
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๔ มาตรา ๒๗ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่
จัดท าสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่ อ เป็นสมาชิกที่ ดี ของครอบครัว  ชุมชน สั งคมและประเทศชาติและสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษา” จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางจาก 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้

๑. นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๒. นายรจุน์  เล่าฮะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๓. นางสาวประภาพร  จ าเริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ 
๔. นางสาวพวงพยอม  บัลลังค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ  

  ๕. นางสุภาพ   อาจนนลา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี กรรมการ    
๖. นายอัมพร    นันนวล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
๗. นายฐานันดร โชติผล   หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๘. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
๙. นางปิยภร โพธิ์งาม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ   
๑๐. นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ หัวหน้าระดับปฐมวัย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ผู้ช่วยหัวหน้าระดับปฐมวัย  กรรมการ 
๑๒. นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๓. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ    กรรมการ 
๑๔. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑    กรรมการ 
๑๕. นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑    กรรมการ 

  ๑๖. นางสาวนิดติญา บญุพา ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

๑๘. นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.   กรรมการ 

 

 



๑๙. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง       กรรมการ   

๒๑. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
๒๒. นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
๒๓. นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   กรรมการ 
๒๔. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการ 
๒๕. นายรุจน์  เล่าฮะ  หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒๖. นางสาวประภาพร  จ าเริญ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางจาก  

มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

    ๑. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทาง 
การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

๒. จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษา 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนว  ให้สอดคล้องและ
เป็นตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่  กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้   
ให้เป็นปัจจุบัน  

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร  

 ๔. ประสานความร่วมมือจากบุคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตร  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

๕. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและ     
น าข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
๗. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นเรียน ระดับช่วงชั้นระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปี  

การศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
    ๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับ 
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษาถัดไป  
    ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา 
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 



ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และปฏิบัติ 
หน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ ทราบตามล าดับต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที ่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

                       สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                  ลงชื่อ  
                       (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                             ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๓๘ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 


