
 

 

 

 

 

 
                                               ค ำสั่งโรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ 
                                                         ที ่ ๗๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

.................................................. 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC   

(Professional Learning Community)  สู่สถำนศึกษำ  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจ  
สนองต่อนโยบำยและบรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ ๓๙  และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  มำตรำ ๒๗  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นำยวินัย  สุบรรณเกตุ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวสุวรรดี  ช่ำงเขียน ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ  
 ๓. ว่ำที่ ร.ต.วำรินทร์ ทองอยู่ยืด ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 ๔.  นำยองอำจ  วิจิตรวรกำญจน์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๕.  นำยนพรัตน์  น้อยหนู ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ๖.  นำงกรรณิกำร์  ศรีศิวนำนนท์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
หน้าที ่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 
 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒.๑  กลุ่มบริหารงานสถานศึกษา 
 ๑. นำยวินัย  สุบรรณเกตุ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวสุวรรดี  ช่ำงเขียน ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ  
 ๓. ว่ำที่ ร.ต.วำรินทร์ ทองอยู่ยืด ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 



๒ 
 

 

 

 ๔. นำยองอำจ  วิจิตรวรกำญจน์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๕.  นำยนพรัตน์  น้อยหนู ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ๖.  นำงกรรณิกำร์  ศรีศิวนำนนท์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 
   ๒.๒  กลุ่มบริหารงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑.   นำยยุทธนำ  ปัญญำ   ครูผู้ช่วย ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำงนัฐวดี  ป้อมเชียงพิณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำยสมเจตน์  สมุทวนิช ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๔.   นำงจอมขวัญ  ทองอยู่ยืด ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๕.   นำงสำวสภุัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์ ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๖.   นำงสำวกนกออน  สว่ำงศรี ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๗.   นำงสำวพวงเพ็ญ  จันทร์แจ่ม ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๙.   นำยอธิภัทร  นำคคูบัว คร ู กรรมกำร 
  ๙.   นำงสำวจุฑำกำญจน์  สิทธิกำร คร ู กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวสุพัตรำ  โกมลมุสิก คร ู กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำววันวิสำข์  อ๊อกจินดำ คร ู กรรมกำร 
  ๑๒.  นำงสำวหทัยสรวง  ตรีอุดม คร ู กรรมกำร 
  ๑๓.  นำงสำวชลลดำ  วงศ์นุกูล ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
  ๑๔.  นำยกิติศักดิ์  ดีพ้ืน ครูผู้ช่วย                                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   ๒.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ๑.   นำงสำวหทัยสรวง ตรีอุดม คร ู ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   ว่ำที่ ร.ต.วำรินทร์ ทองอยู่ยืด ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำงจอมขวัญ  ทองอยู่ยืด ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๔.   นำงสำวญำณิศำ  รอดศรี ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๕.   นำยยุทธนำ  ปัญญำ   ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
  ๖.   นำงสำวสวุิมล  ค ำดี ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   ๒.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑.   นำงสำวสุพัตรำ  โกมลมุสิก คร ู ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำงสำวณัฐิกำ  วำดชลอ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 



๓ 
 

 

 

  ๓.   นำงนฤมล  อำจหำญ ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๔.   นำงสำวพินิจดำ  ธรรมภพสุภำ ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๕.   นำงขนิษฐำ  แก้วทอง  ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๖.   นำยนพรัตน์  น้อยหนู  ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๗.   นำงสำวณภัสสร์  ทรัพยะสุต  คร ู กรรมกำร 
  ๘.   นำยธีรพงศ์  มีสัตย์   คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   ๒.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑.   นำยสมเจตน์  สมุทวนิช ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำงผ่องศรี  เจียมฉวี ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำงสำวสวุรรดี  ช่ำงเขียน ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๔.   นำยธนชำต  อำจหำญ ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๕.   นำงสำวเพ็ญนภำ  แก้วตำ  คร ู กรรมกำร 
  ๖.   นำยจิรวฒัน์  จันทรัตทัต  คร ู กรรมกำร 
  ๗.   นำงจินตนำ  จันโท  คร ู กรรมกำร 
  ๘.   นำยศรำยุทธ  จันทรำ ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
          ๙.   นำงสำวปุณยำนชุ  พุ่มฉำยำ            ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวจุฑำกำญจน์  สิทธิกำร คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   ๒.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  ๑.   นำงสำววันวิสำข์  อ๊อกจินดำ คร ู ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำยสุรศักดิ์  แก้วทอง ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำยมนตรี  ลิ้มฉำย  ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๔.   นำยมำรุต  เสลำคุณ ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๕.   นำงสำววิภำดำ  วงศ์ยะรำ  คร ู กรรมกำร 
  ๖.   นำยกิติศักดิ์  ดีพ้ืน  ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
  ๗.   นำงสำวพรพิกุล  เจริญลอย  คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
   ๒.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  ๑.   นำงนัฐวดี  ป้อมเชียงพิณ ครชู ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำงกรรณิกำร์  ศรีศิวนำนนท์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำงสำวบุณยำนุช  จันทร์แพร่ ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๔.   นำยเติมศักดิ์  ศรีศิวนำนนท์ ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๕.   นำงสำวพวงเพ็ญ  จันทร์แจม่  ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 



๔ 
 

 

 

  ๖.   นำงสำวผสุชำ  ขันธ์แก้ว คร ู กรรมกำร 
  ๗.   นำงสำวสุรีย์พร  วัฒนธีระกรณ์  คร ู กรรมกำร 
  ๘.   นำงสำวชื่นฤทัย  จีนรอด  คร ู กรรมกำร 
  ๙.   นำงสำวภคภัค  วรงศิลป์ ครชู ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
  ๒.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  ๑.   นำงสำวสภุัสสรณ์  จิณญภัทรพงศ์ ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำยสุนันท์  มีชะคะ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำยสธุำรัตน์  จ ำปำทิพย์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๔.   นำยชัยทัด  สุขสม   ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๕.   นำยองอำจ  วิจิตรวรกำญจน์  ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๖.   นำงสำวสมศรี  ตุ่นจิตร  ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๗.   นำยเสรี  โพธิ์นิล                          คร ู กรรมกำร 
  ๘.   นำงสำวิตรี  เทพเก้ือ  คร ู กรรมกำร 
  ๙.   นำงสำวณัฐพร  เอ่ียมหรุ่น  คร ู กรรมกำรและเลขำนกุำร 
 
  ๒.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑.   นำยอธิภัทร  นำคคูบัว คร ู ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำยสชุำติ  ประเสริฐสุข ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำยกอบชัย  วุฒิธรรม ครชู ำนำญกำร กรรมกำร 
  ๔.   นำยพลพิทักษ์  ชีวนำถพันธ์   คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
  ๒.๙  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
  ๑.   นำงสำวกนกออน  สว่ำงศรี ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำยนิพนธ์  ปุสสวงษ์ ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๓.   นำงสำวศิรนิทร์  พำนเพชร คร ู กรรมกำร 
          ๔.   นำยอภิพล  นำคสุข                      พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
          ๕.   นำยววิรณ์  ยังกิจกำร                    ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
  ๖.   นำงสำวสวุรรณี  อินทเสน   ครผูู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   ๒.๑๐  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.   นำงสำวณัฐธลัยำ  หวิงปดั ครชู ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
  ๒.   นำงสำวทิพวรรณ์  มีทรง ครผูู้ช่วย กรรมกำร 
  ๓.   นำงสำวชลลดำ  วงศ์นุกูล ครผูู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๕ 
 

 

 

หน้าที ่   
           ๑. ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
           ๒. ประสำนควำมร่วมมือ PLC ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 
           ๓. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  ภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
           ๔. ศึกษำและร่วมประเมินกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในสถำนศึกษำ 
           ๕. สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
           ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
           ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ประชุมปรึกษำหำรือเพ่ือก ำหนดภำรกิจมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ        
ให้ชัดเจน  และด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เพ่ื อให้กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร             
PLC  (Professional Learning Community)  ของโรงเรียนประสำทรัฐประชำกิจมีประสิทธิภำพสูงสุด              
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