
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๕๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) 

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ป8การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

ด�วยโรงเรียนบ�านบางจาก ได�ดําเนินงานจัดการศึกษาให�กับผู�เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยได�ดําเนินการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู2การปฎิบัติในโรงเรียนและ
ห�องเรียนนั้น โรงเรียนได�ดําเนินการประเมินการใช�หลักสูตร ซ่ึงผลจากการประเมินทางโรงเรียนเห็นควรให�มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให�ตรงกับการจัดการเรียนรู�ของผู�เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ สอดรับกับบริบทของท�องถ่ิน 

ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ดังกล2าวเป;นไปด�วยความ
เรียบร�อย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห2งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห2งพระราชบัญญัติข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๔๗ จึงแต2งต้ังคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทําหน�าท่ีตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ�านบางจาก พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 
๒๕๖๐) ให�ใช�ในปBการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต2อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสรD  ผู�อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณD ภู2กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตนD เฟHIองฟู  หัวหน�ากลุ2มสาระคอมพิวเตอรD  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน�ากลุ2มสาระการงานอาชีพ      กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ หัวหน�ากลุ2มสาระประวัติศาสตรD    กรรมการ 
๑.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ หัวหน�ากลุ2มสาระคณิตศาสตรD  กรรมการ  

  ๑.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชนD หัวหน�ากลุ2มสาระวิทยาศาสตรDฯ  กรรมการ    
๑.๘ นางสาวณหทัย ปLอมชูแก�ว หัวหน�ากลุ2มสาระภาษาต2างประเทศ กรรมการ 
๑.๙ นายอัมพร นันนวล  หัวหน�ากลุ2มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ  
๑.๑๐ นายฐานันดร โชติผล  หัวหน�ากลุ2มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑.๑๑ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา หัวหน�ากลุ2มสาระศิลปะ   กรรมการ   
 

 



 
๑.๑๒ นางสาวศศิธร จันทรDชนะ หัวหน�ากลุ2มระดับปฐมวัย   กรรมการ   
๑.๑๓ นายรุจนD เล2าฮะ           หัวหน�ากลุ2มสาระภาษาไทย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 
 ๑) วางแผนการดําเนินงานวิชาการ กําหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจัดในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปBท่ี ๑ – ๖) และแนวการจัดสัดส2วนสาระการเรียนรู�และกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน ให�สอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปOญญาท�องถ่ิน และพลเมืองโลก 

 ๒) จัดทําคู2มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ให�คําปรึกษา
เก่ียวกับพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู� การวัดและประเมินผลให�สอดคล�องและเป;นไปตามมาตรฐาน 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๓) ส2งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู�การวัด
และประเมินผลให�เป;นไปตามจุดหมายและแนวทางการดําเนินการของหลักสูตร 
  ๔) ประสานความร2วมมือจากบุคคล หน2วยงาน องคDกรต2าง ๆ และชุมชน เพ่ือให�การใช�หลักสูตรเป;นไป
อย2างมีประสิทธิภาพ 
  ๕) ประชาสัมพันธDหลักสูตรและการใช�หลักสูตรแก2นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�ท่ีเก่ียวข�องนํา
ข�อมูลปLอนลับจากฝRายต2าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ๖) ส2งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู� 
  ๗) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับชาติในแต2ละปBการศึกษา เพ่ือปรับปรุง 
    ๘) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในรอบปB      
ท่ี ผ2านมา แล�วใช�ผลการประเมินเพ่ือวางแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปBการศึกษา 
  ๙) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเน�นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต2อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สาธารณชน และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ�มสาระการเรียนรู� ประกอบด�วย 
๒.๑ กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย  

๒.๑.๑ นายรุจนD เล2าฮะ   ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒ นางสาวนิดติญา บุญพา  ครูผู�ช2วย   กรรมการ 

๒.๒ กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร< 
๒.๒.๑ นางสาวประภาพร จําเริญ  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒ นางสาวปาจารียD  เศษโถ  ครูผู�ช2วย   กรรมการ 
 



๒.๓ กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี  
๒.๓.๑ นางพวงพยอม รุจิโภชนD  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๔ กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 
๒.๔.๑ นางสาวณหทัย ปLอมชูแก�ว  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒.๕ กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๕.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒.๕.๒ นางสาวจริยา จันทรDแดง  รูอัตราจ�าง  กรรมการ 

๒.๖ กลุ�มสาระการเรียนรู�ประวัติศาสตร< 
๒.๖.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

๒.๗ กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
๒.๗.๑ นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

๒.๘ กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
๒.๘.๑ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

๒.๙ กลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพ 
๒.๙.๑ นางสภุาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒.๙.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ  

๒.๑๐ กลุ�มสาระการเรียนรู�คอมพิวเตอร< 
๒.๑๐.๑ นางจุฬารัตนD เฟHIองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒.๑๑ งานกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
๒.๑๑.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒.๑๑.๒ นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๑๒ ระดับปฐมวัย 
๒.๑๒.๑ นางสาวศศิธร จันทรDชนะ  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒.๑๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๒.๑๒.๓ นางสาววราพัณณD จิระอรุณพัฒนD พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๑๒.๔ นางจันทรกร วรทรัพยD  ครูอัตราจ�าง  กรรมการ 

มีหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 
  ๑) ศึกษา วิเคราะหDองคD ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ให�มีความสอดคล�องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ปBพุทธศักราช ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โครงสร�างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง บริบทของโรงเรียน ชุมชน 
สังคม กฎหมาย แนวโน�มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพ่ือนํามาจัดทําเป;นหลักสูตรของกลุ2มสาระฯ 
 
 



 ๒) ตรวจสอบหลักสูตรท่ีกําลังยกร2าง เอกสารหลักสูตร และขณะท่ีนําหลักสูตรไปใช� โดยพิจารณาความ 
เหมาะสม เพ่ือหาทางแก�ไขปรับปรุง 

๓) จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือแบ2งหน�าท่ีรับผิดชอบจัดทําข�อมูลเป;นไฟลDและเอกสารให�เรียบร�อยและ
นําส2งท่ีประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

๔. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร รวบรวมและจัดทํารูปเล�ม ประกอบด�วย 
๔.๑ นายรุจนD เล2าฮะ   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวศศิธร จันทรDชนะ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ  ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวประภาพร จําเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 
  รวบรวมข�อมูลการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายรายวิชา จากกลุ2มสาระการเรียนรู�ต2างๆ จากการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จัดทํารูปเล2ม นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
อนุมัติ และประกาศใช�ในปBการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ขอให�ผู�ท่ีได�รับแต2งต้ังดังกล2าวปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายอย2างเต็มความสามารถ และเกิดประโยชนDสูงสุด
แก2ทางราชการ หากมีปOญหาในการดําเนินงาน ให�รีบรายงานต2อผู�บังคับบัญชาเพ่ือทราบและแก�ไขปOญหาให�ทันตาม
กําหนดต2อไป 

 

ท้ังนี้ตั้งแต2บัดนี้เป;นต�นไป หรือจนกว2าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง  
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