
 
คำสั่งโรงเรียนวัดสระแก้ว 

ที่  177  /  ๒๕65 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
********************************************* 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีมติกำหนด 
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ   ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.นายเสรี          เจริญกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.นางรพีพรรณ    ผินกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3.นางศุภกร        ชุ่มขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4.นางสาวนิรมล   พงษ์เสดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5.นางธัญพร        ศรีตาแสน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
6.นางนวลตา      จันทุมา หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กรรมการ 
7.นางอ้อยทิพย์    จันลิ่ม หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
8.นางสุนันทา      สร้อยสวัสดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่  จัดประชุม  ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ หรือทรัพยากร
อ่ืนๆ ให้กับคณะกรรมการดำเนินการ 
 
 
 
 
 



2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 

1.นางรพีพรรณ      ผินกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.นางนุษรา          โกจินอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย กรรมการ 
3.นางเพียงศุภรักษ์  ลือสุขศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
4.นางรัตนาภรณ์     แจ้งกรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
5.นางสาวรัฐพร      บัณฑิตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ กรรมการ 
6.นางกัญจนญาพิมพ์  ดุษฎีนิศากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
7.นายพุทธา          สมสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 
กรรมการ 

8.นางเจษฎาพร     ภูประเสริฐ      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
9.นายจตุพล         หาญดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
กรรมการ 

10.จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์   นิตะยะโส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

กรรมการ 

11.นางสุนันทา       สร้อยสวัสดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่   1. วางแผน/ออกแบบดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
   2. เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
   3. กำหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
   4. จัดทำแบบนิเทศ  แบบประเมิน 
   5. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
3. คณะผู้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม PLC 
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.นางเพียงศุภรักษ์    ลือสุขศรี 
2.นางณิชชา            เงียวชยัภูมิ 

ครูชำนาญการ 
ครูชำนาญการพิเศษ      

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

3.จ.ส.อ. ปราณีต      เปินสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางกนกวรรณ      ทวยมีฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.นางวชิราภรณ์       สวุรชัย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.นางอังคนา          สุดใจ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7.นางยุพลักษณ์      แสนฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.นางชนัญญา        นภัทรธรีโชต ิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9.นางสาวสาลี่        แคร่กระโทก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10.นางชยาภา          ฉัตริยากุล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.นางรุ่งลาวัลย์       ฉลาดการณ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12.นางสาวนภัสวรรณ์  ทัศน์ไพร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 



13.นางสาวปิยกาณฑ์    ปลิงกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
14.นางเยาวลักษณ์      พิมพ์พิสาร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
15.นางวรรณดี           ดอกบัว ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
16.นางสาววารี         ภูมิโคกรักษ์ ครู กรรมการ 
17.นางสาวอรณิชชา   เจริญสุข ครู กรรมการ 
18.นางจินต์จุฑา        ดีมา ครู กรรมการ 
19.นางสาวไพรรินทร์  จักรแก้ว ครู กรรมการ 
20.นางสาวภคมน        มณีเนตร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
21.นางสาวพิมลรัตน์    วังคะฮาต ครู กรรมการและเลขานุการ 

    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.นายจตุพล              หาญดี ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางสาวพรทิพย์        แซ่เฮง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นางสาววรวรรณ       เนคะมานุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางสมหมาย           กุศลวงษ ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.นางเพ็ญจันทร์         เสมรบุณย ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.นางสุนันทา            สร้อยสวัสดิ ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7.นายสุจิตร              ชัยวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.นางพรพิมล            จ้อยอินทร์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
9.นางสาววรรณพร       ซองธูป คร ู กรรมการ 
10.นางสาวสุกัญญา       สุนทรพุทธศาสน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
11.นางสาวพิชญ์ชาภัส    โพธิ์กรณ์สกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
12.นางปารตี               จอห์นสัน คร ู กรรมการและเลขานุการ 

   3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1.นางรัตนาภรณ์        แจ้งกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางประภีกรณ์        สมิงกล้าทัพ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นางสาวนภัสวรรณ์    ทัศน์ไพร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางสาวปิยกาณฑ์     ปลิงกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.นางลัดดาวัลย์          ช่วยฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.นางเจษฎาพร         ภูประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7.นางอังคนา             สุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.นางลัดดาวัลย์          แก้วร่วมเพชร ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9.นางกาญจนา           ทองม ี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10.นายลอง                พูลเกษม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.นายสังคม              จันทร์ศรีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12.นางสิรนาฏ             ชักชวนด ี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
13นางสาวมณีวรรณ      รานอก ครูชำนาญการ กรรมการ 
14.นายศิวุทธ               กศุลพรสร้าง คร ู กรรมการ 
15.นางสาวสุเบญญา       พานเมือง คร ู กรรมการ 



16.นางสาวภคมน           มณีเนตร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
17.นางสาวพิมพ์สุภัค       ศรันย์กิ่งทอง คร ู กรรมการและเลขานุการ 

   3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.นางกัญจน์ญาพิม      ดุษฎีนิศากร ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางศรีเวียง             รักษ์กุศล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นายสมาน               ทับวอ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางอัมพร               บัวทอง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.นางสุภาพร              มุ่งชยัภูม ิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.นางพีชญา               สารถ ี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7นางจันทรา               ตะสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.นางสาวนงคราญ        กันทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9.นางอารีรัตน์              ปลอดกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10.นางสาวพณัทดา         วเิชียร ครูชำนาญการ กรรมการ 
11.นางสาวอรญา            งามจันอัด ครู co teacher กรรมการ 
12.Mr. John Poul Gregorio Robinson ครูต่างชาติ กรรมการ 
13.Mr. Raghuvir Singh ครูต่างชาติ กรรมการ 
14.Miss Tsai Yi Ju ครูต่างชาติ กรรมการ 
15.Miss Guianne Dawn Estacion  
16.Aristorenas ครูต่างชาติ กรรมการ 

17.Mr. Paul Joseph G. Rensonnet  ครูต่างชาติ กรรมการ 
18.Miss Cherrymar Rivera Aplaon ครูต่างชาติ กรรมการ 
19.Miss Michelle Orines Nazarro ครูต่างชาติ กรรมการ 
20.นางสาวสายทอง          รัตนารักษ์ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

  3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.นายพุทธา           สมสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางณัฐพัชร์         อัครอริยฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นายกริชชัย          กิ่งกุ่มกลาง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางจีรพรรณ        พระสุพรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.นางทิพยวรรณ      บรรจงปรุ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6.นางจิดาภา          ปิยเฉลมิชัย ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7.นายอนุวัฒิ           ศรีสระน้อย ครูชำนาญการ กรรมการ 
8.นางสาวณิชชารีย์    จันทกล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

  3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์      นิตะยะโส ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.จ.ส.ต.ชยันต์           อธิวาส ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นายพศิน              ศรีสัตย์รสนา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นายสุรกิจ             ท้องพิมาย                ครูผู้ช่วย กรรมการ 
5.นายประสาน          รุ่นใหม ่ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 



3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1.นางเจษฎาพร  ภูประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางนวลตา    จันทุมา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นางสาวสุกัญญา  สุนทรพุทธศาสน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4.นางสาวพิชญ์ชาภัส  โพธิ์กรณ์สกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
5.นางสาวรัฐพร  บัณฑิตย์ ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.นางสาวรัฐพร   บัณฑิตย์ ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2.นางอ้อยทิพย์   จันทร์ลิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นายมานพ      ชมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางนัฏชรี       ตั้งประเสรฐิ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.นางธัญพร      ศรีตาแสน ครูชำนาญการ กรรมการ 
6.นางสาวลักษณาวดี จันทราศรี ครู กรรมการ 
7.นายอานนท์   ปัญญาสิทธ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
8.นายสุเทพ     กิขุนทด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
9.นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่มสาระ/ระดับ/งาน 
  2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  3. สรุปและรายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  4. ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระ/ระดับ/งาน 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
4. คณะกรรมการสรุปรายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 

1.นางสุนันทา     สร้อยสวัสดิ ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.นางกัญจนญาพิม ดุษฎีนิศากร ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.นางสาวณิชชารีย์  จันทกล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นายประสาน     รุ่นใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.นางสาวสายทอง   รัตนารักษ์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
6.นางสาวรัฐพร    บัณฑิตย์ ครูชำนาญการ กรรมการ 
7.นางปณิธาน     ทุมนาหาด ครูชำนาญการ กรรมการ 
5.นางสาวพิมลรัตน์   วังคะฮาต ครู กรรมการ 
6.นางสาวพิมพ์สุภัค   ศรันย์กิ่งทอง   ครู กรรมการ 
7.นางปารตี      จอหน์สัน ครู กรรมการ 
8.นางรัตนาภรณ์  แจ้งกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ 1. สำรวจการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของกลุ่มสาระฯ 

  2. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในกลุ่มสาระฯ/ระดับ/งาน และเผยแพร่สู่ภายนอก 
 



ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
  สั่ง  ณ  วันที่ 6  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
 

(นายเสรี   เจริญกลาง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว 


