
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านมาบยางพร 
ที ่056/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

……………………………………………………………………………………. 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 1239 /2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าวและให้หลักสูตรสถานศึกษามีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความต้องการของ
ท้องถิ่นตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการจัดการศึกษาแห่งชาติ   จึงแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 
2560) ดังต่อไปนี้ 
 
1.    คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

1.  นายศุภกฤต  ปิยะสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
2.  นายปราโมทย์ บุญมี   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.  นางกิตติยา พูลเลิศ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.  นางยุพารัตน์  โชติเนตร  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
5.  นางสาวภาณิศา  ปฏิบัติธรรม  คร ู             กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที ่
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับภารกิจของการบริหารวิชาการและการบริหาร หลักสูตร
แกนกลางฯ 
 2. กำหนดและมอบนโยบายในการบริหารงานให้ฝ่ายปฏิบัติการดำเนินงาน 
 3. ดูแล กำกับ ติดตามผลกาดำเนินงาน 
 4. ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6. สรุปผลการดำเนินงาน 
 
2. คณะการมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย  

2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
1.  นางสาวอรพิน  ศรีทัด   คร ู   ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  



2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.  นางสาวภาณิศา   ปฏิบัติธรรม  คร ู   ประธานกรรมการ 
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย   
1.  นางวันเพ็ญ แก้วศรี    ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
1.  นางสาวนันนภา  เพียวสูงเนิน  คร ู   ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
1.  นางสาวพรพิมล  รัตนสำรวจ  คร ู   ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
1.  นางสาวจิณณ์ฏาภัสส์  สรรคพงษ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1.  นางสาวศิริวิไล  แสนสีลา  คร ู   ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
1.  นางยุพารัตน์  โชติเนตร  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ  
2.  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

3. คณะกรรมการนิเทศติดตาม ประเมินผล 
1. นายศุภกฤต ปิยะสุข             ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางกิตติยา พูลเลิศ   ครชูำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางยุพารัตน์ โชติเนตร  ครชูำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวนันนภา เพียวสูงเนิน  คร ู   กรรมการ 
5.  นางสาวภาณิศา  ปฏิบัติธรรม  คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

หน้าที ่  
 1.  วางแผนการดำเนินงานการกำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 2.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้
คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร 



 4.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 5.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและนำ
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 6.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 7.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่
ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 8.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
 9.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 10 .  ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
 
 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      

สั่ง ณ วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  

 

(นายศุภกฤต ปิยะสุข) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร 

 


