
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๓ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎคม ๒๕๕๑ เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียน
ท่ีมีความพร้อม ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และเริ่มใช้ในโรงเรียนท่ัวไปในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการนาหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ท้ังการประชุมรับฟังความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของ
โรงเรียน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการวิจัยของ
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีข้อดีในหลายประการ เช่น 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้  
ส่วนปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่การปฏิบัติ    
ในสถานศึกษาและในห้องเรียน 
   นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาประเทศ พบว่า ประเด็น ส าคัญเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง แท้จริง คือการ
เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุน
มนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็น  ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และเตรียมความพร้อมคนให้สามารถ ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรวมท้ัง สาระ เทคโนโลยี โดยมอบหมาย
ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท .) ด าเนินการปรับปรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเทคโนโลยีและมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด าเนินการ ปรับปรุง สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ. 
๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๓๐/
๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

 

 



๒๕๕๑ ท้ังนี้ให้โรงเรียนใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีปรับปรุงต้ังแต่ศึกษา ๒๕๖๑ ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และ ๔ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔ และ ๕ และใช้ทุกช้ันปีต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙    
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก พุ ทธศักราช ๒๕๖๑     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ให้ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ หัวหน้างานการบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้างานงบประมาณ      กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล            หัวหน้างานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
๑.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ  

  ๑.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ    
๑.๗ นางปิยภร โพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑.๘ นายอัมพร นันนวล  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา  กรรมการ  
๑.๙ นายฐานันดร โชติผล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑.๑๐ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   กรรมการ   
๑.๑๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ           หัวหน้างานวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑) วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานจัดในระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) และแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพลเมืองโลก 

 ๒) จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัด
และประเมินผลให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
  ๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ๕) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องน า
ข้อมูลป้อนลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๗) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติในแต่ละปกีารศึกษา เพื่อปรับปรุง 

  



๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในรอบปี ท่ี 
ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 
  ๙) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

๒. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำหลักสูตร แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๒.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

๒.๑.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ   ครูช านาญการพิเศษ 
๒.๑.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.   

๒.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
๒.๒.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑ 
๒.๒.๒ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ 

๒.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
๒.๓.๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์  ครู คศ.๑ 
๒.๓.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูช านาญการ 

๒.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
๒.๔.๑ นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑ 
๒.๔.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครูผู้ช่วย   

๒.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๒.๕.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑ 
๒.๕.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง  ครู คศ.๑   

๒.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
๒.๖.๑ นายฐานันดร โชติผล   ครูผู้ช่วย  
๒.๖.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ  ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑   

๒.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
๒.๗.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย  
๒.๗.๒ นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.   

๒.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนพื้นฐำนอำชีพ 
๒.๘.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ 
๒.๘.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ  ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑   

๒.๙ กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว) 
๒.๙.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ  
๒.๙.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย     

 

๓. คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ    ครูช านาญการพิเศษ 
๓.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ   ครู คศ.๑ 
๓.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์   ครู คศ.๑ 
๓.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม    ครู คศ.๑ 



๓.๕ นายอัมพร นันนวล    ครู คศ.๑ 
๓.๖ นายฐานันดร โชติผล    ครูผู้ช่วย  
๓.๗ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา   ครูผู้ช่วย  
๓.๘ นางสุภาพ อาจนนลา    ครูช านาญการ 
๓.๙ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ   ครูช านาญการพิเศษ  

มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์องค์ ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบางจาก ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ 

 ๒) ตรวจสอบหลักสูตรที่ก าลังยกร่าง เอกสารหลักสูตร และขณะท่ีน าหลักสูตรไปใช้ โดยพิจารณาความ 
เหมาะสม เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง 

๓) จัดประชุมคณะท างานเพื่อแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบจัดท าข้อมูลเป็นไฟล์และเอกสารให้เรียบร้อยและ
น าส่งท่ีประธานคณะกรรมการด าเนินการ 

๔) อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่ม ประกอบด้วย 
๔.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ   ครูช านาญการพิเศษ 
๔.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ  
๔.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์  ครู คศ.๑ 
๔.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑ 
๔.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑ 

มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 รวบรวมและจัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาให้สมบูรณ์ 
 

ใหผู้้ท่ีได้รับแต่งต้ังดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ หากมีปัญหาในการด าเนินงาน ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและแก้ไขปัญหาให้ทันตาม
ก าหนดต่อไป 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงค าส่ัง  
 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

                  ลงช่ือ  
                       (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 


