
- ๑ - 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                        ที่ ๑๖๙/๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรขับเคลื่อนนโยบำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

สู่สถำนศึกษำ Professional Learning Community (PLC)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
                --------------------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ได้มอบนโยบำย 
กำรขับเคลื่อนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ (PLC) โดยให้คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้รวมกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมน ำ
กระบวนกำร (PLC) ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ สร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนและน ำนวัตกรรมสู่กำรเผยแพร่ อีกทั้งกระบวนกำร 
(PLC) ยังเป็นแนวทำงในกำรเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู 
 

           ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 
๒๕๔๖ ประกอบมำตรำ ๒๗ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช 
๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  
สู่สถำนศึกษำประจ ำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยปลื้ม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         หน้ำที่   ให้นโยบำย แนะน ำส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรขับเคลื่อนชุมชน  
                    ทำงวิชำชีพสูส่ถำนศึกษำแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

 

 

 

แห่งกำรเรียนรู้ 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

     นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์                  รองผู้อ ำนวยกำร            ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ                          ครู ช ำนำญกำร                  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ                         ครู ช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์        ครู ช ำนำญกำร                            กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี                    คร ู                                                กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่                     คร ู                                                กรรมกำร 
นำงรัชชุพงษ ์ แก้วจันทร์                         คร ู                                กรรมกำร 

     นำงสำวนัฐพร ภวูงษ์                             ครู                                     กรรมกำร    
     นำงสำวภริตำ  โอชำรส                            คร ู                                                                 กรรมกำร  
     นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์                    ครู                                 กรรมกำร 
     นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย         คร ูช ำนำญกำร                  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
หน้ำที่  ด ำเนินกำรให้ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มงำน จัดท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

คณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

     นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี                  คร ู                                ประธำนกรรมกำร 
     นำงสำวสุรีย ์ ทนคง                              ครู ช ำนำญกำร                   รองประธำนกรรมกำร 

นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
นำงนงพงำ  อิสสอำด                            ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ                                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์         ครู ช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
นำงสำวสุรีย์  ทนคง                              คร ูช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                           คร ู                               กรรมกำร 

     นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ                            คร ู                                  กรรมกำร 
     นำยนัฐวฒุิ  สำยันต์                               ครูผู้ช่วย                         กรรมกำร 
     นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ                      ครูผู้ช่วย                         กรรมกำร 
     นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย          คร ูช ำนำญกำร                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   

 

         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ                            คร ูช ำนำญกำร                  ประธำนกรรมกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร                             ครู ช ำนำญกำร                  รองประธำนกรรมกำร 

     นำยอัศวิน  ศรีบัว                                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
นำงจิดำภำ   จูหว้ำ                                ครู ช ำนำญกำร                   กรรมกำร 

     นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ                        ครู ช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
       นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย                       คร ู                               กรรมกำร 

       นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี                           คร ู                                 กรรมกำร 
     นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก                       คร ู                                  กรรมกำร 
     นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์                        คร ู                                 กรรมกำร 
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     นำงสำวปัทมำ  กีถำวร                         ครู                                   กรรมกำร 
     นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร                        ครผูู้ช่วย                              กรรมกำร        
     นำยชยกร  อมรเวช                             คร ู                                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์     ครู ช ำนำญกำร                     ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ                ครู ช ำนำญกำร                    รองประธำนกรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์                 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์      ครู ช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม        ครู ช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี        คร ูช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก        คร ูช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์       ครู                                    กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี                   คร ู                                   กรรมกำร 

     นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด       คร ู                                   กรรมกำร 
     นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์       คร ู                                   กรรมกำร 
     นำยศิวกร  กรึงไกร                            คร ู                                   กรรมกำร 
     นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินท์                    คร ู                                   กรรมกำร 
     นำยเสกสรรค์  สุขมำ                          คร ู                                   กรรมกำร 
     นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล                     คร ู                                   กรรมกำร 
     นำยพีระศิลป์  เอกฐิน        คร ู                                 ๘กรรมกำร 
     นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม                    คร ู                                          กรรมกำร 
     นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง                    คร ู                                   กรรมกำร 
     นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น                  คร ู                                   กรรมกำร 
     นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                  คร ู                                    กรรมกำร 
     นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ                      คร ู                                    กรรมกำร 
     นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์                ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 
     นำงสำวพัชรี  บัวอำจ                         ครผูู้ชว่ย                             กรรมกำร 
     นำยพิทยำ  ขุนน้อย                           ครูผู้ชว่ย                               กรรมกำร 
     นำยเสกสรรค์  สุขมำ                          ครู                                     กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
    นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่                 ครู                                   ประธำนกรรมกำร 
     นำยวันเฉลิม  อุลิต                             ครู                                   รองประธำนกรรมกำร 
    นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน                   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร  
    นำยประสพชัย  แน่ประโคน                 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร  
    นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์                      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
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   นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล                  คร ูช ำนำญกำร                     กรรมกำร 
      นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                     คร ู                                  กรรมกำร 
  ๘นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                     คร ู                                  กรรมกำร 
    นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล                      คร ู                                  กรรมกำร 
    นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ                ครู                                   กรรมกำร 
    จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง                    คร ู                                  กรรมกำร      
    นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์                  ครู                                   กรรมกำร     
    นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย              ครู                                          กรรมกำร        
   นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย                  ครู                                    กรรมกำร 
   นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง                     ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร      
   นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี                    ครอัูตรำจ้ำง                          กรรมกำร    
   นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์               ครอัูตรำจ้ำง                         กรรมกำร                        
   นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง                  คร ู                                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
    นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์                   คร ู                                   ประธำนกรรมกำร 
     นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี                     คร ูช ำนำญกำร                     รองประธำนกรรมกำร 
     นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร                   คร ู                                   กรรมกำร 
     นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์                  ครู                                      กรรมกำร 
      ว่ำที่ร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร                ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 
   นำงสำวสุธิตำ  สุขสมรัมภ์                    ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 
   นำงสำววรำงคณำ  พิณสำมสำย              ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 

     นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                     ครูอัตรำจ้ำง                         กรรมกำร 
     นำยธรรมนูญ  ระวังใน                       ครูอัตรำจ้ำง                         กรรมกำร 
     นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนกัแน่น             ครู                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

                                            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส                           ครู                                     ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวสมำพร  สมสืบ                      ครู ช ำนำญกำร                      รองประธำนกรรมกำร                   
 นำยเกษม  เมำลิทอง                 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 

    นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร  
    นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                           คร ูช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
    นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                     ครูผู้ชว่ย                               กรรมกำร 

  นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                    คร ูช ำนำญกำร                       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

    นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                        คร ู                                   ประธำนกรรมกำร      

       นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                     คร ู                                    รองประธำนกรรมกำร 
    นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ               คร ู                                     กรรมกำร 
    นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์                  คร ู                                    กรรมกำร 
 
 
 



- ๕ - 
 

     นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล             ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 
    นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี                     ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 
    นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ                ครูผู้ช่วย                             กรรมกำร 

  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                           คร ู                                   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล                     ครู                                    ประธำนกรรมกำร 
นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข                        คร ู                               กรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ                      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 

     นำยฉัตรดำว  ฉันทะ                         ครู                                      กรรมกำร 
     นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์               คร ู                                   กรรมกำร 
     นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร                คร ู                                    กรรมกำร 
     นำงสำวศิริวรรณ  โอริส      คร ู                       กรรมกำร 
     นำงสำววชิญำพร  อุ่นมี      คร ู                       กรรมกำร 
     นำยเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน                   คร ู                       กรรมกำร 
     นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์                    ครู                                    กรรมกำร 
     นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง                      ครู                                    กรรมกำร   
     นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ                             ครู                                           กรรมกำร                    
     นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง                 ครผูู้ช่วย                กรรมกำร 
     นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง          คร ู                                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                  

                                             งำนแนะแนว 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์                 ครู                                    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร                         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ              รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ              ครู                                    กรรมกำร  
 

หน้ำที ่ ๑. ด ำเนินกำรจัดท ำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ (PLC) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
              ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           ๒. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร PLC ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
 

คณะกรรมกำรรวบรวมเอกสำร PLC แต่ละกลุ่มสำระ 

    นำงสำวสมำพร สมสืบ                         คร ูช ำนำญกำร                     ประธำนกรรมกำร                   
    นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                   คร ูช ำนำญกำร                      รองประธำนกรรมกำร 
    นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                     คร ูช ำนำญกำร                     กรรมกำร 
    นำยชยกร  อมรเวช                                      ครู                                     กรรมกำร 
    นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง                  ครู                                     กรรมกำร 
   นำยเสกสรรค์  สุขมำ                           ครู                                    กรรมกำร 
   นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น               ครู                                     กรรมกำร 
   นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง                     ครู                                    กรรมกำร 
 
 
 



- ๖ - 
 

   นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                           ครู                                     กรรมกำร 
   นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ                ครู                                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่  ๑. รวบรวมเอกสำร PLC ของแต่ละกลุ่มสำระ 
          ๒. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่สถำนศึกษำ (PLC)  
              ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 

      ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือประโยชน์ 
สูงสุดต่อโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 

  สั่ง   ณ   วันที่   ๗   มิถุนำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

                                              (นำยประจวบโชค  สรอ้ยสม) 
                             ผู้อ ำนวยกำรโ รงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑ ” 


