที่มีโครงสร้างการ

ท างานแบบล าดับได้ 

สาธิต 

ปฏิบัติการเขียน

โปรแกรม 

บทปฏิบัติการ 

ใบงานที่ 4 

14 - 15 4 -
 
3
0 

(4) 

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม 
(Control structures) 
- การเขียนโปรแกรมแบบมี
ทางเลือก 

      - ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ 

      - conditional 
statements 
 

17) เขียนโปรแกรม
ที่มีโครงสร้างการ
ท างานแบบ
ทางเลือกได้ 

สาธิต 
ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 

บทปฏิบัติการ 
ใบงานที่ 5 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที่ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

16 - 18 31 - 36 
(6) 

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม 
(Control structures) (ต่อ) 
- การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ า 

        - while 
        - for 
        - break, continue, 
pass, else Clauses 
Statements 

18) เขียนโปรแกรม
ที่มีโครงสร้างการ
ท างานแบบวนซ้ า
ได้ 

สาธิต 
ปฏิบัติการเขียน
โปรแกรม 

บทปฏิบัติการ 
ใบงานที่ 6 

19 37 - 38 
(2) 

การสอบย่อยภาคปฏิบัติ 

20 39 - 40 
(2) 

ประเมินผลปลายภาคเรียน 

 

4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

      การสอนรายวิชา ง30101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ประเมินจาก 

1) การท าใบงาน 

2) ฝึกปฏิบัติ 

3) การท าแบบทดสอบ 

โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

 4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย    45 คะแนน 

 4.2 การประเมินจากการสอบย่อยภาคปฏิบัติ   15 คะแนน 

 4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 

 4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค     20  คะแนน  

        รวม    100 คะแนน 
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (45 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห์ 
ที่มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 
ก าหนดส่ง 

เวลาที่
นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 
คะแนน 

1.  ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 1  
 เรื่อง ระบบสารสนเทศ 

งานกลุ่ม 1  3  
30 

(ในคาบเรียน) 
8 

2.  ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 2 
 เรื่อง ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

งานกลุ่ม 4  7 
40 

(ในคาบเรียน) 
8 

3.  ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 3 
เรื่อง การรู้เท่าทนัเทคโนโลยี 

งานกลุ่ม 8  9 
60 

(ในคาบเรียน) 
6 

4.  ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 4 
 เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 

งานเดี่ยว 11  13 
 

40 
 

8 

5.  ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 5 
 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมี
ทางเลือก 

งานเดี่ยว 14  15 
 

40 
 

7 

6.  ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 6 
 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ า 

งานเดี่ยว 16  18 40 8 

รวม 250 45 

หมายเหตุ    เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ 

นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก 

ความซบัซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ  

4.2 ประเมินจากการสอบย่อย (15 คะแนน) 
         รายวิชานี้จะมีการสอบย่อยจ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

การสอบ
ย่อยครั้ง

ที ่

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา
สอบ 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
ลักษณะ
ข้อสอบ 

คะแนน 

1 19 60 
บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เขียน

โปรแกรม 

7 

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม 8 

รวม 15 
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4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 

  ก าหนดสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะ

ของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ จุดประสงค์ 
ลักษณะ
ข้อสอบ 

คะแนน 

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ 
  - องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
  - การท างานของคอมพิวเตอร์  
  ระบบเลขฐาน 

1) อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 
( 4 คะแนน) 
2) อธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
(2 คะแนน) 
3) เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงานที่
ก าหนดได้ (2 คะแนน) 

 
อัตนัย  

 
8 

บทที่ 2 ระบบส่ือสารข้อมูล
ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- การถ่ายโอนข้อมูล 
- สื่อกลาง  
- ชนิดของเครือข่าย ได้แก่ 

LAN, WAN 
- อุปกรณ์เครือข่าย 
- โปรโตคอล 

     -    ไอพีแอดเดรส  

4) อธิบายและยกตัวอย่างการถ่ายโอนข้อมูล
แบบต่าง ๆ ได้ (2 คะแนน) 
5) อธิบายลักษณะของสื่อกลางแต่ละชนิดที่ใช้
ในการส่งสัญญาณได้ (1 คะแนน) 
6) อธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ได้ 
(1 คะแนน) 
7) อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ (2 คะแนน) 
8) อธิบายโปรโตคอลที่ใช้ในปัจจุบันได้ 
(1 คะแนน) 
9) อธิบายลักษณะของไอพีแอดเดรสได้ 
(1 คะแนน) 

 
อัตนัย 

 
8 

บทที่ 3 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
     -    พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 
พุทธศักราช 2559 

10) ยกตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันได้ (2 คะแนน) 
11) อธิบายการรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้ 
ยกตัวอย่างจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
(2 คะแนน) 

อัตนัย 4 

รวม 20 
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 

  ก าหนดสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 20 เวลาที่ใช้การสอบ 60 นาที หัวข้อ เนื้อหาและ

ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ จุดประสงค์ 
ลักษณะ

ข้อสอบ 
คะแนน 

บทที่ 4 หลักการเขียนโปรแกรม

เบื้องต้น 

- กระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

- ตัวแปลภาษา  
- รู้จักกับภาษาไพทอน 
- พ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรมด้วยภาษาไพ
ทอน 

12) น ากระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

ไปประยุกต์ใช้ได้ (2 คะแนน) 

13) เขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงผลและรับข้อมูล

เข้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (2 คะแนน) 

14) เลือกใช้ตัวด าเนินการได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (2 คะแนน) 

15) เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างาน

แบบล าดับได้ (2 คะแนน) 

 

อัตนัย 

 

8 

บทที่ 5 โครงสร้างควบคุม 

- การเขียนโปรแกรมแบบมี
ทางเลือก 

- การเขียนโปรแกรมแบบ
วนซ้ า 

16) เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างาน

แบบทางเลือกได้ (6 คะแนน) 

17) เขียนโปรแกรมท่ีมีโครงสร้างการท างาน

แบบวนซ้ าได้ (6 คะแนน) 

 

อัตนัย 

 

12 

รวม 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ฉบับย่อ) 
สาขาวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                จ านวน  1.5 หน่วยกิต  (60 คาบ) 
รายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวลา  3  คาบ/สัปดาห์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2560 
ครูผู้สอน คณะครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาการเขียนฟังก์ชันและโมดูล โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 

หลักการสืบทอด การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างชิ้นงาน 

2. วัตถุประสงค์รายวิชา 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. เขียนโปรแกรมโดยแยกเป็นฟังก์ชันและโมดูลได้ 
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น ได้ และเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลได้เหมาะสม 
3. เขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ 
4. เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับข้อมูลอย่างง่ายได้ 
5. เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาและสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

1 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 – 6 
(6) 

บทที่ 1 การเขียนฟังก์ชันและ
โมดูล  

1. ทบทวนไพทอน
เบื้องต้น 

2. ฟังก์ชัน (Function) 

- ฟังก์ชันคืออะไร 

- ประโยชน์ของฟังก์ชัน 

- การประกาศฟังก์ชัน 

- การเรียกใช้ฟังก์ชัน 
(function call) 

19) อธิบายความหมาย
และประโยชน์ของ
ฟังก์ชันได้ 

20) สร้างและเรียกใช้
ฟังก์ชันได้ 
 

- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
ลงมือปฏิบัติ และ
สรุปผลการเรียนรู้ 
โดยครูให้การชี้แนะ 
กระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุน 
- วัดผลประเมินผล
จากการท ากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- ใบงาน ที่ 1 
- สื่อ
ประกอบการ
บรรยาย 
- เว็บไซต์ 

3 - 4 7 – 12 

(6) 

การเขียนฟังก์ชันและโมดูล 

(ต่อ) 

3. ขอบเขตของตัวแปร

และฟังก์ชัน (Scope 

of variable) 

4. โมดูล (Modules) 

- โมดูลคืออะไร 

- การสร้างโมดูล 

- การเรียกใช้งานโมดูล 

- เนมสเปซ 

5. แพคเกจ (Package) 

- แพคเกจคืออะไร 

- การสร้างแพคเกจ 

- การเรียกใช้งาน

แพคเกจ 

21) อธิบาย

ขอบเขตของตัว

แปรได้ 

22) อธิบาย

ขอบเขตของ

ฟังก์ชันได้ 

23) สร้างและ

เรียกใช้โมดูลได้ 

24) อธิบาย

หลักการและใช้งาน

เนมสเปซได้ 

25) สร้างและ

เรียกใช้แพคเกจได้ 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

5 - 7 13 - 21 

(9) 

บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูล

เบื้องต้น  

1. ลิสต์ (List) 

2. ทูเพิลส์ (Tuples) 

3. ดิกต์ (Dict) 

4. เซท (Set) 

 

8) อธิบาย

โครงสร้าง

ข้อมูลเบื้องต้น

ได้ 

9) เลือกใช้

โครงสร้าง

ข้อมูลเบื้องต้น

ได้ 

 

 

- ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

ลงมือปฏิบัติ และ

สรุปผลการเรียนรู้ 

โดยครูให้การชี้แนะ 

กระตุ้น ส่งเสริม

สนับสนุน 

- วัดผลประเมินผล

จากการท ากิจกรรม

ที่ได้รับมอบหมาย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ใบงาน ที่ 2 

- สื่อ

ประกอบการ

บรรยาย 

- เว็บไซต์ 

8 - 

9 

22 - 27 

(6)   

บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุเบื้องต้น  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

2. เริ่มต้นการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยไพ

ทอน 

- การสร้างคลาส 

- การสร้างอินแสตนซ์

ของวัตถุ  

10) อธิบายแนวคิด

เกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ 

11) เขียนโปรแกรม

สร้างคลาสได้ 

12) เขียนโปรแกรม

สร้างอินแสตนซ์ 

ของวัตถุได้ 

 

- ศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน 

ลงมือปฏิบัติ และ

สรุปผลการเรียนรู้ 

โดยครูให้การชี้แนะ 

กระตุ้น ส่งเสริม

สนับสนุน 

- วัดผลประเมินผล

จากการท ากิจกรรม

ที่ได้รับมอบหมาย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- ใบงาน ที่ 3 

- สื่อ

ประกอบการ

บรรยาย 

- เว็บไซต์ 

10 28 - 30 ประเมินผลกลางภาคเรียน 

11  - 12 31 - 36 

(6) 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องต้น (ต่อ) 

- การสร้างอินแสตนซ์ของวัตถุ
(ต่อ)  
การเข้าถึงแอทริบิวต์และเมธอด 

13) เขียนโปรแกรม
เข้าถึงแอทริบิวต์และ
เมธอดได้ 

14) เขียนโปรแกรม
สืบทอดคุณสมบัติของ
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สัปดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

- การสืบทอดคุณสมบัติของ
คลาส 
3. การโอเวอร์โหลดดิ้ง
และโอเวอร์ไรด์ดิ้งเมธอด 

คลาสได้ 
15) เขียนโปรแกรม

สร้างโอเวอร์โหลดดิ้ง
เมธอดได้ 

16) เขียนโปรแกรม
สร้างโอเวอร์ไรด์ดิ้งเมธ
อดได้ 

13 - 14 37 - 42 
(6) 

บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม
เพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย  

1. การเขียนไฟล์ 
2. การอ่านไฟล์ 
3. การจัดการกับข้อมูล  

- การค้นหาข้อมูล 

- การเรียงล าดับข้อมูล 

17) อธิบายการ
จัดการข้อมูลอย่าง
ง่ายได้ 
18) เขียนโปรแกรม
ส าหรับการอ่านและ
เขียนข้อมูลในไฟล์ได้ 
19) เขียนโปรแกรม
ส าหรับการค้นหา 
และการเรียงล าดับ
ข้อมูลได้  

- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน ลง
มือปฏิบัติ และ
สรุปผลการเรียนรู้ 
โดยครูให้การชี้แนะ 
กระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุน 
- วัดผลประเมินผล
จากการท ากิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- ใบงาน ที่ 4 
- สื่อ
ประกอบการ
บรรยาย 
- เว็บไซต์ 

15 43 - 45 
(3) 

การสอบย่อยภาคปฏิบัติ 
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างช้ินงาน  

1. การเรียกใช้งานไลบารี 
ส าหรับการสร้าง
แผนภูมิ 

2. การประยุกต์ด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ 

3. การประยุกต์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

20) เขียนโปรแกรม
เรียกใช้งาน ไลบารี
ส าหรับการสร้าง
แผนภูมิได้ 
21) เขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุเพื่อแก้ปญัหา
และสร้างชิ้นงานได้ 

- ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
ลงมือปฏิบัติ และ
สรุปผลการเรียนรู้ 
โดยครูให้การชี้แนะ 
กระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุน 
- วัดผลประเมินผล
จากการท ากิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- ใบงาน ที่ 5 
- สื่อ
ประกอบการ
บรรยาย 
- เว็บไซต์ 
- ชิ้นงาน
นักเรียน 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/

กิจกรรม 
สื่อการสอน 

16 - 18 46 - 54 
(9) 

สร้างช้ินงาน 22) เขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุเพื่อแก้ปัญหา
และสร้างชิ้นงานได้ 

- ให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ โดยครูให้การ
ชี้แนะ กระตุ้น 
ส่งเสริมสนับสนุน 

 

 19 55 - 57 
(3) 

น าเสนอผลงาน 23) น าเสนอชิ้นงาน
ที่นักเรียนพัฒนาขึ้นได้ 

- นักเรยีนน าเสนอ
ผลงาน 

 

20 58 - 60 
(3) 

ประเมินผลปลายภาคเรียน 

 

4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

      การสอนรายวิชา ง30201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

ประเมินจาก 

1) การท าใบงาน 

2) ฝึกปฏิบัติ 

3) การสร้างชิ้นงาน 

4) การน าเสนอชิ้นงาน 

โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

 4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย    55 คะแนน 

 4.2 การประเมินจากการสอบย่อยภาคปฏิบัติ   15 คะแนน 

 4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค     15 คะแนน 

 4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค     15  คะแนน  

        รวม    100 คะแนน 
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4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (55 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 

ของงาน 

สัปดาห์ 

ที่มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 

ก าหนดส่ง 

เวลาที่นักเรียน 

ควรใช้(นาที) 
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 1  

 เรื่อง การเขียนฟังก์ชันและโมดูล 
งานเดี่ยว 1  4 60  10 

2.  ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 2 

 เรื่อง โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น 
งานเดี่ยว 5  7 60 10 

3. ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 3 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
งานเดี่ยว 8  12 40 8 

4. ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 4 

 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับ

ข้อมลูอย่างง่าย 

งานเดี่ยว 13  14 40 7 

5. ประเมินจากการท าใบงานครั้งที่ 5

เรื่อง ชิ้นงานและการน าเสนอ งานกลุ่ม 11  19 

450 

(ในเวลา + นอก

เวลา)  

20 

รวม 650  55 

 

หมายเหตุ    เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ 

นักเรยีนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก 

ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ  
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ประเมินจากการสอบย่อย (15 คะแนน) 
         รายวิชานี้จะมีการสอบย่อยจ านวน 1 ครั้ง ดังนี้ 

 

 การสอบ

ย่อยครั้ง

ที ่

สัปดาห์

ที ่

ระยะเวลา

สอบ 
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 

ลักษณะ

ข้อสอบ 
คะแนน 

1 15 80 บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น เขียนโปรแกรม 15 

รวม 15 

 
4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (15 คะแนน) 
  ก าหนดสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 10 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและ
ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ จุดประสงค์ 
ลักษณะ

ข้อสอบ 
คะแนน 

บทที่ 1 การเขียนฟังก์ชันและ

โมดูล 

1) อธิบายความหมายและประโยชน์ของฟังก์ชัน

ได้ 

2) สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันได้ 

3) อธิบายขอบเขตของตัวแปรได้ 

4) อธิบายขอบเขตของฟังก์ชันได้ 

5) สร้างและเรียกใช้โมดูลได้ 

6) อธิบายหลักการและใช้งานเนมสเปซ 

7) สร้างและเรียกใช้แพคเกจได้ 

 

อัตนัย 

 

8 

บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น 8) อธิบายโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นได้ 

9) เลือกใช้โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นได้ 
อัตนัย 7 

รวม 15 
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4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค (15 คะแนน) 
  ก าหนดสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 15 เวลาที่ใช้การสอบ 60 นาที หัวข้อ เนื้อหาและ
ลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ จุดประสงค์ 
ลักษณะ
ข้อสอบ 

คะแนน 

บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุเบื้องต้น 

10) อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ
11) เขียนโปรแกรมสร้างคลาสได้ 
12) เขียนโปรแกรมสร้างอินแสตนซ์ 
ของวัตถุได้ 
13) เขียนโปรแกรมเข้าถึงแอทริบิวต์และเมธอดได้ 
14) เขียนโปรแกรมสืบทอดคุณสมบัติของคลาสได้ 
15) เขียนโปรแกรมสร้างโอเวอร์โหลดดิ้งเมธอดได้ 
16) เขียนโปรแกรมสร้างโอเวอร์ไรด์ดิ้งเมธอดได้ 

 
อัตนัย 

 
10 

บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม
เพ่ือจัดการกับข้อมูลอย่างง่าย 

17) อธิบายการจัดการข้อมูลอย่างง่ายได้ 
18) เขียนโปรแกรมส าหรับการอ่านและเขียนข้อมูล
ในไฟล์ได้ 
19) เขียนโปรแกรมส าหรับการค้นหา และการ
เรียงล าดับข้อมูลได้ 

 
อัตนัย 

 
5 

รวม  15 
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รายวิชา ง30202 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
 
3 คาบ / สัปดาห์ / ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course description) 
 ศึกษาองค์ความรู้หรือวิทยาการในปัจจุบัน ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหานั้น 
  
วัตถุประสงค์รายวิชา (Course objectives) 
 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ 
2. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ 
3. ประยุกต์ใช้หลักการหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาได้ 

ไม่มีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 
 

รายวิชา ง30161 การออกแบบทางวิศวกรรม 

ยังไม่มีข้อมูล 
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                                            คณะท างาน  
ที่ปรึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
1. นายกฤษณพงศ์  กีรติกร 
2. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  
3. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ 
4. นายธงชัย  ชวิปรีชา 
5. นายสมเกียรติ  ชอบผล  
6. รองศาสตราจารย์พินิต  รตะนนุกูล     
 
ที่ปรึกษา 
1.นายการุณ  สกุลประดิษฐ                  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
       รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
3.นายพะโยม ชิณวงศ์                         รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       รองประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
4.นางสาวพจนีย์ เจนพนัส                     อนุกรรมการวิชาการ 
      โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
5.นางพุทธชาต  ทองกร                       อนุกรรมการวิชาการ  
      โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
 1.   ผศ.ดร.ยวุดี  นาคะผดุงรัตน์                ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ 
1. รศ.ดร.สมพงษ์  วิทยศักดิ์พันธ์        ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
2. นางนฤนาถ  ธีรภัทรธ ารง        ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
3. ดร.จงกล  ท าสวน        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. นายสมาน  แก้วไวยุทธ        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. รศ.กรรวี  บุญชัย            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. รศ.อรุณีย์  อิทศร        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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8. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. อาจารย์ศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
10. นายปัญญา  ทรงเสรีย์        ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ 
11. อาจารย์ระวิวรรณ ภาคพรต        ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
12. อาจารย์สุภรณ์  สภาพงศ์        ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
13. นายอภิสิทธิ์  ธงไชย         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
14. อาจารย์อัจฉรา  เก่งบัญชา        โรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ
15. ผศ.ดร.สมชาย  นาคะผดุงรัตน์        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. อาจารย์ชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
17. ศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม        ผู้เชี่ยวชาญนอกประจ าการ 
18. ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร                   ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
19. ดร.อลันด์ คงไทย                        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

    
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จภวภ. 
 
ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 1.ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา      ที่ปรึกษา 
 2.นายภูริวรรษ  ค าอ้ายกาวิน                 ผู้อ านวการศูนย์บริหารโครงการฯ 
 3.นางภานุมาส  ธรรมถาวรสกุล              ครู ช่วยราชการ ศ.จภ. 
 4.นางสาวสายชล  สาละ                       ครู ช่วยราชการ ศ.จภ. 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.นายไพรัช วงศ์นาถกุล          ประธานกลุ่มและผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
                                        นครศรีธ รรมราช 
 2.นายสมร ปาโท                  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
 3.นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี        ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
 4.นายวิทยา อรุณแสงฉาน       ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
 5.นายชาตรี ประดุจชนม์         ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
 6.นายสรยุทธ หนูเกื้อ             ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 7.นายพงศ์พิศักดิ์ เก้าเอ้ียน       ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 8.นายศักดิ์ รุ่งแสง                 ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
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 9.นายทินกร นนทการ             ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
10.นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน          ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
11.รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
12.รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 
คณะกรรมการรับฟังข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
  

1. นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นายประกาศ อ่อนตาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. นายปรีชา  ไพรินทร์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
4. นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. นายวุฒิชัย  สุขม่วง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
6. นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

     7. นางจิตินันท์  ศูนย์กลาง      รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

     8. นายปฎิพล  ด ารงศุภปัญญา     รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

     9. นางอรทัย ล่ าสัน                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

    10. นางตรีชฏา ถาวรมาศ           หวัหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

    11.นางสาวสินีนาถ  ธรรมชาติ      หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

    12.นางสาวคณิตา สุขเจริญ          หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

    13.นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ      หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

    14.นายบุญเลิศ   จรัส       หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

    15.นายวิเชียร  ดอนแรม      หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

    16.นางรัตเนตร  วิชัยผิน      หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

    17.นางพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป      หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

    18.นางสาวอารีรัตน์  มัฐผา      หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

    19.นายศุภนัส  นงค์นวล      หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

    20.นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม      หัวหน้างานหลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
        การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2559  
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี 
 
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ  

1. นายคมฤขิต  โต๊ะชาลี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายณัฐชนน   ศรีเมือง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายจักรพันธุ์  ศรีวราพันธุ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายพีระ  บุญฉลาด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นายธีระวัฒน์  ไชยศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
7. นางดุจดาว ผ่องใส  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นายประเสริฐ  สุดโลก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นายไพบูลย์  ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวนัส  หมาดโซ๊ะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
 
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1. นางสายสมร   ใจสืบ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
2. นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
3. ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางมริสา  อริยะวงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นางสาวพนิดา  ผาทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
6. นายดนุรุจ  สามัญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  

1. นายไมตรี  สมบูรณ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายวุฒิพงษ์  ประทุมมา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
3. นางพัชรินทร์   บุญยืน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
4. นายเอกลักษณ์   อุตะมะแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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5. นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
6. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7. นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
8. นางประภาศรี จิตจ านอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
9. นายสถาฝน  สัตบุตร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
10. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
11. นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
12. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
13. นางนิตตรา  บุญรอด  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
14. นางวรรณภา  มานักฆ้อง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
15. นางสายใจ ประเสริฐสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
16. นางสาวพิชญ์สินี คงสุคนธ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
17. นางไสลา   รูปเหลี่ยม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
18. นางสาวพัดชา  บุตรดีวงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
19. นายศุภสฤษฎ์  ชาปัญญา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
20. นางสาวมณธิชา  คล้ายแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
21. นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
22. นายทนงเกียรติ  พลไชยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
23. นายปรัชญากร  ฮดมาลี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
24. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
25. นายลักณ์ษมัน  ซียง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  

1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายชวลิต   ธิจันดา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายเฉลิม  ขวัญด า  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางกรรณิกา  จันทร์วงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายธนบัตร  กองแก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
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10. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นายวิชัย  บัวเนี่ยว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาเคมี  

1. นางอัญมณี  พุทธมงคล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุร ี
2. นางสาวนารีรัตน์  พิริยะพันธุ์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
4. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
5. นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
6. นางดวงนภา  สมพงษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
7. นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
8. นางวราภรณ์  แสงเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
9. นางสาวอ านวยพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
10. นางน้ าผึ้ง  สุพรมอินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
11. นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาชีววิทยา  

1. นางสาวพรปวีณ์  ทนสูงเนิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางกาญจนา   ค าจีนะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายกอบชัย  วรณะเกียรติพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวอาภรณ์  รับไซ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายธิติ  เพียรโคตร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสุดคนึง  คุ้มเกตุ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวคณิตา  สุขเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางกัญญ์ณพัชร์  เพิ่มพูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ่มวิชาดนตรี  
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายภิญโญ  จันทพุ่ม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
4. นายวิษณุ  หนูแย้ม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
5. นายอนันตพงษ์  จันทรกุล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

 
กลุ่มวิชาทัศนศิลป์  

1. นางสุมล  วรนุช   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. นางพรรณี  อินทรปาน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นายสุพล  สิ่วไธสง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
4. นายมานะชัย  วงศ์ประชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายอนุชิต  ชัยเรียบ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

กลุ่มวิชานาฎศิลป์  
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสาวกนิษฐา  สอนชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
3. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
4. นางศุภรดา  ทองโสม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นายพีระพงษ์  เตียนจันทึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
6. นายณัฐพล  เทพศิริ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ฯ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม  

1. นางสุภาพร  ราชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางคุณากร   จิตตางกูร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรัชนี  วุฒิยา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายขุนทอง  คล้ายทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายณัฐพล กลิ่นพุฒ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวันวิสาข์  แก้วอ าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
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11. นายณรงค์ศักดิ์  แสงขาว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ และศาสนา  

1. นางพัชชา  อนกูลเวช  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายชัยนันท์   จินะพรม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางยุพา  ชูเนตร์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางอรุณศรี  มณีวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางสาวษุรพีฐ์  บุญคง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวโสลัดดา  วงษ์ไร  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาววิลาวัลย์  สุค าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางวรรณภา  เจริญสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายพงศ์เทพ  กลิ่นเขียว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์  

1. นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายพิพัฒน์   เชื้อเมืองพาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายวิชชุ  อายุสุข   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวรวิวรรณ  กองมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายนิติ  ไชยวงศ์คต  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นายวีระพล  พงศ์ดา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นายธนพงษ์  ลิมปจีระวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นางสาวสุพลา  ทองแป้น  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย  
1. นางฐิตินันท์  เอ่ียมรัศมี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางบัวตูม   ออนตะไคร้  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางสาวสุธารัตน์  ช านาญเหนาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายวรวัฒน์  วัฒนธีรางกูร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางภาวิณีย์  บุญประสพ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวจุฑาธิป เปลาเล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
11. นางศิรริัตน์  บุญเต็ม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
12. นางสวง  พลอยเจริญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
13. นางเพชราภรณ์  โสล าภา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
14. นางสาวจริยา  จิตตพงศ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาโลกและดาราศาสตร์  

1. นางขวัญตา  วรรณรัตน์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
2. นางสุวิภา  เกตุทัต  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
3. นายภัชรพงศ์ พระไว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
4. นายสมคิด  รูปเหมาะ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
5. นางสาวปัฐมาพร  สุราสา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   
1. นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นายจุลดิษฐ   วีรศิลป์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นางจินดา  ทองอ่อน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปารยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นางสาวพัชรดา  สระทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายสิทธิพร  ธิมาชัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
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10. นางสาวพิมพ์วรีย์  ใจสุข  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอุไทย  โกยชัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  

1. นายธเนศ  ทองไทย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ   ช านาญยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. นายอุทิศ  สุวรรณคีรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
4. นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. นายภาณุพงษ์  ชาญศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 
6. นายก าพล  นรชาญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. นางศุภลักษณ์  ปู่ซึ้ง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. นางอภิวันท์ เจี้ยมดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. นายอาทิตย์  บุญผ่องศรี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
12. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์  เส็มหมาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
กลุ่มภาษาต่างประเทศ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
1. นางศิริรัตน์  พรหมอินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
2. นายวสัน  ปุ่นผล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
3. นางเครือวัลย์  ศักดิ์แก้ว  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
4. นางอรษา  กมล   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
5. นางสาวพรนัชชา  มาตา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางวรุบล  พลไชย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
7. นางสาวพัชรกนกฉัตร กระดานลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. นางสาวสุรีพร  โบราณมูล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
9. นายภูริวัฒ  เฉิดฉาย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
10. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายทรรศกร  วงจันทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
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12. นางสาววิรัลพัชร  บุตรจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางสาวซีต้า  ไรมันซา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
14. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1. นางสาวสุนันทา  ไพรินทร์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. นางสุภรณ์  คงนก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
3. นางสาวกรรณิกา  แสงระวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
4. นางสุมาพร  แท่นมาก  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 
5. นางพัชราภรณ์  คุณาธรภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6. นางสาวสมถวิล  วงศ์ประณุท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
7. นางสาวอรพรรณ  เปาอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
8. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย  ช่วงบุญศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
9. นางศิริพร  ค าสิงห์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
10. นางสาววรรณวิศา  ลีทอง  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร 
11. นายนิธิโรจน์  เรืองธนะวิชญ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
12. นางสาววิมลมาลย์  แก้ววิมล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
13. นางนพมาศ  ไทยภักดี  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
14. นายเชิดชัย  หยีหรีม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1. นางเอมอร  กุลบุญ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
2. ดร.สุวิวชัร  สมมาตย์  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
3. นางศรัณย์ภรณ์  นาคา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุร ี
4. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
5. ดร.ขัตติยานันท์  โนนไธสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
6. นางสาววรรณพร  สุวิเศษ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี 
7. นางสาวกรุณา  จันทร์งาม  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
8. นางสาวอรพรพรรณ  สืบศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
9. นางเรณู  นวลค า   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
10. นายวิจิตร  นิยมเดชา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
11. นางสาวอังคณา  บุญทา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 



33 
 

12. นางปวิตรา  แดงวิไล  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
13. นางสาวกาญจนา  แก้วจ ารัส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 

 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
        การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560  
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
คณะกรรมอ านวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
        1.ผศ.ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        2.นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        3.หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        4.หัวหน้าสาขาวิชาเคมี   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        5.หัวหน้าสาขาวิชาฟิสกิส์   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
        6.หัวหน้าสาขาวิชาชวีวทิยา  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        7.หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        8.หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
คณะกรรมการประสานการด าเนินงาน  
        1.นายไพรัช  วงศ์นาถกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
        2.นายสมร  ปาโท ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
        3.นายสมทรง  ฝั่งชลจติร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
        4.นางอรทัย ล่ าสัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
        5.นายทวีวัฒน์  ศรีสวุรรณ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
        6.นายประยงค์  ปิยนารถ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
        7.นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
        8.นายธนกฤช  ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร วิชาแคลคูลัสเบื้องต้น 2 
        1 นายนคร  จันละ               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        2.นายธรรมนูญ  ผุยรอด        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        3.นายชิดเฉลิม  คงประดิษฐ์    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        3.นายบุญเลิศ จรัส               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
        4.นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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        5.นางอมรรัตน์  นิธุรัมย์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
        6.นางสาวเสาวณีย์  ทองเกิด    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
        7.นายปรัชญากร  ฮดมาลี       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
        8.นายไมตรี  สมบูรณ์            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
        9.นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน์        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
        10.นายลักณ์ษมัน  ซียง         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
        11.นางสายใจ  ประเสริฐสุข       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
        12.นางสาวมณิชชา  คลายแก้ว    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
        13. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
        14.นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร สาขาวิชาเคมี 
       1. นายศราวุทธ  แสงอุไร              โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
       2. นางสาวจตุภรณ์  สวัสดิ์รักษา     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
       3. นางสาวสิริหทัย  ศรีขวัญใจ       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
       4. นางสาวปัญญลักษณ์  เคารพาพงศ์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
       5. นางสาวเบญจมาศ  เภรีฤกษ์           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
       6. นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
       7. นางมลิวัลย์  ปาณะศรี                  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
       8. นางสาวนารีรัตน์  พิริยะพันธุ์สกุล     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
       9. นางดวงนภา  สมพงษ์       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
     10. นางสาวศิริพร  นันท์ชัย     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
     11. นางสาวดาราณี  ไชยเวช    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
     12. นางสาวนาถรถี  ชูอ่อน          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
     13. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
     14. นางสาวอารีรัตน์   มัฐผา       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
     15. นางสุกัญญา  กล่อมเกลี้ยง     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
     16. นางสาวอ านวยพร  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
   1.นายวีรวุฒิ  เทียนขาว               โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
   2.นายวัลลพ  คงนะ                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
   3.นางสาวสิริรัตน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
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   4.นางเจีรนัย  สังสุทธิพงศ์        โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช    
   5.นายธวัชชัย  จุติประภาค       โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช    
   6.นางสาวชลดา  ภู่ระหงษ์        โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  เพชรบุรี 
   7.นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี    โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  เพชรบุรี 
   8.นายภิโชติ  เอียดเฉลิม          โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  สตูล 
   9.นางสาวบุศรินทร์  จิตเส้ง       โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  สตูล 
 10.นายนวมินทร์  วงค์ไชย          โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  เชียงราย 
 11.นางมยุรี  มูลสวัสดิ์          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
 12.นางสุวิภา  เกตุทัต           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
 13.นางดวงใจ  พรหมมา        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
 14.นายเริงณรงค์  กงแก้ว       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
 15.นางเพ็ญศรี   สมบูรณ์       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
 16.นางสาวปัฐมาพร สุราสา        โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  เลย 
17.นางขนิษฐา  โลขันธ์              โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  เลย 
18.นางตรีชฏา  ถาวรมาศ           โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง 
19.นายสนอง  ตูลเพ็ง                โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง 
20.นางกัลยาณี   วัฒนธีรางกูล     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
21.นางอรุณศรี   มณีวรรณ        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
22.นางรัชนี  รักอยู่                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
23.นางกัลยา  ปัญญา              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
24.ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
25.นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
26.นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
27.นางอรุณี  สารยคง                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
1.นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2.นางสาวสิริรัตน์  พงศ์พิพัฒนพันธุ์      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3.นางทิพนาถ  น้อยแก้ว                  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4.นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
1.นายภูริทัศน์  สุกนวล          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
2.นายสุลตรณ์  หลังเกตุ         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
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5.นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
6.นางสาวษุรพีฐ์  ไชยศรี      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
7.นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
8.นายอุทัย  โกยชัย           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  
9.นางยุพา  ชูเนตร์            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
10.นางสาวพัชรดา  สระทองดี      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
11.นายอนุทิน  พยุงวงษ์            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
12.นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
13.นางวรรณนภา  เจริญสุข        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาบูรณาการความรู้ 
  1.นางปภากร  วงศ์ศิลปะกุล           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  2.นายเดี่ยว  ใจบุญ            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
   3.นางสาวขวัญสกุล  ศรีจอมขวัญ    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
   4.นางสาวศิริพัฒน์  ศรีเปาระยะ     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   . 
   5.นายภูริทัศน์  สุกนวล                โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
   6.นายสุลตรณ์  หลังเกตุ               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
   7.นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
   8. นางสาวษุรพีฐ์  ไชยศรี              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
   9.นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
  10.นายอุทัย  โกยชัย              โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย  
  11.นางยุพา  ชูเนตร์               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
  12.นางสาวพัชรดา  สระทองดี        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
  13.นายอนุทิน  พยุงวงษ์               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร  
   14.นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
   15.นางวรรณนภา  เจริญสุข   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ 
       1. นางศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตน์        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
       2. นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์      โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
       3. นางสาวเลาขวัญ  งามประสิทธิ์    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
       4. นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    



37 
 

       5. นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
       6. นายศิวรักษ์  จิตอุทัศน์         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
       7. นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
       8. นายวิชัย  บั่วเนี่ยว             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
       9. นางสุนีย์  ยามี                 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
      10. นางมนัสชนก  ตามวงศ์       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
      11. นางพุทธพร  อินอ่อน          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
      12. นางยุภาพร  เปรมกมล        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี    
      13. นางอรจิรา  ยอดค า            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี 
      14. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
      15. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
      16. นางมิ่งขวัญ  ขาวดี          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
      17. นายเฉลิม  ขวัญด า          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
      18. นายปรีชา  ศาลางาม         โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
      19. นายพีระ  บุญฉลาด           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
      20. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
      21. นายธนบัติ  กองแก้ว           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
      22. นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
      23.นายธีระกาญจน์  ปกรณ์ สันโส        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
      24.นางสาวกฤติยา  ราชสีห์     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
      25. นายอดิเรก  สาระยาม       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิชาการออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรม    
      1.นายสมพร  บัวประทุม       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
      2.นายพรชัย  โกพัฒนา         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
      3.นายวิทวัส  พันมุณี            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
      4.นายธวัช  ไกรนุกูล       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช    
      5.นางดุจดาว  ผ่องใส      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 
      6.นายอิสรา ส าเร           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
      7.นายมนัสชนก  ตามวงศ์      โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  เชียงราย 
      8.นายธีระวัฒน์   ไชยศรี        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก   
      9.นายคมฤขิต  โต๊ะชาลี      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี    
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     10.นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
     11.นายจักรพันธุ์  ศรีวราพันธุ์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
     12.นายสถเกียรติ  ขันทอง        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์ 
     13.นายสมชัย  เถาว์หมอ          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
     14.สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
     15.นายธวัชชัย  มันอาษา      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุดาหาร 
     16.นายณัชนน  ศรีเมือง        โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย  เชียงราย 
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