
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยำคม 
ที่ 118 /2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรโรงเรียนไพรบึงวิทยำคม พุทธศักรำช 2563  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศักรำช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2560) 
........................................................................................................ 

อ้างอิงตาม 1) ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1239/ 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 2) ค าส่ัง สพฐ. ท่ี 30/ 2561 เรื่องให้เปล่ียนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ลงวันท่ี 5 
มกราคม พ.ศ. 2561 3) ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2561 
และ 4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี 
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงมีความจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
1. นายสุจินต์  หล้าค า    ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายเรืองยศ  สุภาว์    รองผู้อ านวยการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล   ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนฯ  กรรมการ 
5. นายกฤตชัย  แป้นโสม    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีนาค   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
7. นายสุรสิทธิ์  สัญญารัตน์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
8. นางสาวจินตนา  คงเสนะ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
9. นายศุภชัย  บุญทาทอง      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
10. นางสาวสุพรรณี  สมเสนา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
11. นางปัทมนันท์  โททัสสะ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
12. นางสาวทัศนีพร  แสนสุข   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  กรรมการ 
13. นางอรชร  โคตพันธ์    หัวหน้างานวัดและประเมินผล   กรรมการ 
14. นายฐิติวิวัฒน์  เดชกุญชร   หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 



15. นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
  และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              

16. นายเฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1. วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนของชาติให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โลกศตวรรษท่ี 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ 
ด ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการแนะแนว ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 

4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน าข้อมูล
ป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
7. ติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับช่วงช้ันและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละ

ปีการศึกษา เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
8. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู การบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา

ในรอบปีท่ีผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรใน 
ปีการศึกษาต่อไป 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



2. คณะกรรมกำรพิจำรณำและจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 
2.1 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1) นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีนาค   ประธานกรรมการ 
2) นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล   รองประธานกรรมการ 
3) นางสถาพร  ท าทอง    กรรมการ   
4) นางธัญญาพร  ทองมนต์   กรรมการ  
5) นายประสบพร  ชูช่ืน    กรรมการ 
6) นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ   กรรมการ   
7) นางจุฑารัตน์  ทองตีฆา    กรรมการ   
8) นางสาววริยา  พันวิสู    กรรมการและเลขานุการ 

 
2.2 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

1) นางสาวสุพรรณี  สมเสนา   ประธานกรรมการ  
2) นางอรชร  โคตพันธ์    รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล   กรรมการ   
4) นางญาณิศา  คูณวงษ์    กรรมการ 
5) นางสาวอาริยา  ส านักนิตย์   กรรมการ   
6) นางวรพรรณ  โพธิ์คง    กรรมการ 
7) นายวิระชน  สีด า    กรรมการและเลขานุการ 

 
2.3 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

1) นายสุรสิทธิ์  สัญญารัตน์   ประธานกรรมการ  
2) นางปนัดดา  หล้าค า    รองประธานกรรมการ 
3) นายปรีดา  คูณวงษ์    กรรมการ   
4) นายสมัย  บัวหยาด    กรรมการ 
5) นางชลธิดา  สุไชยชิต    กรรมการ   
6) นางนัชนาภรณ์  ชัยสารด ารงพัฒน์   กรรมการ 
7) นางสาวจันจิรา  จงรักษ์   กรรมการ   
8) นายวิเชียร  ไชยโชติ    กรรมการ   
9) นางสุทิศา  ไชยโชติ    กรรมการ 
10) นางสาวพัชรินทร์  ใจเท่ียง   กรรมการ   
11) นายเฉลิมศักดิ์  มะลิงาม   กรรมการ 
12) นายถนอม  ทิพมาตร์    กรรมการ   
13) นางสุจิภา  วงศ์วรรณา   กรรมการ 



14) นางพรรณา  ใสกระจ่าง    กรรมการ 
15) นางเพ็ชรมณี  เลิศวีระธีระพลธ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
2.4 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

1) นางสาวทัศนีพร  แสนสุข   ประธานกรรมการ  
2) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์   รองประธานกรรมการ 
3) นายสาริศฐ์  ค าทาสี    กรรมการ   
4) นายโชคชัย  สามสี    กรรมการ 
5) นางณิชาภัทร  พิมสอน    กรรมการ 
6) นางธนิกานต์  ไขแสง    กรรมการ 
7) นายธีรพล  โททัสสะ    กรรมการ 
8) นายเอกอรุณ  ประอาง    กรรมการและเลขานุการ   

 
2.5 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

1) นางสาวจินตนา  คงเสนะ   ประธานกรรมการ  
2) นางเสาวภา  พรหมทา    รองประธานกรรมการ 
3) นายวัฒนะ  สะดวก    กรรมการ   
4) นางอ าพร  สะดวก    กรรมการและเลขานุการ 

 
2.6 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

1) นายกฤตชัย  แป้นโสม    ประธานกรรมการ  
2) นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจ้ง   รองประธานกรรมการ 
3) นายบรรจบ  ล าดวน    กรรมการ   
4) นายสมภพ  โคตพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 

 
2.7 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

1) นายศุภชัย  บุญทาทอง    ประธานกรรมการ  
2) นางอุทัย  จินดาชาติ    รองประธานกรรมการ 
3) นายสมโภช  พิมสอน    กรรมการ   
4) นางสาวธันยพร  สังข์แก้ว   กรรมการ 
5) นายสุขสวัสด์ิ  ค าผาง    กรรมการ   
6) นายรณชัย  ชัยสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



2.8 คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
1) นางปัทมนันท์  โททัสสะ   ประธานกรรมการ  
2) นางชิดชนก  ค าทาสี    รองประธานกรรมการ 
3) นายฐิติวิวัฒน์  เดชกุญชร   กรรมการ  
4) นางสาวสุวรรณดี  ลาค า   กรรมการ   
5) นางกฤตยา  เลิศศรี    กรรมการ  
6) นางสาววรางคณา  พุฒพันธ์   กรรมการ   
7) นายธานินทร์  บัวเข็ม    กรรมการ 
8) Mr.Akem Divine    กรรมการ   
9) Mr.Ebot Abel    กรรมการ 
10) นางสุปราณี  พอกพูน    กรรมการ 
11) นางสาวบัวลิน  พันธ์แก่น   กรรมการและเลขานุการ 

 
2.9 คณะกรรมกำรกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1) นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์   ประธานกรรมการ  
2) นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล   รองประธานกรรมการ 
3) นางอรชร  โคตพันธ์    กรรมการ   
4) นางชิดชนก  ค าทาสี    กรรมการ 
5) นายปรีดา  คูณวงษ์    กรรมการ   
6) นายฐิติวิวัฒน์  เดชกุญชร   กรรมการ 
7) นายสมโภช  พิมสอน    กรรมการ   
8) นายสุรสิทธิ์  สัญญารัตน์   กรรมการ 
9) นางสุจิภา  วงศ์วรรณา    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 

1. วางแผน และวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม รวมท้ัง
แนวโน้มและนโยบายการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ  

2. ด าเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้าง
เวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การจบหลักสูตร และ
การวัดและประเมินผล  
 



 ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้
เกิดผลดีต่อทางโรงเรียน หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใดให้รีบรายงานต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการ
ทราบโดยด่วน เพื่อจักได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 
                   (นายสุจินต์  หล้าค า) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


