
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

ที่      ........   / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกลุ่มประชุมปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  

(ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้)  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 ด้วยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  ก ำหนดให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (Professional Learning Community) “ ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ” ในสถำนศึกษำ  
แลกเปลี่ยนรู้จำกประสบกำรณ์สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงยั่งยืน   

 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเป้ำหมำย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ ๒๕๖๓ 

  พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภำพ  คณะครูในสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ขอจัดตั้งกลุ่ม
ปะชุมปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร  PLC (ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้)  ในเรื่อง  อ่ำนออก เขียนได้ ของนักเรียนสำยชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓   เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งน ำไปสู่กำรออกแบบนวัตกรรมเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภำพท้ังด้ำนวิชำชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  

๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 ๑.๑ นำยปรพล   แก้วชำติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ นำงศรจีันทร์   หำงแก้ว หัวหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 ๑.๓ นำยทูน  ภำษีธรรม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคล    
     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 

๑.๔ นำยกัมพล  ศุภผล   หัวหน้ำกลุ่มงำนทั่วไป  
     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำร 
 ๑.๕ นำงสุจินต์   ดอกไม้ทอง หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑.๖ นำงสำวเบญจวรรณ  ธงพันธ์   ครู     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่  สร้ำงควำมเข้ำใจ  ควำมตระหนัก  ให้ค ำปรึกษำ  ชี้แนะติดต่อ  ประสำนงำน  และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๑.๑   นำงสุจินต์   ดอกไม้ทอง  หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร  ที่ปรึกษำ 
      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
 ๑.๒ นำงเบญจวรรณ  ธงพันธ์    คร ู       ประธำนกรรมกำร 
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 ๑.๓ นำงอนูร  อ่อนหวำน  คร ู   กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยเวนิช   โงกสูงเนิน  คร ู   กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยชนำนันท์  แก่นสำร  คร ู    กรรมกำร 
 ๑.๖ นำงสำวเกศสุดำ  นำมวงค์  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 ๑.๗ นำงสำวธนัญชนก  จันทร์แดง คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. วำงแผน/ออกแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
 ๒. เสนอโครงกำรกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC 
 ๓. ก ำหนดปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
 ๔. จัดท ำแบบนิเทศ  แบบประเมิน และ logbook 
 ๕. นิเทศ ก ำกับ  ติดตำม 
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
 ๑.๑  นำยทูน  ภำษีธรรม   หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคคล    ที่ปรึกษำ 
      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 ๑.๒ นำงเบญจวรรณ  ธงพันธ์    คร ู                      ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำงอนูร  อ่อนหวำน  คร ู   กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยเวนิช   โงกสูงเนิน  คร ู   กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยชนำนันท์  แก่นสำร  คร ู    กรรมกำร 
 ๑.๖ นำงสำวเกศสุดำ  นำมวงค์  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
 ๑.๗ นำงสำวธนัญชนก  จันทร์แดง คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในแต่ละกลุ่ม 
 ๒. ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC จำกบันทึก Logbook 
 ๓. สรุปและรำยงำนผลกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
 ๔. ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งำน 
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 ๖. ส่งให้ผู้อ ำนวยกำรเซ็นรับทรำบเดือนละ ๑ ครั้ง  
 
๓. คณะกรรมกำรประเมินผล 
 ๑.๑  นำงศรีจันทร์   หำงแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ที่ปรึกษำ 
      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 ๑.๒ นำงเบญจวรรณ  ธงพันธ์    คร ู        ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๓ นำงอนูร  อ่อนหวำน  คร ู    กรรมกำร 
 ๑.๔ นำยเวนิช   โงกสูงเนิน  คร ู    กรรมกำร 
 ๑.๕ นำยชนำนันท์  แก่นสำร  คร ู     กรรมกำร 
 ๑.๖ นำงสำวเกศสุดำ  นำมวงค์  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
 ๑.๗ นำงสำวธนัญชนก  จันทร์แดง คร ู       กรรมกำรและเลขำนุกำร 



หน้ำที่ ๑.  สรุปผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ 
 ๒.  จัดท ำรูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  
 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียน 
 
   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง ณ  วันที่ ๒๓   กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         ( นำยปรพล  แก้วชำติ ) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 

 

 


