
  

 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
ที่  050 / 25๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC : ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

------------------------------- 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้ก ำหนดให้ทุก สถำนศึกษำด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  (Professional Learning Community) “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ”  
ในสถำนศึกษำ เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์สู่กำรปฏิบัติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อ 
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของบุคคลในยุค Thailand 4.0 
 อำศัยตำมอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ.๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. นำยสมพร สังวำระ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอิศรำ ร่วมนิคม รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
 3. นำยคมศักดิ์ หำญสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
 4. นำงสำววิลำวัลย์ อันมำก รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
 5. นำงสำวอำชวินี ไชยสุนทร รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ : สร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนว ประสำนงำนทำงกำรด ำเนินงำน 
    และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 1. นำงสำวอำชวินี ไชยสุนทร รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอิศรำ ร่วมนิคม รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยคมศักดิ์ หำญสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำงสำววิลำวัลย์ อันมำก รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ รองประธำนกรรมกำร 
 5. นำงเพ็ญศรี ปำทำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
 6. นำงภัททิรำ จวบควำมสุข ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
 7. นำงกัณฐณัฏฐ์ เชำวน์เสฏฐกุล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
 8. นำยวิวัฒน์ วงค์ษำ  กรรมกำร 
 9. นำงอรวรรณ สงวนนำม  กรรมกำร 
 10. นำงสำยสุนีย์ ตันเจริญ  กรรมกำร 
 11. นำงสุนิศำ ปัทวันวิเวก  กรรมกำร 
 12. นำยกัณทัศน์ สวัสดิชัย  กรรมกำร 
 13. นำงจงกล นุ่มไทย  กรรมกำร 
 14. นำงสำวเสำวภำ โสภณ  กรรมกำร 
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 15. นำงสำวสมิหลำ สุดทอง  กรรมกำร 
 16. นำยชุมพร แก้วชำ  กรรมกำร 
 17. นำงเกศินีย ์ แจ่มจรรยำ  กรรมกำร 
 18. นำงรุ่งอรุณ พนัส  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 19. นำยวิทวัส ปัญญำพรหม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 20. นำงสำวจุฑำรัตน์ อยู่สุข  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ 1. วำงแผน/ออกแบบกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
   2. เสนอโครงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร PLC 
   3. ก ำหนดปฏิทินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
   4. จัดท ำแบบนิเทศ แบบประเมิน  
   5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
 

3. คณะผู้เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรม PLC 
 3.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   
   ๑. นำยวิวัฒน์  วงค์ษำ   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงวันเพ็ญ    จงคิด   กรรมกำร  
   3. นำงสุนิสำ  เพ็งชัย   กรรมกำร 
   4. นำงวีณำ  เพ็ญพิมล   กรรมกำร 
   5. นำงสำวอรชุมำ    แก้วกัลยำ   กรรมกำร 
   6. นำงสำวมินตรำ    ลำยสนิทเสรีกุล   กรรมกำร 
   7. นำงสำวปำนรัชนี     ลิ้มพิมลรัตน์  กรรมกำร 
   8. นำยรังสิมันต์  จุลหริก   กรรมกำร 
   9. นำงสำวดำรุณี  มะลิวัน   กรรมกำร 
   10. นำงสำวกำนต์มณี   ปัทนำถำ   กรรมกำร 
   11. นำงสำวลัคณำ    สุกแสง   กรรมกำร 
   12. นำงสำวกชพรรณ  เพ็ชรดำ   กรรมกำร 
   13. นำยสิริดิฐมน  เติมภักดี   กรรมกำร 
   14. นำงสำวเนตรนภิส  สังขมณ ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     
   1. นำงอรวรรณ      สงวนนำม   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ประธำนกรรมกำร   
   2. นำงดรุณี     ดีประชำ   กรรมกำร 
   3. นำงเพ็ญศรี     ปำทำ   กรรมกำร 
   4. นำงธัญสินี     ฐำนำ   กรรมกำร 
   5. นำงนิศำกร    เดชำติวงศ์  ณ อยุธยำ  กรรมกำร 
   6. นำงอนงค์     บุญเลิศ   กรรมกำร 
   7. นำงสำวสีนวล    มรุตกรกุล   กรรมกำร 
   8. นำงรุ่งอรุณ  พนัส   กรรมกำร 
   9. นำงสำวอมรรัตน์     ศิริอมรพรรณ  กรรมกำร 
   10. นำงสำวศยำมล     แย้มยิ้ม   กรรมกำร 



3 
 

   11. นำงสำวพิชดำรัตน์  ถำพร   กรรมกำร 
   12. นำยเมธี  สงจันทร์   กรรมกำร 
   13. นำยชัยยำกรณ์     กอบก ำ   กรรมกำร 
   14. นำยสมยศ     สุมำลัย   กรรมกำร 
   15. นำงไพเรำะ      เวทย์สฤษฎ์  กรรมกำร 
   16. นำยดิษฐพล  ทรงงำม   กรรมกำร 
   17. นำยณธำยุ  ปะกังล ำภู   กรรมกำร 
   18. นำงสำวณัฐธยำน์  ลิมป์เลิศ   กรรมกำร 
   19. นำงสำวอุมำพร  อำรมย์ฤทธิ์  กรรมกำร 
   20. นำงสำวมำลัยวรรณ แก้วอำสำ   กรรมกำร 
   21. นำงสำวพิชญำพร  แพนแก้ว   กรรมกำร 
   22. นำงสำวสุวรรณำ  แก้วมรกฎ   กรรมกำร 
   23. นำยเสกสรรค์     พลทวี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์     
   1. นำงสำยสุนีย์     ตันเจริญ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงชฎำรัตน์            สังวำระ   กรรมกำร 
   3. นำยสมพงษ์     เกียรติสถิตกุล  กรรมกำร 
   4. ว่ำที่ ร.ต. ดร. พจน์    แสงมณ ี   กรรมกำร 
   5. นำยยงยุทธ     เอ่ียมเจริญ  กรรมกำร 
   6. นำยศรำวุฒิ      ขันค ำหมื่น  กรรมกำร 
   7. นำงสำวจินตนำ    น้ ำกระโทก  กรรมกำร 
   8. นำงสำววรรณิสำ    แตงทรัพย์   กรรมกำร 
   9. นำงสำวกมลรัตน์  คุณะสิทธิ์ศิริ  กรรมกำร 
   10. นำงสำวภรภัทร    นันสุนำนนท ์  กรรมกำร 
   11. นำงสำวสุพรรณ ี สุนันทนพันธ์  กรรมกำร 
   12. นำยณัฏฐชัย     แสงทอง   กรรมกำร 
   13. นำงสำวนำรีรัตน์ ไชยณรงค ์  กรรมกำร 
   14. นำงสมถวิล  ศรีประภำ   กรรมกำร 
   15. นำงสำวอรรถพร  ศิริจันทร์   กรรมกำร 
   16. นำงสำวพรพิมล โถบ ำรุง   กรรมกำร 
   17. นำงสำวธนำภรณ์ เรือนสีทอง  กรรมกำร 
   18. นำยณัฐพงศ์   แซ่หลี   กรรมกำร 
   19. นำงสำวสุมิตรำ  อ่ิมรักษำ   กรรมกำร 
   20. นำงสำวทัชดำว นิลสัยมั่น   กรรมกำร 
   21. นำยรำชศักดิ์  จิตต์บุญธรรม  กรรมกำร 
   22. นำงสำวอมรำวดี ศิริโชติ   กรรมกำร 
   23. นำงสำววรรณำ ขันอำสำ   กรรมกำร 
   24. นำงสำวนรินช์ณัฎฐ์ ตระหง่ำน   กรรมกำร 
   25. นำยฤทธิพล  ศิวำโมกข ์   กรรมกำร 
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   26. นำงสำวมะลิวัลย์ ทรัพย์ค ำจันทร์  กรรมกำร 
   27. นำยอลงกฤต    ตรำชู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ     
   1. นำงสำวสุนิศำ  แก้วค ำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวอนงค์    เกิดมั่งม ี  กรรมกำร 
   3. นำงสำวเพ็ญศิริ   จำรุจินดำ  กรรมกำร 
   4. นำงสำววัสสิกำ   จันจรัส    กรรมกำร 
   5. นำงยุพิน      ไวไธสง  กรรมกำ  
   6. นำงสำวกิ่งดำว    จ ำปำ  กรรมกำร 
   7. นำงสำวเพ็ญพิศ   โสตถิสำรำกร    กรรมกำร 
   8. นำงสำวนัฏฐวรัตน์ เบ้ำทอง  กรรมกำร 
   9. นำยวีรศักดิ์  สิงห์ทองห้ำว กรรมกำร 
   10. นำยเฉลิมชัย  เนื่องเฉลิม  กรรมกำร 
   11. นำงสำวกัญธิยำ ปันธิยะ  กรรมกำร 
   12. นำยคำวี  กมลเลิศ  กรรมกำร 
   13. นำงสำวสุกัญญำ        ปัจชัยสังข์  กรรมกำร 
   14. นำงสำวศิรดำ          สูงสกุล  กรรมกำร 
   15. นำงสำวอัสมำ  ยะดี  กรรมกำร 
   16. นำยทินเอก  ทองนอก  กรรมกำร 
   17. นำงสำวอุดมพร เนตรวงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    
   1. นำยกัณทัศน์      สวัสดิชัย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงวิภำพร  สุวรรณอ ำไพ กรรมกำร 
   3. นำงวันเพ็ญ     จิตรพันธุ์  กรรมกำร   
   4. นำยสมชำย     วัลลภธำรี  กรรมกำร 
   5. นำงสำวพิศมัย    รุ่งเรือง     กรรมกำร 
   6. นำยปรีชำ    ผังดี  กรรมกำร 
   7. นำยชุมพร    แก้วชำ    กรรมกำร 
   8. นำยนิพนธ์     กฤตสิน  กรรมกำร 
   9. นำงกัณฐณัฏฐ์     เชำวน์เสฏฐกุล กรรมกำร 
   10. นำงสำวเพ็ญนภำ    เดชเสถียร  กรรมกำร 
   11. นำงสำวนิภำภรณ์ รักสะอำด  กรรมกำร 
   12. นำงสำวปุณยวีร์ อัครภูริฐำนันท ์ กรรมกำร 
   13. นำงโกญจน์มำศ    จันทมุณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ     
   1. นำงจงกล  นุ่มไทย  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยสุทธเนตร    ฤทธิโชติ  กรรมกำร 
   3. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณำ  บุญวิก  กรรมกำร 
   4. นำยชำญสรรค์    วรรณวิชญวงศ ์ กรรมกำร 
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   5. นำงสำวแพรพรรณ    ค ำภำมิ่ง  กรรมกำร 
   6. นำยกฤษฎำ  โพธิ์น้ ำซับ  กรรมกำร 
   7. นำงสำวฐิตำภรณ์   เติมเกียรติเจริญ กรรมกำร 
   8. นำยประยงฉัทร  ปรุรัตน์  กรรมกำร 
   9. ว่ำที่ ร.ต.ทวีบูลย์ นำมแสน  กรรมกำร 
   10. นำงสำวพิชชำภำ ทองชมพู  กรรมกำร 
   11. นำงอุทุมพร    จิตรแสวง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     
   1. นำงสำวเสำวภำ    โสภณ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยพินิจ  สังสีมำ  กรรมกำร 
   3. นำยอรุณ     น่วมส ำลี  กรรมกำร 
   4. นำยสุปัญญำ     ภูมิฐำน  กรรมกำร 
   5. นำงสำวรัชนี     มรุตกรกุล  กรรมกำร 
   6. นำงสำวประไพพร    วิวัฒนำเจริญกุล   กรรมกำร 
   7. นำงสำวทุ่งทอง   สุดสวย  กรรมกำร 
   8. นำยธนรัฐ  จันทร์ขำว  กรรมกำร 
   9. นำยศตวุธ      หรือโอภำส กรรมกำร 
   10. นำงสำวเสำวลักษณ์ พลอยทับทิม กรรมกำร 
   11. นำยวีร์สำนต์    มีมูซอ  กรรมกำร  
   12. นำยคมกริช  อุดำรักษ ์  กรรมกำร 
   13. นำงสำวมธุรส  เรืองสมบัติ กรรมกำร  
   14. นำงสำวจุฑำรัตน์ เรียงสนำม  กรรมกำร 
   15. นำยนันทพัทธ์  สุดตำ  กรรมกำร 
   16. นำงสำวอุษรำภรณ์   แก้วเสน่ห์ใน กรรมกำร  
   17. นำงสำวเพชรดำ  ก้อนทอง  กรรมกำร 
   18. นำยศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว  กรรมกำร 
   19. นำยกิตติภูมิ  เรืองเสน  กรรมกำร 
   20. นำยกิตติศักดิ์  ตั้งเจริญ  กรรมกำร 
   21. นำงสำวศริญญำ  นำคจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ    
  1. นำงสำวสมิหลำ   สุดทอง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงภัททิรำ  จวบควำมสุข กรรมกำร  
  3. นำงเกสร    แสงสุริยัน  กรรมกำร 
  4. นำงอรสำ    เสร็จวัฒนำรักษ์ กรรมกำร 
  5. นำงดลหทัย  วงศ์เทพบุตร กรรมกำร 
  6. นำงสำวรัชฎำ  ภุชงค์เจริญ กรรมกำร 
  7. นำงสำวนุชจรินทร์     ปรีชำกุล  กรรมกำร 
  8. นำงสำววรวรรณ ผิวโชติ  กรรมกำร 
  9. นำงสำวสุภัทรำ  บุญสร้อย  กรรมกำร 
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  10. นำงสำวณัฐิญำภรณ์ หำญแก้ว  กรรมกำร 
  11. นำยเติมศักดิ์  วงษ์จ ำปำ  กรรมกำร 
  12. นำงสำวพิรญำณ ์ มณีพันธุ์  กรรมกำร 
  13. นำงสำวลลิตำ  หมัดอำด ำ  กรรมกำร 
  14. นำงสำวกนกกำนต์ ลลิตนันทพันธุ์ กรรมกำร 
  15. นำงสำวรุ่งอรุณ งำมทำนตะวัน กรรมกำร 
  16. นำยสุทธิพงษ์  หว่ำนชัยสิทธิ์ กรรมกำร 
  17. นำยวสันต์  แสนมำ  กรรมกำร 
  18. นำงสำวมนัสนันท์ ทองชุม  กรรมกำร 
  19. นำยคงเดช  คงปรีชำ  กรรมกำร 
  20. นำงสำวจิรำภรณ์ เผือกแก้ว  กรรมกำร 
  21. นำงสำวปิ่มพร  ซึ้งวิริยะกุล  กรรมกำร 
  22. นำงสำวจุฑำรัตน์  อยู่สุข   กรรมกำร 
  23. นำงสำววิลิปดำ ศรีปัญญำ   กรรมกำร 
  24. นำงสำววำรุณี  โพธิ์ค ำ   กรรมกำร 
  25. นำยวิทวัส  ปัญญำพรหม กรรมกำร 
  26. นำงสำวสัณน์ฤทัย บิดทิพรม  กรรมกำร 
  27. นำงสำวจิตติมำ    นุตะมำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.9 งำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   1. นำงเกศินีย์  แจ่มจรรยำ หัวหน้ำงำนแนะแนว ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวพฤกษำ  เลิศวิจิตรจรัส  กรรมกำร 
   3. นำงสำวจุฑำมำศ แก้วศรีหำ   กรรมกำร 
   4. นำงรักชนก  นวลคล้ำย   กรรมกำร 
   5. นำงสำวภำชินี  นิลไชยพัฒน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ 1. ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ในแต่ละกลุ่ม 
    2. ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
    3. สรุปและรำยงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
    4. ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งำน 
    5. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ประกอบด้วย 
 1. นำงอิศรำ   ร่วมนิคม รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวอนงค ์  เกิดมั่งม ี    กรรมกำร 
 3. นำยสมชำย   วัลลภธำรี    กรรมกำร 
 4. นำยศตวุธ   หรือโอภำส   กรรมกำร 
 5. นำงชฎำรัตน์  สังวำระ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำงสำวกิ่งดำว  จ ำปำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ 1. ส ำรวจกำรสรุปและรำยงำนผล กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ของทุกกลุ่ม 
    2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) 
    3. ตัดสินผลงำน / นวัตกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ 
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5. คณะกรรมกำรกำรเงิน 
 1. นำงสำววิลลำวัลย์  อันมำก รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงธัญสินี   ฐำนำ   กรรมกำร 
 3. นำงสำวพิศมัย  รุ่งเรือง   กรรมกำร 
 4. นำงยุพิน    ไวไธสง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ จัดท ำบัญชีและเอกสำรเบิกจ่ำยและสรุปบัญชีรับ - จ่ำย ตลอดกำรด ำเนินงำน 
   กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
 

6. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ 
 1. นำยนิพนธ์   กฤตสิน  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวแพรพรรณ  ค ำภำมิ่ง  กรรมกำร 
 3. นำยนันทพัทธ์  สุดตำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ ถ่ำยภำพและบันทึกวิดีทัศน์ ตลอดกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
 

7. คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร 
 1. นำงนิศำกร   เดชำติวงค์ ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวจุฑำรัตน์  อยู่สุข  กรรมกำร 
 3. นำงสำววรำงกัลยำ  พรประสิทธำสกุล กรรมกำร 
 4. นำงรุ่งอรุณ   พนัส  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ 1. จัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับผู้มีผลงำนระดับดีเยี่ยม ดีมำก และดี 
   2. ประสำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนมอบเกียรติบัตรแก่ครูมีผลงำนระดับดีเยี่ยม ดีมำก และดี 
    ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 

8. คณะกรรมกำรประเมินผล 
 1. นำยเติมศักดิ์  วงษ์จ ำปำ   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำววรรณนภำ  หนูเกลี้ยง   กรรมกำร 
 3. นำยวิทวัส   ปัญญำพรหม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
   2. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 
   3. สรุปวิเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมิน เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละและรับผิดชอบเพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อรำชกำร 
 

สั่ง  ณ  วันที่  8  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
                          ( นำยสมพร  สังวำระ ) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
 


