คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 187/ 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนหลักสูตรปีการศึกษา 2559
.............................................
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 มาตรา 27
ที่กาหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหา
ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจึงได้กาหนดการทบทวนหลักสูตรในส่วนของคาอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
วิชา มาตรฐานตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล ในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
หลักสูตร ดังนี้
1. คณะกรรรมการอานวยการ
1. นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ประธานคณะกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
กรรมการ
3. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ
4. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ
กรรมการ
5. นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์
กรรมการ
6. นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
7. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
8. นางปภัสนันท์ พึงยา
กรรมการ
9. นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
10. นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการ
11. นายกฤษณะ อรัญสาร
กรรมการ/เลขานุการ
12. นางกิติภา โสทะ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ อานวยการให้คาปรึกษา แก้ปัญหาการดาเนินการทบทวนหลักสูตร
2. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
2. นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
3. นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
4. นายถวัลย์ จันทร์ต้น
5. นายลิขิต ศิลาเงิน
6. นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
7. นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขตต์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

3. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นางกฤษณา มาเลิศ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสุรชัย เดชอุ้ม
กรรมการ
3. นางวริศรา จาปาหวาย
กรรมการ
4. นายเกริกพล มะลิตัน
กรรมการ
5. นายทองคูณ เพื้ยมูล
กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการ/เลขานุการ
4. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นางวัสสา ประวะเสนัง
ประธานคณะกรรมการ
2. นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
กรรมการ
3. นางลาเพย พุ้มห้วยรอบ
กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ เกตุมี
กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
กรรมการ
6. นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
กรรมการ
7. นายกิติชัย ธนะทิพากร
กรรมการ
8. นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาศ
กรรมการ
9. นายมานัด คาดา
กรรมการ/เลขานุการ
5. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางกิติภา โสทะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการ
3. นางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
กรรมการ
5. นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการ
6. นายธันวา ม่วงเลี้ยง
กรรมการ
7. นางปิยะพร แสนซื่อ
กรรมการ/เลขานุการ
6. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1. นางปภัสนันท์ พึงยา
ประธานคณะกรรมการ
2. นายอัศวิน บารุงสรณ์
กรรมการ
3. นายสุนทร คงศิริ
กรรมการ
4. นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
กรรมการ/เลขานุการ
7. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
2. ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
3. นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

8. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
ประธานคณะกรรมการ
2. นางคนึงนิจ ชัยมี
กรรมการ
3. นางสาวปาริชาด พันทอง
กรรมการ
4. นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
กรรมการ
5. นางสาวภาวินี คนดี
กรรมการ
6. นางนรินทร์ มิตรสินพันธุ์
กรรมการ/เลขานุการ
9. คณะกรรมการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์
ประธานคณะกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา คาดา
กรรมการ
3. นายมานพ นาคชาตรี
กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
กรรมการ
5. นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
กรรมการ
6. นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
กรรมการ
8. นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
กรรมการ
9. นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ ทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รายชื่อวิชา รหัสวิชา คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างวิชา มาตรฐาน ตัวชี้วัด
การวัดและประเมินผล เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้)
ทั้งนี้ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งโรงเรียน ได้ถือปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ปฏิทินการทบทวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
5 ต.ค.59
- สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เวลา 09.00- - ติดตามการสารวจรายวิชา
15.00 น.
- แจ้งรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทบทวนหลักสูตร ของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

6 ต.ค.59
เวลา 09.0015.00 น.

- ทบทวนหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้

7 ต.ค.59
เวลา 09.0015.00 น.

- ทบทวนหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพฯ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา และ
พละศึกษา

ผู้ปฏิบัติ
1.นายกฤษณะ อรัญสาร
2. นางกิติภา โสทะ
3. น.ส สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
4. นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
5.นางอรรจน์ชญาณ์ ชัยเจริญวงษ์
6.นางวัสสา ประวะเสนัง
7. น.ส อนงค์นาฏ ทองมี
8. นางปภัสนันท์ พึงยา
9. นางกฤษณา มาเลิศ
10. นายสมศักดิ์ เกตุมี
11. น.ส ภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
12. น.ส.นัยนา พงษ์ก่อสร้าง
13. น.ส วาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
14. น.ส ภาวินี คนดี
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่หลักสูตร
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูทุกคนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
การงานอาชีพฯ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ เจ้าหน้าที่หลักสูตร

หมายเหตุ
-สถานที่ห้องโสตทราย
เงิน (เศรษฐกิจพอเพียง)

-สถานที่ห้องโสตทราย

เงิน (เศรษฐกิจพอเพียง)

-สถานที่ห้องโสตทราย

เงิน (เศรษฐกิจพอเพียง)

หมายเหตุ
1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งการสารวจรายวิชาที่เปิดสอนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 ใน
วันที่ 3 ต.ค. 59

ส่งที่ครูภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้เตรียมข้อมูลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 เข้าประชุมในวันที่ 4 ต.ค. 2559
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้เตรียมข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ไม่ตรงกับหลักสูตร เช่น ชื่อรายวิชา รหัสวิชา
คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา เข้าประชุมให้ตรงกับวันที่กลุ่มสาระประชุม (ทุกคน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้)
ให้ทุกคนนาโน๊ตบุ๊คเข้าประชุมด้วย และในการเตรียมข้อมูลให้เป็นไฟล์

