
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๗ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรู 

 ทางวิชาชีพสูสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ไดกำหนดใหทุกโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอยของครูผูสอน ดวยกระบวนการขับเคล่ือน PLC ( Professional Learning Community )       

ซึ่งเปนการรวมตัวกันของครูเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณการทำหนาท่ีสูการวิพากษ เติมเต็ม  

ทบทวน ปรับปรุงพัฒนางานไปสูการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ของครูผูสอนตองใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเอง โดยทีครูออกแบบการเรียนรู และอำนวยความสะดวกในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

เพื่อบรรลุผลตามเปาหมายท่ีตนสังกัดไดกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการ  PLC  ชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพสูสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

  ๑.๖ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคำปรึกษา อำนวยความสะดวก สงเสริม สนับสนุน กำกับ นิเทศ ติดตาม และดูแลการ

ดำเนินงานใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๖ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ใหความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ แนวทาง และอำนวยความสะดวกในการขับเค ล่ือน

กระบวนการ PLC วิเคราะหและสะทอนสภาพปญหาการเรียนการสอน หาแนวทางการแกปญหา รวมกำหนดแผนการ

ดำเนินงาน รวมออกแบบกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอน และวัดประเมินผลการใชส่ือ และนวัตกรรม 

 

๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา ประกอบดวย 

๓.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๓.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๓.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๓.๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๓.๑๕ นางสาวพริาวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓.๑๖ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๓.๑๗ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๓.๑๘ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๓.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๓.๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๒๑ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๓.๒๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒๔ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี วางแผนงานการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา สรางทีมงาน สรางความรู 

ความเขาใจ สรางเครือขาย PLC และแนวทางปฏิบัติใหกับบุคลากรในสถานศึกษา กำกับติดตาม สงเสริม สนับสนุน

และประสานงานในการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา   



๔. คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม แนะนำ และใหการชวยเหลือ ประกอบดวย 

๔.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๔.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๖ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี นิเทศ กำกับ ติดตาม แนะนำ และใหการชวยเหลือในการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 

 

๕. คณะกรรมการเลขานุการ ประกอบดวย 

 ๕.๑ ปฐมวัย (ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๑ – ๓) 

๑. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๒ ชวงช้ันท่ี ๑ (ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๖. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

 ๕.๓ ชวงช้ันท่ี ๒ (ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖) 

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางจุฬารัตน เฟองฟู   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๘. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย       กรรมการ 

๙. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกการรวมหารือ และสรุปองคความรูท่ีไดรับจากการหารือรวม และจัดทำรายงานสรุปผล 

 



ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย อยางเต็มความรู  

ความสามารถ และบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบ

การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ัง 

 

                                                ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
               

ลงช่ือ 

                     (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรู 

 ทางวิชาชีพสูสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๗ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู ค.ศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู ค.ศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 


