
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๐ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
 ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ ได้ก ำหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอยของครูผู้สอน ด้วยกระบวนกำรขับเคล่ือน PLC ( Professional Learning Community )       
ซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันของครูเพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำหน้ำท่ีสู่กำรวิพำกษ์ เติมเต็ม  
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนำงำนไปสู่กำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยทีครูออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน 

เพื่อบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีต้นสังกัดได้ก ำหนดอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร  PLC  ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงสมพิศ  สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑.๔ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑.๕ นำยวุฒิพรรณ คณำญำติ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  ๑.๖ นำยรุจน์ เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ นิเทศ ติดตำม และดูแลกำร

ด ำเนินงำนให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นำยตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยรุจน์ เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๔ นำงสำวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๕ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจ้ำง สพฐ.สป. ๑  กรรมกำร 
๒.๖ นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  ๒.๗ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๘ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๙ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๑๐ นำยวุฒิพรรณ คณำญำติ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 



มีหน้ำที่ ให้ควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ แนวทำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขับเคล่ือน
กระบวนกำร PLC วิเครำะห์และสะท้อนสภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอน หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ร่วมก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำน ร่วมออกแบบกิจกรรมและส่ือกำรเรียนกำรสอน และวัดประเมินผลกำรใช้ส่ือ และนวัตกรรม 

 
๓. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 

๓.๑ นำยตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยรุจน์ เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓.๓ นำงสมพิศ  สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๓.๔ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ๓.๕ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๓.๖ นำงปิยภร โพธิ์งำม  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๗ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๘ นำงสำวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๙ นำงสำวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๑๐ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๑๑ นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๒ นำงสำวพรพิไล ธิกำร ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๓ นำงสำวอัยย์  แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๔ นำงสำวขวัญใจ ทำยทอง ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๕ นำยฐำนันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๖ นำงสำวเพ็ญนภำ สุพรรณ ครูธุรกำร   กรรมกำร 
๓.๑๗ นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจ้ำง สพฐ.สป.๑  กรรมกำร 
๓.๑๘ นำงฉวีวรรณ เดชเดชำ ครูอัตรำจ้ำง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๓.๑๙ นำงสำวอริสรำ หนูโงน ครูอัตรำจ้ำง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๓.๒๐ นำงสำวจุไรรัตน์ สำลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑   กรรมกำร 
๓.๒๑ นำงสำววรำพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

  ๓.๒๒ นำงสำวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูกำรศึกษำพิเศษ      กรรมกำร 
๓.๒๓ นำงเตือนใจ สุระภำ พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม  กรรมกำร 
๓.๒๔ นำงจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม  กรรมกำร 
๓.๒๕ นำงสำวจริยำ จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม  กรรมกำร 
๓.๒๖ นำยวุฒิพรรณ คณำญำติ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๒๗ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ วำงแผนงำนกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ สร้ำงทีมงำน สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ สร้ำงเครือข่ำย PLC และแนวทำงปฏิบัติให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ ก ำกับติดตำม ส่งเสริม สนับสนุน
และประสำนงำนในกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ   

 
 
 
 



๔. คณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
๔.๑ นำยตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๔.๒ นำยรุจน์ เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓ นำงสมพิศ  สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔.๔ นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔.๕ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๔.๖ นำยวุฒิพรรณ คณำญำติ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือในกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร PLC 
 
๕. คณะกรรมกำรเลขำนุกำร ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓) 

๑. นำงสมพิศ  สินเปรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววรำพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๓. นำงสำวขวัญใจ ทำยทอง ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๔. นำงจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม  กรรมกำร 
๕. นำงสำวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๕.๒ ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓) 
๑. นำยวุฒิพรรณ คณำญำติ ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอริสรำ หนูโงน  ครูอัตรำจ้ำง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๓. นำงฉวีวรรณ เดชเดชำ  ครูอัตรำจ้ำง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๔. นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕. นำงสำวพรพิไล ธิกำร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  ๖. นำงสำวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูกำรศึกษำพิเศษ      กรรมกำร 
๗. นำงเตือนใจ สุระภำ  พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม  กรรมกำร 
๘. นำงสำวจริยำ จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิกำรเรียนร่วม  กรรมกำร 
๙. นำงสำวปริชมน สำอำจ ครูอัตรำจ้ำง สพฐ.สป.๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๕.๓ ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖) 
๑. นำยรุจน์ เล่ำฮ่ะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓. นำงสำวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 

  ๔. นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕. นำงสำวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๖. นำงสำวจุฬำรัตน์ แก้วไชยชำติ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๗. นำงปิยภร โพธิ์งำม  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๘. นำงสำวอัยย์  แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙. นำยฐำนันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวจุไรรัตน์ สำลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑   กรรมกำร 

  ๑๑. นำงสำวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูกำรศึกษำพิเศษ      กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



มีหน้ำที่ บันทึกกำรร่วมหำรือ และสรุปองค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรหำรือร่วม และจัดท ำรำยงำนสรุปผล 
 

ท้ังนี้ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้  ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงค ำส่ัง  
 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

                  ลงช่ือ  
                       (นำยตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
 
 
 
 
 
 
 
 


