
 
 

     
 

ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                       ท่ี  ๒๙๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

                                               ---------------------------------- 

             ตามท่ีโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และใช้หลักสูตรดังกล่าว ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา          
ปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   พ.ศ. ๒๕๖๒  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๒, ๔, ๕  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓           
โรงเรียนเห็นสมควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์             
ของสถานศึกษา โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน                   
“ราชานุเคราะห์ ๑” พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑                     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังต่อไปนี้  
 

                                             คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นายปล้ืม  ปรีชา 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน 

ผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

หน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
           พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
         ๒๕๖๐) 
 

                                             คณะกรรมการด าเนินงาน              
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด 
นายสาธิต  แสงปิยะ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์
นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ                  

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู  
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู  

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู  
ครู  
ครู  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 



                                                                -๒- 

หน้าท่ี    ๑. วางแผนด าเนินการ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตาม ประเมินผล  การด าเนินงานให้เป็นไป 
                ด้วยความเรียบร้อย  
           ๒. ประชุมครูเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๓. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

                           คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                  ครู                                 ประธานกรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ                           ครู ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ                     ครู ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด                            ครู ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา                                  ครู ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
นางธนิดา  สิลุจจยานนท์                        ครู ช านาญการ                 กรรมการ 
นางจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย                           ครู                                กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง                              ครู                                 กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์         ครู                                กรรมการ 

     นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                          ครูผู้ช่วย                          กรรมการ                    
     นางกัญญชัญญ ์ เหมือนเตย         ครู ช านาญการ                 กรรมการและเลขานุการ   

                          คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ                           ครู                                ประธานกรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ                           ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

     นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์                    ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
     นายอัศวิน  ศรีบัว                                 ครู  ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 

นางจิดาภา   จูหว้า                                 ครู ช านาญการ                  กรรมการ 
นายรณกร  ไข่นาค                                   ครู                                กรรมการ 

       นายสมพร  อมรเวช                              ครู                                 กรรมการ 

     นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย                       ครู                                       กรรมการ 

       นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                           ครู                                  กรรมการ  
     นางสาวอุมาพร  ขาวแขก          ครูผู้ช่วย                         กรรมการ 
     นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์                        ครูผู้ช่วย                         กรรมการ   
     นางพรรณี  เกตุถาวร                              ครู ช านาญการ                 กรรมการและเลขานุการ 

                 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์      ครู ช านาญการ                    ประธานกรรมการ 
นางกษิรา  ละออ                   ครู ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์       ครู ช านาญการ                    กรรมการ 
นางณัษฐพร  ฮีมวาต์                          ครู ช านาญการ                    กรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม        ครู ช านาญการ                    กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี        ครู ช านาญการ                    กรรมการ 



                                                                 -๓- 

นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์                      ครู ช านาญการ                     กรรมการ   
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์       ครู                                   กรรมการ 
นายภูวดล  ส าลี                   ครู                                   กรรมการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก        ครู                                 กรรมการ 

     นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด       ครู                                   กรรมการ 
     นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์       ครู                                   กรรมการ 
     นายศิวกร  กรึงไกร                            ครู                                   กรรมการ 
     นางสาวศิรินภา  มุลาลินท์                    ครู                                   กรรมการ 
     นายเสกสรรค์  สุขมา                          ครู                                   กรรมการ 
     นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล                     ครู                                   กรรมการ 
     นายพีระศิลป์  เอกฐิน        ครู                                   กรรมการ 
     นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม                    ครู                                          กรรมการ 
     นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                    ครู                                   กรรมการ 
     นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน                  ครู                                   กรรมการ 
     นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                  ครูผู้ช่วย                            กรรมการ 
     นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                     ครูผู้ช่วย                             กรรมการ 
     นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง                   ครูอัตราจ้าง                         กรรมการ 
     นายชินวัจน์  คณัชธมวัจน์               ครู ช านาญการ                     กรรมการและเลขานุการ   

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่                 ครู                                   ประธานกรรมการ      
    นางอารีวรรณ  แน่ประโคน                   ครู ช านาญการพิเศษ             กรรมการ  
    นายประสพชัย  แน่ประโคน                 ครู ช านาญการพิเศษ             กรรมการ  
    นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์                      ครู ช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
     นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล                 ครู ช านาญการ                    กรรมการ 
      ว่าท่ีร.ต.สมรักษ์  แทนลาน              ครู ช านาญการ           กรรมการ 
    นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                     ครู                                   กรรมการ 
    นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                     ครู                                   กรรมการ 
    นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                      ครู                                   กรรมการ 
    นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ                ครู                                   กรรมการ 
    จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง                    ครูผู้ช่วย                            กรรมการ    
   นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ                   ครูผู้ช่วย                               กรรมการ 
   นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย                  ครูผู้ช่วย                               กรรมการ 
   นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย              ครูผู้ช่วย                             กรรมการ             
   นางสาวลักขณา  ภาคโภคี                    ครูอัตราจ้าง                         กรรมการ    
   นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์               ครูอัตราจ้าง                         กรรมการ                        
   นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง              ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 



                                                              -๔- 
 

                   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    นายรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์                    ครู                                    ประธานกรรมการ                   
    นายบัณฑิต  อรุณเสถียร                      ครู ช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
     นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                    ครูผู้ช่วย                             กรรมการ 
    นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น                ครูผู้ช่วย                             กรรมการ 

     นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครูอัตราจ้าง                         กรรมการ 
      นายธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วารี                   ครู                          กรรมการและเลขานุการ  

                            คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  นายสาธิต  แสงปิยะ                          ครู ช านาญการ                     ประธานกรรมการ                   
 นายเกษม  เมาลิทอง                 ครู ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 

    นายศุภมงคล  อินทร์สนอง                   ครู ช านาญการพิเศษ                      กรรมการ  
    นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ   ครู ช านาญการ                      กรรมการ 
    นางสาวสมาพร  สมสืบ      ครู ช านาญการ                       กรรมการ 
    นางสาวภริตา  โอชารส                      ครูผู้ช่วย                               กรรมการ 

  นางสุดาพร  ยิ้มสิน                           ครู ช านาญการ                       กรรมการและเลขานุการ  
                                  

                        คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
    นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ                 คร ู                                   ประธานกรรมการ   
    นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์                      ครู ช านาญการพิเศษ               กรรมการ      

    นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์           ครู                                    กรรมการ 
    นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ               ครู                                    กรรมการ 
    นางสาวณัฐพร  ภูวงษ์                       ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 
    นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์                 ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 
    นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                         ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 

  นางสาวอริยา  กันทะวงค์      ครู                                     กรรมการและเลขานุการ   

                      คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด                ครู ช านาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ                   
นางปาริชาติ  ยมวรรณ                      ครู ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 

     นายฉัตรดาว  ฉันทะ                         ครู                                     กรรมการ 
     นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์               ครู                                    กรรมการ 

นายปราณ์รณ  กาญจนากร                      ครู                                     กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส     ครู                       กรรมการ 

      นางสาววิชญาพร  อุ่นมี    ครู                       กรรมการ 
      นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน               ครู                       กรรมการ 
      นางสาวพิชามญช์ุ    กุศล                   ครู                       กรรมการ  
     นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง                 ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 
     นางสาวยุวดี  ศุภาเรือง                     ครูผู้ช่วย                              กรรมการ   
     นายวีรวัฒน์  ลงผิว                           ครูผู้ช่วย                               กรรมการ                     



                                                             -๕- 

     นางนปภา  ไต่เป็นสุข                         ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
     นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง                 ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
     นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ                  ครู                                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี  ๑. ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อปรับและพัฒนาหลักสูตร ส าหรับใช้ใน 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๓          
          ๒. ประชุมวางแผนจัดท ารายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาเพิ่มเติม  ก าหนดหน่วยกิต  จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
              พื้นฐาน  ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
          ๓. จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรของกลุ่มสาระ  ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนก าหนด  แล้วน าส่งกลุ่มบริหารวิชาการ 
              ภายในเวลาท่ีก าหนด   

                        คณะกรรมการจัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ                              ครู   รองประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
นางกัญญชัญญ ์ เหมือนเตย  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  ครู  กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี  ๑.  น าเอกสารหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาหลอมรวม  
         ๒.  ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่วนอื่นๆ 
              ท่ีเป็นส่วนประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
         ๓.  น าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าเรียบร้อยแล้ว  เสนอต่อคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 

           ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฎิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิด  
ผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 

                       ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                

                                                                                
                                                          (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 


