
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” 
ที ่ ๒๔๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร PLC : ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน Thailand ๔.๐ 

****************************************************************** 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ ได้ก ำหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอน ด้วยกระบวนกำรขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) 
ซึ่งเป็นกำรรวมตัวกันของครูเพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำหน้ำที่สู่ก ำรวิพำกษ์            
เติมเต็ม ทบทวน ปรับปรุงพัฒนำงำน ไปสู่กำรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของครูผู้สอนต้องให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยที่ครูออกแบบกำรเรียนรู้ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ แบบใช้ปัญหำ      
เป็นฐำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๔๗ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร PLC : ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ สู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑. นำยบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัชดำ น้อยเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยประกิจ นิธิยำนันท์ ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๔. นำงศิริวรรณ อุทัยสำร์ ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิมพ์ฐินันท์   ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่ :  อ ำนวยกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนินงำน และอ ำนวยควำมสะดวก 
  ด้ำนงบประมำณ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   
๑. นำงสำวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงรัชดำ น้อยเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยประกิจ นิธิยำนันท์ ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงศิริวรรณ อุทัยสำร์ ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป รองประธำนกรรมกำร 
๕. นำงสำวจิรำวรรณ ไชยปัญญำ  กรรมกำร 
๖. นำงสำวสำธิกำ คุตกำล  กรรมกำร 
๗. นำยยศกร เรืองไพศำล  กรรมกำร 
๘. นำงโชคด ี ศรีปทุมำนุรักษ์  กรรมกำร 
๙. นำยประเสริฐ สว่ำงวงศ์ธรรม  กรรมกำร 
๑๐. นำงวำสนำ ปิยะมำดำ  กรรมกำร 

 
 



๒ 
 

๑๑. นำยศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวชัญญำนุช  รัตนวิชัย  กรรมกำร 
๑๓. นำงสำววรำภรณ์ เขียนนอก  กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวเทว ี ทำเหล็ก  กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวสัจจพร นิ่มนวลงำม  กรรมกำร 
๑๖. นำงสำววรำงคณำ จันทร์มณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗. นำงสำวญำดำ ค ำเอ่ียม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๘. นำงสำวสุพัฒตรำ รัตนะ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๙. นำยธนำคำร ฝอยทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่  :  ๑. วำงแผน ประสำนงำน วิเครำะห์ และสะท้อนสภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอน หำแนวทำงกำร
แก้ปัญหำ ร่วมก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อกำรเรียนกำรสอน             
วัดประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรม และรับผิดชอบกำรด ำเนินกำร PLC  
๒. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

  

๓. คณะผู้เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรม PLC  
    ๓.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

๑. นำงสำวจิรำวรรณ ไชยปัญญำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวนันทพรฬ์ สมจันทร์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยณัฐพงษ์ สงครำม   กรรมกำร 
๔. นำงสำวเกศินี ทองทวี   กรรมกำร 
๕. นำงสำวชุลีพร เอ่ียมประเสริฐ   กรรมกำร 
๖. นำงสำววรำงคณำ จันทร์มณี   กรรมกำร 
๗. นำงสำวสัจจพร นิ่มนวลงำม   กรรมกำร 
๘. นำงสะอำดชนม์ ชมดอกไม้   กรรมกำร 
๙. นำยไพฑูรย์ กลิ่นประยูร   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวนำรีรัตน ์ ชีรำนนท์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๓.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

๑. นำงสำวสำธิกำ คุตกำล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัญญภำ สังข์คุ้ม   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวรุ่งฤด ี ตั้งจิตสิตเจริญ   กรรมกำร 
๔. นำงสำวอทิตยำ ศรีน้อย   กรรมกำร 
๕. นำงสำวณัชชำ กลิ่นอุบล   กรรมกำร 
๖. นำงสำวสุรภรณ ์ ปิงแก้ว   กรรมกำร 
๗. นำงสำวปิยวรรณ ตำค ำแสง   กรรมกำร 
๘. นำยธนำคำร ฝอยทอง   กรรมกำร 
๙. นำยกริช เศรษฐธำดำ   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสมัชญำ ปินตำ   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุพัตตรำ อุทำพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๓ 
 

๓.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 

๓.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 

     
 

 

๑. นำยยศกร เรืองไพศำล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจินดำมณ ี โพธิ์แมนกุล   กรรมกำร 
๔. นำงสุนิสำ สำยบัว   กรรมกำร 
๕. นำงสำวจีรภัทร ฟักขำว   กรรมกำร 
๖. นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง   กรรมกำร 
๗. นำงสำวภรณ์ทิพย์ ค ำเพียร   กรรมกำร 
๘. นำงสำวอุไรพร ทองค ำตอน   กรรมกำร 
๙. นำงสำวภริตพร ตระกูลน้ ำผึ้ง   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสุพัฒตรำ รัตนะ   กรรมกำร 
๑๑. นำยศันสนะ  เก่งกำรุณกิจ   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำววิไล เกิดโมลี   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวภัคจิรำ บวรธรรมรัตน์   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวนวพร แก้วเปี้ย   กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวสุกัญญำ ประกอบแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑. นำยประเสริฐ สว่ำงวงศ์ธรรม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวดวงกมล กลิ่นดี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงฉำย สุบงกช   กรรมกำร 
๔. นำงสำวเทว ี ทำเหล็ก   กรรมกำร 
๕. นำงกำญจนำ ไชยวงษ์   กรรมกำร 
๖. นำงสำวสำวิตร ี จุ้ยทอง   กรรมกำร 
๗. นำยธีระยุทธ อ้วนวงค์   กรรมกำร 
๘. นำงสำวประกำยเดือน ลีสุขสำม   กรรมกำร 
๙. นำยอัศวิน ดวงจิตร   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวญำดำ ค ำเอ่ียม   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวณัฐลียำ สมบูรณ์   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวอภิญญำ นำคโสภณ   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวนภำพร ใจสมุทร   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวชนิสรำ สงวนไว้   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๔ 
 

๓.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

๓.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

๓.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 

๑. นำยศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกำญจนำ ยำสมร   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงธนัญภรณ์ ศรีแสง   กรรมกำร 
๔. นำงวลัยรัตน ์ ยิ่งด ำนุ่น   กรรมกำร 
๕. นำงเกตุกนก สุภำกรณ์   กรรมกำร 
๖. นำยชยพล น้อยบุญญะ   กรรมกำร 
๗. นำงสุพัตรำ เชำวน์ช ำนำญ   กรรมกำร 
๘. นำยสุทิวัส เชำวน์ช ำนำญ   กรรมกำร 
๙. นำงสำวปรียำนุช ศรีสุขค ำ   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวภำวิณ ี กุลวำทศิลป์วงศ์   กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวจุฬำลักษณ ์ พู่วณิชย์   กรรมกำร 
๑๒. นำยมำณุภพ แย้มบุญชู   กรรมกำร 
๑๓. นำยเอกชัย ชินะตังกูร   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวโสธยำ   พลอยมี   กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวสุปรียำ ทองรุ่ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑. นำงโชคด ี ศรีปทุมำนุรักษ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเกริกกุล เลำหะพำนิช   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยภูเบศ กระแสโสม   กรรมกำร 
๔. นำงสำวตรีจันทร์ ทยำหทัย   กรรมกำร 
๕. นำยกฤษ บำงศรี   กรรมกำร 
๖. นำงสำวฉัตรสุดำ เปลี่ยนศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑. นำงสำวชัญญำนุช รัตนวิชัย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบริบูรณ์ พรหมสว่ำง   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยประพำฬ แก้ววงษำ   กรรมกำร 
๔. นำงทิพพ์พิชญ์ชำ เม้ยชม   กรรมกำร 
๕. นำงสำวรัตนำกร ศรีคุณ   กรรมกำร 
๖. นำงสำวณัฐทิตำ รักษำ   กรรมกำร 
๗. นำงสำวประภำลักษณ ์ เพียมะ   กรรมกำร 
๘. นำงสำวกัญญำพัชร หมู่ม่วง   กรรมกำร 
๙. นำยรัฐชำ  รัตนวรรณ์   กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสุวรรณ ี สมประเสริฐ   กรรมกำร 
๑๑. นำงอินทิรำ สิงห์ค ำมำ   กรรมกำร 
๑๒. นำยพุทธิชัย ขวัญทอง   กรรมกำร 
๑๓. นำงวัลฤด ี จัตุกูล   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวรังสิมำ ไกรนรำ   กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวอรสำ ดิษฐเจริญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๕ 
 

๓.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

 
๓.๙ งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
 

หน้ำที ่:  ๑. เข้ำรับปฏิบัติกิจกรรม PLC : ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน       
            Thailand ๔.๐  
  ๒. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเข้ำรับปฏิบัติกิจกรรมเสนอคณะผู้บริหำร 

 
 

๔. คณะกรรมกำรกำรเงิน 
๑. นำงรัชดำ น้อยเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกำญจนำ ไชยวงษ ์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวเทวี ทำเหล็ก  กรรมกำร 
๔. นำงสำวญำดำ ค ำเอ่ียม  กรรมกำร 
๕. นำงสำวณัฐลียำ สมบูรณ์  กรรมกำร 
๖. นำงสำววิไล เกิดโมลี หัวหน้ำงำนกำรเงิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวภัคจิรำ บวรธรรมรัตน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวนวพร แก้วเปี้ย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวสิรินทร์นภำ บ ำรุงผล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หน้ำที ่ : จัดท ำบัญชีและเอกสำรกำรเบิกจ่ำยและสรุปบัญชีรับ-จ่ำย ตลอดกำรด ำเนินกำร PLC :  
  ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน Thailand ๔.๐  

 
๕. คณะกรรมกำรโสตทัศนศกึษำ 

๑. นำยเกริกกุล เลำหะพำนิช หัวหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยธีระยุทธ อ้วนวงค์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยยศกร เรืองไพศำล  กรรมกำร 
๔. นำงสำวรังสิมำ ไกรนรำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที ่ :  ถ่ำยภำพและบันทึกวิดีทัศน์ตลอดกำรด ำเนินกำร PLC 
 
 
 
 

๑. นำงวำสนำ ปิยะมำดำ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยบรรเทิง จันทร์นิเวศน์   กรรมกำร 
๔. นำยอนุชำ ศรีลำลัย   กรรมกำร 
๕. นำยคมกริช รักทุ่งรวงทอง   กรรมกำร 
๖. นำยเรวัตร อ่ิมส ำรำญ   กรรมกำร 
๗. นำงจันทร์เพ็ญ นิธิยำนันท์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑. นำงสำววรำภรณ ์ เขียนนอก หัวหน้ำงำนแนะแนว ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวมณีรัตน์ อินทองค ำ   กรรมกำร 
๓. นำงสำวกนกกำญจน์ วงษ์น้อย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๖ 
 

๖. คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร 
 

๑. นำงสำวชัญญำนุช รัตนวิชัย หัวหน้ำกลุม่สำระกำรเรียนรูก้ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอรสำ ดิษฐเจริญ    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยประพำฬ แก้ววงษำ  กรรมกำร 
๔. นำยบริบูรณ์ พรหมสว่ำง  กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุวรรณ ี สมประเสริฐ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที ่ :  ๑. จัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับผู้เข้ำรับด ำเนินกำร PLC และเสนอเกียรติบัตรให้ผู้อ ำนวยกำรลงนำม 
    ๒. ประสำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่เข้ำรับกำรด ำเนินกำร PLC 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

๑. นำงสำวดวงกมล กลิ่นดี หัวหน้ำงำนแผนงำนโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอรสำ ดิษฐเจริญ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำววรำงคณำ จันทร์มณี  กรรมกำร 
๔. นำยอัศวิน ดวงจิตร  กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง  กรรมกำร 
๖. นำงสำวภรณ์ทิพย์ ค ำเพียร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยธนำคำร ฝอยทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 

หน้ำที ่ :  ๑. จัดเตรียมแบบประเมินควำมพึงพอใจ ในกำรด ำเนินกำร PLC 
    ๒. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 
    ๓. สรุปวิเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมิน เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

ขอให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ            
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร ทั้งนี้ โรงเรียนมอบหมำยให้นำงสำวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้ำที่             
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร เป็นผู้ก ำกับ ดูแล ให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
           (นำยบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 

            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์ 


