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คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ท่ี 455 /๒๕๖2 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

******************************************************* 
 ดวยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไดสนองพระราชดำริฯ เขารวมโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-
63000-004 มีกิจกรรมท่ีสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหเยาวชน  
   เพื่อใหงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สามารถดำเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1216/2549 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ประจำปการศึกษา 2562 ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย 
 1. นายชูชาติ  ช่ืนมงคลสกุล   ผูทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
 2. นางพนิดา  จันทรวิไลนคร   กรรมการผูแทนผูปกครอง     รองประธานกรรมการ 
 3. นางพรเพ็ญ    สวางโชติ    กรรมการผูแทนครู      กรรมการ 
 4. นายประโยชน   ออนนุม    กรรมการผูแทนองคกรชุมชน    กรรมการ 
 5. นายไชยเดช  แกวประดิษฐ   กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการ 
 6. นายกำธร  บุญสา    กรรมการผูแทนศิษยเกา     กรรมการ 
 7. พระสุธีธรรมภาณ      กรรมการผูแทนองคกรศาสนา    กรรมการ 
 8. นายฟรีอี  เละเซ็น    กรรมการผูแทนองคกรศาสนา    กรรมการ 
 9. นายสมเกียรติ  มั่นเมือง    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. นายนัยวัธน   เทียมทิพร    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. นายธวัช      ธิวงศคำ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 12. พ.ต.ท.วสันต  ปุยฮะ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 13. นายสนิท  ทองมา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 14. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์   วงษบุรี    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 15. นายภูธนภัส   พุมไม    ผูอำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพื่อใหปฏิบัติงานเปนไป ตามวัตถุประสงค
และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 
 1. นายภูธนภัส  พุมไม    ผูอำนวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ              
 2. นางภัทราภรณ   เนื้อไม   รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ            รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรพงศ       ทองมูล   รองผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
 4. นายอภิศักด์ิ      เทียมฉันท   รองผูอำนวยการกลุมบริหารบุคลากร    กรรมการ 
 5. นายเสรี           พรหมแกว  รองผูอำนวยการกลุมบริหารท่ัวไป               กรรมการและเลขานุการ 
      6. นางอรวรรณ      จันทรบุตร   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     7. นางพรเพ็ญ       สวางโชติ         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
   8. นางเสาวลักษณ   บัวแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 9. นายสุทินธ        คำนาน   หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี อำนวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการดำเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ตลอดจนติดตอประสานงานกับทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และประสานขอความรวมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการดำเนนิงาน ตามใบงาน ๙ ดาน ประกอบดวย 
 3.๑ ใบงานท่ี ๑ การเก็บขอมูลพื้นฐานในทองถ่ิน (จำนวน ๑5 คน) 
   1. นางเสาวลักษณ   บัวแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
   2. นางกาญจนา   สาระนิตย   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   รองประธานกรรมการ 

 3. นางกฤษณา  อุดมโภชน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  7. นางสุภัชชา   พรหมแกว  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
   8. นายมงคล  มากจีน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 9. นางนงนุช         จันทรสายทอง  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  10. นางสาวสุวิมล   ฟกทองอยู  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  11. นายปวิณ     เกษวงศรอด  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  14. นางสาวนุชนันท    พรมกุล  พนักงานราชการ      กรรมการ 

   15. นายเทพประทาน  พึ่งศาสตร  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 
   ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมขอมูล

ท่ีไดจากการทำใบงาน 
   ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณีสงกรานต 
    ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๒ ใบงานท่ี ๒ การเก็บขอมูลการประกอบอาชีพในทองถ่ิน (จำนวน ๑5 คน) 
   1. นางเสาวลักษณ   บัวแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
   2. นางกาญจนา   สาระนิตย   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   รองประธานกรรมการ 

 3. นางกฤษณา  อุดมโภชน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  7. นางสุภัชชา   พรหมแกว  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
   8. นายมงคล  มากจีน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 9. นางนงนุช         จันทรสายทอง  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  10. นางสาวสุวิมล   ฟกทองอยู  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  11. นายปวิณ     เกษวงศรอด  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
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 13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  14. นางสาวนุชนันท    พรมกุล  พนักงานราชการ      กรรมการ 

   15. นายเทพประทาน  พึ่งศาสตร  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ  
   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 
     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 
     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี

สงกรานต 
      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๓ ใบงานท่ี ๓ การเก็บขอมูลดานกายภาพของในทองถ่ิน (จำนวน ๑5 คน) 
   1. นางเสาวลักษณ   บัวแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
   2. นางกาญจนา   สาระนิตย   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   รองประธานกรรมการ 

 3. นางกฤษณา  อุดมโภชน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  7. นางสุภัชชา   พรหมแกว  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
   8. นายมงคล  มากจีน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 9. นางนงนุช         จันทรสายทอง  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  10. นางสาวสุวิมล   ฟกทองอยู  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  11. นายปวิณ     เกษวงศรอด  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  14. นางสาวนุชนันท    พรมกุล  พนักงานราชการ      กรรมการ 

   15. นายเทพประทาน  พึ่งศาสตร  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 
     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 
     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี

สงกรานต 
      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๔ ใบงานท่ี ๔ การเก็บขอมูลประวัติหมูบาน ชุมชน วิถีชุมชน (จำนวน ๑5 คน) 
   1. นางเสาวลักษณ   บัวแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
   2. นางกาญจนา   สาระนิตย   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   รองประธานกรรมการ 

 3. นางกฤษณา  อุดมโภชน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  7. นางสุภัชชา   พรหมแกว  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
   8. นายมงคล  มากจีน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
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 9. นางนงนุช         จันทรสายทอง  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  10. นางสาวสุวิมล   ฟกทองอยู  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  11. นายปวิณ     เกษวงศรอด  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  14. นางสาวนุชนันท    พรมกุล  พนักงานราชการ      กรรมการ 

   15. นายเทพประทาน  พึ่งศาสตร  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 
     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 
     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี

สงกรานต 
      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๕ ใบงานท่ี ๕ การเก็บขอมูลการใชประโยชนของพืชในทองถ่ิน (จำนวน ๑6 คน)  

 1. นายปริญ     วันธนานนัท  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรศักด์ิ   เกิดพันธุ   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางภัทรพร    ขวัญมั่น   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 4. นางนิภา     แหวเมือง   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 5. นางสาวสายพาน ทับนิล   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

  6. นางขณิตฐา     ตาแปง   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 7. นายวัชระ       วงษดี   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ  
 8. นางสุนันทา      แสงจันทร   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 9. สิบเอกมงคล    ใจเย็น   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 10. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 11. นางปยะพร   เกษวศรอต   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 12.  นางสาวระธีพร บุญแสม   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 13. นางสาวนริศรา เขมนการไถ  ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 14. นางหนึ่งนุช   เหล็กเพ็ชร  พนักงานราชการ      กรรมการ    
 15. นายภูมิพัฒน  ปานแดง   พนักงานราชการ      กรรมการ    
 16. นายปริญญา    กองทอง   ครูกลุมสาระการงานอาชีพฯ    กรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 

     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 

     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี
สงกรานต 

      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๖ ใบงานท่ี ๖ การเก็บขอมูลการใชประโยชนของสัตวในทองถ่ิน (จำนวน 16 คน)   

 1. นายปริญ     วันธนานนัท  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรศักด์ิ   เกิดพันธุ   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางภัทรพร    ขวัญมั่น   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
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 4. นางนิภา     แหวเมือง   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 5. นางสาวสายพาน ทับนิล   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

  6. นางขณิตฐา     ตาแปง   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 7. นายวัชระ       วงษดี   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ  
 8. นางสุนันทา      แสงจันทร   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 9. สิบเอกมงคล    ใจเย็น   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 10. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 11. นางปยะพร   เกษวศรอต  ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 12.  นางสาวระธีพร บุญแสม   ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 13. นางสาวนริศรา เขมนการไถ  ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 14. นางหนึ่งนุช   เหล็กเพ็ชร  พนักงานราชการ      กรรมการ    
 15. นายภูมิพัฒน  ปานแดง   พนักงานราชการ      กรรมการ    
 16. นายปริญญา    กองทอง   ครูกลุมสาระการงานอาชีพฯ    กรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 

     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 

     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี
สงกรานต 

      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๗ ใบงานท่ี ๗ การเก็บขอมูลการใชประโยชนของชีวภาพอื่นๆ ในทองถ่ิน (จำนวน 33 คน)   

 1. นางอรวรรณ   จันทรบุตร   หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ 
      2. นางมณฑิรา   มาจันทร   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รองประธานกรรมการ 
      3. นายนรินทร     เงินดี    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ     
      4. นางสมคิด    แดงอาสา   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      5. นางอารี     ประเพชร   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
     6. วาท่ี ร.ต.วิโรจน   ศรีสุข   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      7. นางสาวทิพยรัตน  สงประเสริฐ    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
     8. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      9. นางสาวณิชนันท   คำนวนสินธุ    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการ 
      10. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
     11. นางนารีนาฏ  จันทมงคล   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      12. นางอัญชลี   เกิดแสง      ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      13. นางปทมา      ภูสวาสด์ิ   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      14. นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      15. นายอดิพงศ     ทวมจอก   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      16. นายธนพนธ    ชุมวงศ   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
  17. นายกิตติพงศ   สิริมูลเครือ  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการ 
    18. นางสาววราภรณ  ภาคสุโพธิ ์  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการ 
      19. นางสาวกรรณิกา  สียะ   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      20. นายดนัย    ไทยมี   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      21. นางนิภาพร   วิไล    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
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          22. นางจรรยา     นิ่มขาว   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    กรรมการ 
  23. นางสาวณัฐธิดา    ศรีพุม   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
     24. นางสาวนันทิยา    จันทรถี   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      25. นางสาวประภาพรรณ  จันทรพรม  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      26. นางสาวสายทิพย จารุวสุพันธุ  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
     27. นายศุภฤกษ       วงคลำดวน  ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      28. นางสาวพิมลวรรณ  นอยทาชาง    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
  29. นายชานนท     คำปวทา     ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
  30. นางสาวเย็นจิตร  มั่นคงพิพัฒน    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      31. นางสาวสุชานันท  คำนวณสินธุ    เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      32. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย    เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร   กรรมการ 
      33. นายสุทินธ  คำนาน   หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 
     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 
     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี

สงกรานต 
      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๘ ใบงานท่ี ๘ การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน (จำนวน 12 คน)   

 1. นางพรเพ็ญ    สวางโชติ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ประธานกรรมการ 
 2. นางพรทิพย    วงษชัย    ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   รองประธานกรรมการ 
 3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี  ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ 

       4. นางนุจารี  สุขีเมฆ   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 
 5. นางภิญโญ    มาออน   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 
       7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 

 8. นางสาวทัศนีย กองแกว   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     กรรมการ 
 9. นางฐิติพร    พรมวิชัย     ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   กรรมการ   

       10. นางสาวเกศสุดา มุขพรม   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการ 
       11. นางสาวปรียาลักษณ  พงษอยู  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการ 

 12. นางสาวพิมพิไล  หลาใจ   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    กรรมการและเลขานุการ 
   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม

ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 
     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 
     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี

สงกรานต 
      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๙ ใบงานท่ี ๙ การเก็บขอมูลแหลงทรัพยากรและโบราณคดีในทองถ่ิน (จำนวน 23 คน)   
   1. นางเสาวลักษณ   บัวแกว   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
   2. นางเสาวนีย    ธนสัมปตติ  หัวหนากลุมกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  รองประธานกรรมการ 



๗ 
 
   3. นางกาญจนา   สาระนิตย   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

 4. นางกฤษณา  อุดมโภชน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 5. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 6. นางสาวนุสรา   วัตละยาน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 7. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  8. นางสุภัชชา   พรหมแกว  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
   9. นายมงคล  มากจีน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 10. นางนงนุช        จันทรสายทอง  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  11. นางสาวสุวิมล   ฟกทองอยู  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  12. นายปวิณ     เกษวงศรอด  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
  13. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 14. นายศิริภัทร     จันทมงคล   ครกูลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการ 

          15. นายจิตติ        ทองจิตติ   ครกูลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการ 
  16. นางรุงเดือน    ศิริมิลินทร      ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการ  
  17. นายภูวรัต      กรวัชรโรจน  ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการ 
 18. นายภานุวัฒน สัญญโภชน  ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการ 
 19. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  20. นางสาวนุชนันท    พรมกุล  พนักงานราชการ      กรรมการ 
 21. นางสาวภัทรพร    วงศวาท  ครจูางสอน              กรรมการ 
 22. นายเทพประทาน  พึ่งศาสตร  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 23. นางสาวอุดมพร     ปรีชามานพวงศ   ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   มีหนาท่ี  ๑. เก็บขอมูลการสำรวจพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ ผูนำชุมชน คนเฒาคนแก คนด้ังเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรทองถ่ินในชุมชน 

     ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการทรัพยากรทองถ่ินสูการเรียนการสอน จัดทำและบันทึกใบงาน 
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำใบงาน 

     ๓. บันทึกภาพถาย ภาพเคล่ือนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ประเพณี
สงกรานต 

      ๔. บันทึกขอมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 
4. คณะกรรมการรายงานผลการศึกษาทรัพยากรทองถ่ิน ประกอบดวย 
  1. นางเสาวลักษณ   บัวแกว    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนา   สาระนิตย    ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางกฤษณา  อุดมโภชน    ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา    ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน    ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 7. นางสุภัชชา   พรหมแกว   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ  
 8. นายมงคล  มากจีน    ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 9. นางนงนุช         จันทรสายทอง   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 10. นางสาวสุวิมล   ฟกทองอยู   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ  
 11. นายปวิณ     เกษวงศรอด   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์    ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 



๘ 
 
 13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 14. นางสาวนุชนันท    พรมกุล   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 15. นายเทพประทาน  พึ่งศาสตร   ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี ๑. สืบคน ศึกษาขอมูลทรัพยากรทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับชุมชน 

   ๒. ศึกษาขอมูลเทียบเคียงการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ๓. สรุป จัดทำแฟมเอกสารตามใบงาน รายงานการวิจัย และ Power Point นำเสนอ 
 

5. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา ประกอบดวย 
๑. นายศุภฤกษ  วงศคำดวน   ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล  มากจีน    ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ   กรรมการ  
๓. นายปรัชญา  คำกลอมใจ   เจาหนาท่ีอำนวยการ      กรรมการ 
๔. นายธนพนธ    ชุมวงศ    ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  ๑. บันทึกภาพ วีดีโอ บันทึกเสียง กิจกรรมการประชุม กิจกรรมภาคสนาม 
    ๒. บันทึกภาพเทศกาลประเพณีของทองถ่ิน  
 
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

๑. นางภัทราภรณ  เนื้อไม    รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานท่ัวไป       ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ   จันทรบุตร    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรเพญ็  สวางโชติ    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กรรมการ 
๔. นายปริญ    วันธนานนัต   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ     กรรมการ 
๕. นางเสาวลักษณ  บัวแกว    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๖. นางเสาวนีย  ธนสัมปตติ   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   กรรมการ 
๗. นายสุทินธ  คำนาน    หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ  

 มีหนาท่ี วางแผน ออกแบบ กำหนดรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงาน เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผลและจัดทำรายงานสรุป
เสนอตอผูบริหารและแจงคณะกรรมการดำเนินงานทราบเพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป 
 
 ขอใหผูท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียน 
ตากพิทยาคม เปนไปดวยความถูกตอง ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก
โรงเรียนสูงสุด 
 

          ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

                                             
(นายภูธนภัส  พุมไม) 

ผูอำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 


