
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้
 ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ ได้ก ำหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอยของครูผู้สอน ด้วยกระบวนกำรขับเคลื่อน PLC ( Professional Learning Community )       
ซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันของครูเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำหน้ำที่สู่กำรวิพำกษ์ เติมเต็ม  
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนำงำนไปสู่กำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยทีครูออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน 

เพื่อบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ต้นสังกัดได้ก ำหนดอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร  PLC  ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นำยตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงจฬุำรัตน์ เฟื่องฟู  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑.๔ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  ๑.๕ นำยรุจน ์เล่ำฮะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ นิเทศ ติดตำม และดูแลกำร

ด ำเนินงำนให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นำยตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยรุจน ์เล่ำฮะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ นำงจฬุำรัตน์ เฟื่องฟู  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๔ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๕ นำงสำวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๖ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๒.๗ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 



มีหน้ำที่ ให้ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC วิเครำะห์และสะท้อนสภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอน หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ร่วมก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำน ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อกำรเรียนกำรสอน และวัดประเมินผลกำรใช้สื่อ และนวัตกรรม 

 
๓. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 

๓.๑ นำยตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยรุจน ์เล่ำฮะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๓.๓ นำงจฬุำรัตน์ เฟื่องฟู  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ๓.๔ นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๓.๕ นำงปิยภร โพธิ์งำม  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๖ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๗ นำงสำวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๘ นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๙ นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๑๐ นำงสำวพรพิไล ธิกำร ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๓.๑๑ นำงสำวอัยย ์ แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๒ นำงสำวขวัญใจ ทำยทอง ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๓ นำยฐำนันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๔ นำงสำวนิดติญำ บุญพำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๕ นำงสำวปำจำรีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๑๖ นำงสำวเพ็ญนภำ สุพรรณ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   กรรมกำร 
๓.๑๙ นำงสำวอริสรำ หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๓.๑๘ นำงสำววรำพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๓.๑๙ นำงสำวจริยำ จันทร์แดง ครูอัตรำจำ้ง   กรรมกำร 
๓.๒๐ นำงเตือนใจ สุระภำ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  กรรมกำร 
๓.๒๑ นำงจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  กรรมกำร 
๓.๒๒ นำงฉววีรรณ เดชเดชำ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  กรรมกำร 
๓.๒๓ นำยวุฒิพรรณ คณำญำต ิ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๒๔ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ วำงแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ สร้ำงทีมงำน สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ สร้ำงเครือข่ำย PLC และแนวทำงปฏิบัติให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ ก ำกับติดตำม ส่งเสริม สนับสนุน
และประสำนงำนในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ   

 
 



๔. คณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
๔.๑ นำยตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
๔.๒ นำยรุจน ์เล่ำฮะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓ นำงจฬุำรัตน์ เฟื่องฟู  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๔.๔ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๔.๕ นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม แนะน ำ และให้กำรช่วยเหลือในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 

 
๕. คณะกรรมกำรเลขำนุกำร ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ปฐมวยั (ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓) 

๑. นำงสำวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำววรำพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจำ้ง   กรรมกำร 
๓. นำงจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  กรรมกำร 
๔. นำงสำวขวัญใจ ทำยทอง ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๕.๒ ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓) 
๑. นำยวุฒพิรรณ คณำญำต ิ ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอริสรำ หนูโงน  ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  กรรมกำร 
๓. นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๔. นำงสำวพรพิไล ธิกำร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕. นำงฉวีวรรณ เดชเดชำ  พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  กรรมกำร 
๖. นำงสำวอัยย์  แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๕.๓ ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖) 
๑. นำยรจุน์ เล่ำฮะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงจฬุำรตัน์ เฟื่องฟู   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

  ๓. นำงสุภำพ อำจนนลำ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๔. นำยอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๕. นำงสำวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๖. นำงปิยภร โพธิ์งำม  ครู คศ.๑   กรรมกำร 
๗. นำยฐำนันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๘. นำงสำวนิดติญำ บุญพำ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

  ๙. นำงสำวปำจำรีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย       กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู คศ.๑   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ บันทึกกำรรว่มหำรือ และสรุปองค์ควำมรู้ที่ไดร้ับจำกกำรหำรือรว่ม และจดัท ำรำยงำนสรุปผล 
 



ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน พร้อมทั้งให้ลงลำยมือชื่อรับทรำบ
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ตำมเอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงค ำสั่ง 
 

                                                สั่ง ณ วันที ่๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓   
               

ลงชื่อ 
                     (นำยตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้

 ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๔๒ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นำยตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก  
๒ นำยรุจน ์ เล่ำฮะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
๓ นำงจุฬำรัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
๔ นำงสุภำพ อำจนนลำ ครูช ำนำญกำร  
๕ นำยวุฒิพรรณ คณำญำต ิ ครูช ำนำญกำร  
๖ นำงปิยภร โพธิ์งำม ครู ค.ศ.๑  
๗ นำงสำวประภำพร จ ำเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นำยอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นำงสำวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นำงสำวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นำงสำวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นำงสำวพรพิไล ธิกำร ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นำงสำวอัยย ์ แก้วอำชำ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นำยฐำนันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นำงสำวขวัญใจ  ทำยทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นำงสำวนิดติญำ บุญพำ ครูผู้ช่วย  
๑๗ นำงสำวปำจำรีย ์  เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นำงสำวเพ็ญนภำ  สุพรรณ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  
๑๙ นำงสำวอริสรำ หนูโงน ครูอัตรำจำ้ง อบจ.สป.  
๒๐ นำงสำววรำพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตรำจำ้ง  
๒๑ นำงสำวจริยำ จันทร์แดง ครูอัตรำจำ้ง  
๒๒ นำงเตือนใจ สุระภำ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  
๒๓ นำงจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  
๒๔ นำงฉวีวรรณ เดชเดชำ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรียนรวม  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


