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ค าสั่งโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา  
ที ่ ๑๐๔ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรเข้ารับการอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
 (PLC : Professional Learning Community) 

 ............................................................... 
            ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการได้รับนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC : Professional Learning Community)นั้น เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา อาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๒๗ โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายสมพร อาษา ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุรัน พิมพร รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ ครู กรรมการ 
๔. นายหริศักดิ์  พลตรี ครู กรรมการ 
๕. นายเอกชัย จันมนตรี ครู กรรมการ 
๖. นางปัณณธร ละโป้ ครู กรรมการ 
๗. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ ค ามา ครู กรรมการและเลขานุการ 
     

   มีหน้าที ่  
  ๑. วางแผนการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
  ๒. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ในการด าเนินงาน 
  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
๑. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ ค ามา คร ู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภัทราพร วรรณา คร ู รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวอ าพร   บัวภา คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวยุภาพร สมีน้อย คร ู กรรมการ 
๗. นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ คร ู กรรมการ 
๘ นางสาววิชุกรณ์ ทองมา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายพงษ์ชัย ค าแก้ว คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

    

   
 



๒ 
 
   มีหน้าที่   

๑. วางแผนการด าเนินงานและด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
  ๒.  เป็นวิทยากรอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
  ๓.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔.  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงาน 
 
๓.  คณะกรรมการเข้ารับการอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC : Professional Learning 
Community) 

๑. นายสมพร   อาษา ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุรัน พิมพร รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๓. นายธงชัย อภิพุทธิกุล คร ู กรรมการ 
๔. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ คร ู กรรมการ 
๕. นางจันทนา อภิพุทธิกุล คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอ คร ู กรรมการ 
๗. นางนาตยา จันทรักษ์ คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวรัชต์รวีย ์ เพชรดี คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวฐิติชญา ค าสาลี คร ู กรรมการ 
๑๐. นางสาววชิราภรณ ์ กิ่งค า คร ู กรรมการ 
๑๑. นายเอกชัย จันมนตรี คร ู กรรมการ 
๑๒. นางภัทราพร วรรณา คร ู กรรมการ 
๑๓. นางปัณณธร ละโป้ คร ู กรรมการ 
๑๔. นางสาวอ าพร บัวภา คร ู กรรมการ 
๑๕. นายหริศักดิ์ พลตรี คร ู กรรมการ 
๑๖. นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์ คร ู กรรมการ 
๑๗. นางสาวหัสยา บัวแก้ว คร ู กรรมการ 
๑๘. นายพงษ์ชัย ค าแก้ว คร ู กรรมการ 
๑๙. นางสาวจินตนา มกรนันท์ คร ู กรรมการ 
๒๐. นางสาวยุภาพร สมีน้อย คร ู กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุธิมนต์ บุญมา คร ู กรรมการ 
๒๒. นายธนวัฒน ์ ลบบ ารุง คร ู กรรมการ 
๒๓. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษา คร ู กรรมการ 
๒๔. นางสาวณัฐวรรณ สายยา คร ู กรรมการ 
๒๕. นางสุจิตตรา ปราบนอก คร ู กรรมการ 
๒๖. นางสาวพรนิษา ทองอ้ม คร ู กรรมการ 
๒๗. นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๘. นางสาววนิษา  จันคะนา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๙ นายเชาวฤทธิ์ ชิณวรรณะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 
 
 
 

  

 
 
 



๓ 
 

๓๐. นายวิจิตร ดวนใหญ่ พนักงานราชการ กรรมการ 
๓๑. นายวิชัย หอมจันทร์ พนักงานราชการ กรรมการ 
๓๒. นางกษิรัตน์ แก้ววิเศษ พนักงานราชการ กรรมการ 
๓๓. นายสุรัตน์ สายสินธ ์ พนักงานราชการ กรรมการ 
๓๔. นายติยพัฒน์ เสนาน้อย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓๕. นายชินท์ณภัทร ชุติมามาศ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓๖. นางสาววิราวรรณ์ ชานนท์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓๗. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์ ค ามา คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๓๘. นางสาววิชุกรณ ์ ทองมา คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่   

๑. เข้ารับการอบรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning  
Community) 

๒. น าความรู้เรื่องการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning  
Community) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. รายงานการแก้ปัญหาให้คณะกรรมการด าเนินงานทราบ 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการและโรงเรียนต่อไป 

.  สั่ง  ณ  วันที่   ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
      
 
 
 
 

            ( นายสมพร  อาษา ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 


