
 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 
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  เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ : PLC  
สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

................................................................................................................................................................................................ 
 

 ดวยโรงเรยีนหนองโนประชาสรรค   ไดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ดวย
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ซ่ึงเปนการ
รวมตัวกันของครูเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทำหนาท่ีสูการวิพากษเติมเต็ม  ทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนา ไปสูการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะแหงศตวรรษท่ี  ๒๑  ของครูผูสอนตองใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
โดยท่ีครูออกแบบการเรียนรู และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู  แบบใชปญหาเปนฐาน  และเปนการพัฒนา
ทักษะดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียนโรงเรียนหนองโนประชาสรรค  เพ่ือใหการดำเนินงาน
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  
  อาศัยอำนาจตามหนังสือ ท่ี มท.๐๙๘๓.๓/๒๔๓๖๙  ลงวันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เรื่องการ
มอบอำนาจการบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหแกผูอำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียน
หนองโนประชาสรรค  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ : PLC สูการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 
๑.๑  นางสุภลักษณ  ดียิ่ง  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายบำรุง  ปองนาทราย รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางลักขณา  บุตรพรม กรรมการ 
๑.๔  นายภาณุมาศ  หารวาระ กรรมการ 
๑.๕  นางสิริลักษณ  วงษชารี  กรรมการ 
๑.๖  นายจันทกานต  กำแซง  กรรมการ 
๑.๗  นายสราวุฒ ิ  รูปพรหม กรรมการ 
๑.๘  วาท่ีรอยตรีนครินทร สีสวด  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  อำนวยการใหคำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานและอำนวยความ

สะดวกดานงบประมาณ แกคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

๒.๑  กลุมท่ี  ๑  PLC กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
  ๒.๑.๑  วาท่ีรอยตรีนครินทร  สีสวด  ตำแหนง  ครู 

   ๒.๑.๒  นางลักขณา  บุตรพรม ตำแหนง  คร ู
๒.๑.๓  นายจันทกานต  กำแซง  ตำแหนง  คร ู
๒.๑.๔  น.ส.สุดใจ  ภูผาพลอย ตำแหนง  คร ู
๒.๑.๕  นายสราวุฒิ  รูปพรหม ตำแหนง  คร ู
๒.๑.๖  น.ส.พรประภา  หวานพรอม ตำแหนง  ผูชวยคร ู
๒.๑.๗  นางสาวละอองดาว จันทวงษ ตำแหนง  ครชูวยสอน 



    
๒.๒  กลุมท่ี  ๒  PLC กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๒.๒.๑  น.ส.นิภาภรณ    วรรณวิจิตร ตำแหนง  ผูชวยคร ู
   ๒.๒.๒  นายธีระพันธ  ทอนเทพ ตำแหนง  คร ู

๒.๒.๓  นายจันทกานต  กำแซง  ตำแหนง  คร ู  
๒.๒.๔  น.ส.นุชจรินทร  รอดสัมฤทธิ์ ตำแหนง  คร ู
๒.๒.๕  น.ส.จงจิตร  ศรีสารคาม ตำแหนง  ผูชวยคร ู
๒.๒.๖  นางรินดา  แสนโคตร ตำแหนง  ผูชวยคร ู

   ๒.๒.๗  นางสาวละอองดาว จันทวงษ ตำแหนง  ครชูวยสอน 
๒.๓  กลุมท่ี  ๓  PLC กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๒.๓.๑  นางสิรินภา    ดงรังษี  ตำแหนง  ครู 
   ๒.๓.๒  นายธรรมวิทย  สุพรมภิทักษ ตำแหนง  คร ู

๒.๓.๓  นางสิริลักษณ  วงษชารี  ตำแหนง  คร ู
๒.๓.๔  นายจันทกานต  กำแซง  ตำแหนง  ครู 
๒.๓.๕  นางวัชรา  บัวมาตย  ตำแหนง  คร ู
๒.๓.๖  นายธีรพงศ  พุดขาว  ตำแหนง  คร ู
๒.๓.๗  นายอิทธิพล  โมคภา  ตำแหนง  คร ู
๒.๓.๘  น.ส.โยษิตา  เจริญคุณ ตำแหนง  ผูชวยคร ู  
๒.๓.๙  นางสาวละอองดาว จันทวงษ ตำแหนง  ครชูวยสอน 

๒.๔  กลุมท่ี  ๔  PLC กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
   ๒.๔.๑  นางกมลชนก    อนุกูลอนันตชัย ตำแหนง  ครู 
   ๒.๔.๒  นายจันทกานต  กำแซง  ตำแหนง  ครู 

๒.๔.๓  น.ส.นชุจรินทร  รอดสัมฤทธิ์ ตำแหนง  ครู 
๒.๔.๔  นายรัฐพล  บัวเผื่อน  ตำแหนง  ครู 
๒.๔.๕  น.ส.รังสิตา  ตันกุล  ตำแหนง  ครูชวยสอน  

๒.๕  กลุมท่ี  ๕  PLC กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๒.๕.๑  น.ส.นภาวรรณ    บุญพิคำ   ตำแหนง  ครู 

   ๒.๕.๒  นายฉว ี   วงคชาลี  ตำแหนง  ครู 
๒.๕.๓  นายภาณามาศ  หารวาระ ตำแหนง  ครู 
๒.๕.๔  นายจันทกานต  กำแซง  ตำแหนง  ครู 
๒.๕.๕  นายรัฐพล  บัวเผื่อน  ตำแหนง  ครู 
๒.๕.๖  นางรินดา  แสนโคตร ตำแหนง  ผูชวยครู  
๒.๕.๗  นายพิษณุ  แกวบอ  ตำแหนงครูชวยสอน 

   มีหนาท่ี    
๑. เขารับปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ : PLC สูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

   ๒. วางแผน  ประสานงาน  วิเคราะห  และสะทอนสภาพปญหาการเรียนการสอน หา
แนวทางการแกปญหา  รวมกำหนดแผนการดำเนินงาน  รวมออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน วัดผล
ประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรม  และรับผิดชอบการดำเนินการ PLC     

๓.  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  เสนอผูอำนวยการโรงเรียน 
 



 ขอใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดแกราชการ  
  
   

                                  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

วันนี้สั่ง  ณ วันท่ี  ๑๔  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
   ลงชื่อ 
    
               (นางสุภลักษณ  ดียิ่ง) 
   ผูอำนวยการโรงเรยีนหนองโนประชาสรรค 


	คำสั่งโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

