
 
 

 
คําสั่งโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี 161 / 2563 
เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community ) “ชุมชนแห�งการเรียนรู>ทางวิชาชีพ” ประจําปCการศึกษา 2563 
………………………………………………… 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนแห�งการเรียนรู>ทางวิชาชีพ” ให>กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให>มีความรู> ความเข>าใจและร�วมกันวางแผนการขับเคลื่อน 
  เพ่ือให>การดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนแห�งการเรียนรู>ทางวิชาชีพ” ให>กับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคL
อย�างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 37 และมาตรา 45(5)แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนแห�งการเรียนรู>ทางวิชาชีพ” ประจําปCการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ     

คณะกรรมการ ประกอบด>วย 
  1.1 นายไพบูลยL  เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นางชลดา  สมัครเกษตรการ       รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางยุพิน  สมสวย   กรรมการ 
  1.4 นางสัจจา  วัดเก้ียวพงษL  กรรมการ 
  1.5 นางสาวศิริรัตนL อภิญญานุวัฒนL  กรรมการ 
  1.6 นายสมเกียรติ สําเภารอด  กรรมการ  

1.7 นายอนิรุทธL  พูนวิวัฒนL  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ให>คําปรึกษา อํานวยความสะดวกต�าง ๆ ตลอดจนผลักดันให>การขับเคลื่อน 

กระบวนการ PLC สู�สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคLอย�างมีประสิทธิภาพ 
 2. คณะกรรมการดําเนินงาน  

คณะกรรมการ ประกอบด>วย 
2.1 กลุ�มสาระการเรียนรู>ภาษาไทย 
 2.1.1 นางสาวพิมพLใจ สุวรรณL 
 2.1.2 นางอดิภา ศรีพูล 
 2.1.3  นางชฎาพร แหงมงาม 
 2.1.4 นางสาวกัญญา ขําดวง 
 2.1.5 นางสาวอุไรวรรณ ศรีกัลยา 
 2.1.6 นางกาญกนก ไชยฉิม 
 2.1.7 นายปXยะวัฒนL เฉลิมวุฒิกุล 
 2.1.8 นางสาวอรวรรณ ธวัชวงษL 
 2.1.9 นางสาวณิชากร สมนึก 
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2.2 กลุ�มสาระการเรียนรู>วิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี 
 2.2.1 นางสาวอันชุลี คราวจันทรLทึก 
 2.2.2 นายโยธิน ศาสตรLศรี 
 2.2.3 นางชนมLพิศา ศาสตรLศรี 
 2.2.4 นายเจริญพงษL ชมพูนุช 
 2.2.5 นายภูวนัย สาหร�ายสุวรรณL 
 2.2.6 นายกิตติชัย เชี่ยวชาญ 
 2.2.7 นางสาวขวัญทิพยL วิทยารัตนL 
 2.2.8 นางสาวรักษวรา คชสิทธิ์  
 2.2.9 นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี 
 2.2.10 นางสาวอรกาญจนL โชคสวัสดิวงศL 
 2.2.11 นางสาวหทัยรัตนL วิสิทธิเขตรกรรม 
 2.2.12 นายชัยฤทธิ์ สงฉิม 
 2.2.13 นายศุภณัฐ วงศLกระจ�าง 
 2.2.14 นางสาวทนิษฐา ชื่นจิตร 
 2.2.15 นายอนิรุทธL พูนวิวัฒนL 
 2.2.16 นายภูมิศักด์ิ คงจันทรL 
 2.2.17 นางสาวเกสรี แจ�มสกุล 
 2.2.18 นางสาววริษา ทรัพยLสําราญ 
 2.2.19 นางสาวนริศรา ตรีสังขL 
 2.2.20 นายปริวัตร ศรสุรินทรL 
 2.2.21 นางสาววิไลพร วงษLมี 
2.3 กลุ�มสาระการเรียนรู>คณิตศาสตรL 
 2.3.1  นางสาวกรชวัล รุ�งรัตนL 
 2.3.2 นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
 2.3.3 นางสาวมัทรี โททอง 
 2.3.4 นายภูวดล สายสุวรรณL 
 2.3.5 นางสาวสิริพร พันธุ 
 2.3.6 นางสาวอาภาพร พูลกสิวิทยL 
 2.3.7 นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ 
 2.3.8 นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค 
 2.3.9  นางสาวศิมาภรณL อุบัติ 
2.4 กลุ�มสาระการเรียนรู>สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.4.1 นายวานิช ยาเพ็ชรน>อย 
 2.4.2 นางสัจจา วัดเก้ียวพงษL 
 2.4.3 นางสุนทรา วิมลพันธL 
 2.4.4 นางสาวอนุศรา พูลคุ>ม 
 2.4.5 นางเกศริน เพ็ชนะ 
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 2.4.6 นายชวลิต เลากสิกรรม 
 2.4.7 นางสาวชฏิน ี จูเทศ 
 2.4.8 นางสาวกนกพร   คําลือไชย 
 2.4.9 นางสาวนลัทพร ชํานาญถ่ินเถ่ือน 
 2.4.10 นางสาวศุภมาศ พูลจิตรL 
 2.4.11 นางสาวสุภาวดี กุสุโมทยL 
2.5 กลุ�มสาระการเรียนรู>สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.5.1 นางสาวศิริรัตนL อภิญญานุวัฒนL 
 2.5.2 นายปราโมทยL พูลเกิด 
 2.5.3 นายปวงไทย ประสมพงษL 
 2.5.4 นายชินพัฒนL แก>วลายคํา 
 2.5.5 นางสาวอรทัย บัวรอด 
 2.5.6 นางสาวกรรณิกา ติยะสันตL 
 2.5.7 นายทัศนัย ฉันทอภิชัย 
 2.5.8  นายสันติ อภิญญานุวัฒนL 
2.6 กลุ�มสาระการเรียนรู>ศิลปะ 
 2.6.1 นายนิลรัตนL พ่ึงพา 
 2.6.2 นายอภิรักษL กัลพันธL 
 2.6.3 นางสาวณัฐปภัสรL ศรีตะลหฤทัย 
 2.6.4 นางยุพิน สมสวย 
 2.6.5 นางสาวบุษรา อาบวารี 
 2.6.6 นายถาวร ศรีลาศักด์ิ 
 2.6.7 นางสาวดุริยา พุมานนทL 
 2.6.8 นางสาวภารดี เกิดวาระ 
2.7 กลุ�มสาระการเรียนรู>การงานอาชีพ 
 2.7.1 นางชลดา สมัครเกษตรการ 
 2.7.2 นายศุภชัย พุ�มขจร 
 2.7.3 นายวิรัตนL ทรัพยLบุญธรรม 
 2.7.4 นางสาวปXยะดา แสงมณี 
 2.7.5 ว�าท่ีร>อยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งาม 
 2.7.6 นางสาวศิรินันทL สิมากรณL 
 2.7.7 นางทัศนียL เพ่ิมภาค 
 2.7.8 นางสาวอโนชา เกษกรณL 
 2.7.9 นางวิภา กุมุท 
 2.7.10 นายภราดร บัวปอน 
 2.7.11 นางสาวรัตนาภรณL ดิษฐLทอง 
 2.7.12 นางสาวกัญญณัฐ พงษLฐณวัฒนL 
 2.7.13 นางเจนจิรา ชมกุล 
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 2.7.14 นายวุฒิชัย สุวรรณรินทรL 
 2.7.15 นางบุษยาภรณL สินน้ําคํา 
2.8 กลุ�มสาระการเรียนรู>ภาษาต�างประเทศ 
 2.8.1 นางวารี รอดมา 
 2.8.2  นายวีรชาติ สายวงคL 
 2.8.3 นางสาวเขมจิรา อินตระกูล 
 2.8.4 นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตนL 
 2.8.5 นายสมเกียรติ สําเภารอด 
 2.8.6 นางสาวมาลินี เกศธนากร 
 2.8.7 นางสาวปภัสรา วัฒนไกร 
 2.8.8 นางสาวนพวรรณ จันทรบาง 
 2.8.9 นางสาวหทัยรัตนL โพธิ์ม�วง 
 2.8.10 นางสาวธนิดา ทิพยLเสน 
 2.8.11  นางสาวจุรีพร ปานทรัพยL 
 2.8.12 นางสาววชิราคณา  เปรมจิตตL 
2.9 กลุ�มกิจกรรมพัฒนาผู>เรียน 
 2.9.1 นายชินพัฒนL แก>วลายคํา 
 2.9.2 นางเมตตา วงศLสกุลเกียรติ 
 2.9.3 นายธรนินทรL สิงหLวงศL 
 2.9.4 นางสาวธนาภรณL พรหมตระกูล 
มีหน�าท่ี ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห�งการเรียนรู>ทางวิชาชีพให>บรรลุวัตถุประสงคL 

อย�างมีประสิทธิภาพ 
 3. คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผล  

คณะกรรมการประกอบด�วยประกอบด�วย 
  3.1 นางชลดา  สมัครเกษตรการ  ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวพิมพLใจ สุวรรณL   กรรมการ  
  3.3 นางสาวอันชุล ี คราวจันทรLทึก  กรรมการ 

3.4 นางสาวกรชวัล รุ�งรัตนL   กรรมการ 
  3.5 นายวานิช  ยาเพ็ชรน>อย  กรรมการ 
  3.6 นายปราโมทยL พูลเกิด   กรรมการ 
  3.7 นางนิลรัตนL  พ่ึงพา   กรรมการ 
  3.8 นางวาร ี  รอดมา   กรรมการ  
  3.9 นายชินพัฒนL แก>วลายคํา  กรรมการ    
  3.10 นายอนิรุทธL พูนวิวัฒนL  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน�าท่ี กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให>การดําเนินการขับเคลื่อนบรรลุตามวัตถุประสงคL  
อย�างมีประสิทธิภาพ  
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 4. คณะกรรมการจัดทํารายงานผล  
คณะกรรมการ ประกอบด>วย 

  4.1 นายอนิรุทธL  พูนวิวัฒนL  ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวเกสร ี แจ�มสกุล  กรรมการ  
  4.3 นายภูมิศักด์ิ  คงจันทรL   กรรมการ 
  4.4 นางสาวนริศรา ตรีสังขL   กรรมการ  
  4.5 นางสาววิไลพร วงษLมี   กรรมการ 
  4.6 นายปริวัตร  ศรสุรินทรL  กรรมการ 
  4.7 นางสาววริษา ทรัพยLสําราญ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดําเนินการรวบรวมและจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ในสถานศึกษาต�อผู>บริหาร และรายงานต�อหน�วยงานต>นสังกัดต�อไป 
   

ท้ังนี้ของให>คณะกรรมการท่ีได>รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน>าท่ีท่ีได>รับมอบหมาย ด>วยความวิริยะ เสียสละ 
อย�างเต็มความสามารถ ให>บรรลุวัตถุประสงคLอย�างมีประสิทธิภาพ  

 
 

   สั่ง    ณ    วันท่ี   24  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

  (นายไพบูลยL  เขียนประเสริฐ) 
ผู>อํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

แผนการขับเคล่ือน PLC ในระดับสถานศึกษา ป/การศึกษา 2563  
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  
 

แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. แต�งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

แต�งต้ังคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อน PLC ปCการศึกษา 
2563  ประกอบด>วย 
1. ผู>อํานวยการสถานศึกษา 
2. หัวหน>ากลุ�มบริหาร 
2. หัวหน>ากลุ�มสาระการเรียนรู> 
3. ครู 

1-24 กรกฎาคม 2563 

2. กําหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

จัดทําแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู�สถานศึกษา
ประกอบด>วย 
1. สร>างทีมงาน PLC ท่ีสอดคล>อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. สร>างความรู> ความเข>าใน และ
แนวทางการปฏิบัติให>กับบุคลากร
ในสถานศึกษา 
3. สร>างเครือข�ายกับหน�วยงานอ่ืน 
4. กํากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. ส�งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการพัฒนาข>าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 

6 สิงหาคม 2563 
ประชุมชี้แจงการดําเนินการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา ปCการศึกษา 2563 

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู�การปฏิบัติ 

3.1 ขับเคลื่อนการะบวนการ PLC 
สู�การปฏิบัติ โดยมีลําดับข้ันตอน
ดังนี้  
    1) ค>นหาปbญหา 
    2) หาสาเหตุ 
    3) แนวทางแก>ไข 
    4) ออกแบบกิจกรรม 
    5) นําสู�การปฏิบัติและการ
สะท>อนผล 
3.2 สรุปรายงานผล และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู> 

ดําเนินกิจกรรมดังกล�าวตามตาราง
ท่ีกําหนดโดยกําหนดวันและเวลา
ตามความเหมาะสมของแต�ละกลุ�ม
สาระการเรียนรู> 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปCการศึกษา 
2563 
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แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
4. กํากับ ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จัดทําแผนและเครื่องมือ 
กํากับติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู�สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู�สถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา ดําเนินการ
กํากับติดตาม นิเทศและ
ประเมินผล  
4.3 เร�งรัดติดตาม และสนับสนุน 
ให>การช�วยเหลือในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู�สถานศึกษา 

 
 
 

ตลอดปCการศึกษา 

5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

5.1 ข>าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายงานผลการ
ดําเนินการตามกระบวนการ PLC 
สู�สถานศึกษา 
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สรุปและ
รายงานผลการติดตาม ใน
สถานศึกษา 

ประชุมหัวหน>ากลุ�มสาระฯ 
ในการประชุมวิชาการประจําเดือน 

 
 
 

มีนาคม 2564 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู> 
ถอดบทเรียน และยกย�องเชิดชู
เกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู�สถานศึกษา 

6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู> การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู�สถานศึกษา  
ท่ีสอดคล>องกับบริบทของสถานศึกษา 

จัดนิทรรศการ 
มกราคม 2564 

 
หมายเหตุ  กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได>ตามความเหมาะสม 


