
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 
ที ่           / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

********************************* 

   เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ที่ก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และ
สังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑.  นาวสาวรักชนก  ค าวัจนัง     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี  ประธานกรรมการ 

๒.  นางทองหล่อ   แหยมเปรมปรี  หัวหน้าการเรียนรู้ปฐมวัย                        กรรมการ 

๓.  นางดวงพร    บุญเพิ่ม     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

๔.  นางสาวนภาพร เสียงเย็น      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              กรรมการ 

๔.  นายปฐมวงศ์  ค าบุศย์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              กรรมการ 

๕.  นางสุวิมล  ใจข า            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

๖.  นายพิษณุ  ประกอบนา                   หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา         กรรมการ 

๗.  นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 

๘.  นางณฤดี   อาศูรย์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 

๙.  นางสาวธีรรัตน์  เป้ากัณหา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

๑๐.  นายพิเชษฐ  บุญจันทร์น้อย  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 

๑๑.  นางสาววรรษชล  วรวฒัน์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                        กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.  นางสาวกิติรัตน์  แสงเพชร      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 



ด ำเนินกำร มีหน้ำที่และด ำเนนิกำรจัดกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนด ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.  จัดท าคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้
ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของหลักสูตร 
 ๔.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 ๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและน า
ข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่
ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการ
บริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 
 ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือ
สถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.  ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่         เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 
                                             (ลงชื่อ)       

       (นายพิเชษฐ์  นนท์พละ) 
                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
เรื่อง   ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
----------------------------------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์
นาวีอุปถัมภ์) พุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับชั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ค าสั่ง สพฐ.ที่ ๑๒๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีค าสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่องให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ ค าสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบ
และเทคโนโลยี และสาระท่ี 3 เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25๕1 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ได้ด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) พุทธศักราช ๒๕๖๑ และปรับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับประกาศและค าสั่งดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
   ลงชื่อ                                                  ลงชื่อ                                  
              (นาวาโทส าอางค์  แหยมเปรมปรี)                                  (นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี                                                                               
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)             (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) 
 

 



ค ำน ำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ ม.๑ ,๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และ
ค าสั่ง สพฐ. ที่ 921/2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25๕1 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)  จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวัด
พลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)  พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๒๕๖๑ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
 
      (นางสาวรักชนก  ค าวัจนัง) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)   
 

 



สำรบัญ 
 
เรื่อง                           หน้ำ 
ประกาศโรงเรียน             
ค าน า                
ความน า   ๑  
วิสัยทัศน์   ๒ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   ๒ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ๒ 
โครงสร้างเวลาเรียน    ๔ 
ค าอธิบายรายวิชา              
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ๑๕ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ๒๘ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ๔๗ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ๖๗ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           ๑๑๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           ๑๓๐ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           ๑๔๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ           ๑๕๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           ๑๖๘ 
 กิจกรรมแนะแนว           ๑๖๘ 
 กิจกรรมนักเรียน            ๑๖๘ 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์           ๑๖๙ 
เกณฑ์การจบการศึกษา           ๑๗๑ 
ภาคผนวก 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัพลอยกระจ่างศรี (บุญยงัราษฎร์นาวอีุปถมัภ์) 

พทุธศักราช ๒๕๖๑ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

 
 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 

 
 


