
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๖  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community ) 

“ชุมชนแห งการเรียนรู?ทางวิชาชีพ” 
 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
( Professional Learning Community ) “ชุมชนแห งการเรียนรู?ทางวิชาชีพ” ให?กับครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให?มีความรู? ความเข?าใจและร วมกันวางแผนการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC 
( Professional Learning Community ) “ชุมชนแห งการเรียนรู?ทางวิชาชีพ” และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕  ได?จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช? ชุมชนแห งการเรียนรู? 
ทางวิชาชีพ  (Professional Learnins Community of The Secondary Education Service Area Office 
๒๕) : PLC-KKSec๒๕ Mode! )  เพ่ือให?การดําเนินกิจกรรมเป\นไปด?วยความเรียบร?อย  มีประสิทธิภาพ   
บรรลุบรรลุวัตถุประสงค�เป]าหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห งพระราชบัญญัติข?าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ?างชั่วคราว  
ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข?อง  จึงขอแต งต้ังบุคลากรต อนี้เป\นแต งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community )  
“ชุมชนแห งการเรียนรู?ทางวิชาชีพ” 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปghา    ผู?อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู?อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู?อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู?อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน?าท่ีรองผู?อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน?ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน?ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปkนิศากร หัวหน?ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน?ากลุ มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน?ากลุ มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

  



 ๒

 ๑๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  หัวหน?างานกิจกรรมพัฒนาผู?เรียน 
                กรรมการและผู?ช วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?ภาษาไทย 
                กรรมการและผู?ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให?คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
อํานวยความสะดวกต างๆ ตลอดจนผลักดันให?การขับเคลื่อนกระบวน PLC สู สถานศึกษาให?ดําเนินไปด?วย 
ความเรียบร?อยบรรลุวัตถุประสงค��อย างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการ  นิเทศ  กํากับติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล  ประกอบด�วย 
 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน?ากลุ มบริหารงานวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?คณิตศาสตร�  กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?วิทยาศาสตร�  กรรมการ 
 ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?สังคมศึกษา  กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส   หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?ศิลปะ    กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?ภาษาต างประเทศ  กรรมการ 
 ๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน?ากลุ มสาระการเรียนรู?ภาษาไทย 
            กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑ กรรมการและผู?ช วยเลขานุการ 

 

มีหน�าท่ี 
 ๑) นิเทศ  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให?การดําเนินการขับเคลื่อนบรรลุตามวัตถุประสงค� 

อย าง มีประสิทธิภาพ 
 ๒) ดําเนินการรวบรวมและจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC 

ในโรงเรียนต อคณะกรรมการอํานวยการ  และรายงานต อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๕  
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด�วย 

 กลุ/มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
๑) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู คศ.๒ 
๒) นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ� ครู คศ.๒ 
๓) นายอรณพ  คําแสน ครู คศ.๓ 
๔) นางช อผกา  พิศพล ครู คศ.๓ 
๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๓ 
๖) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๒ 
๗) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู คศ.๒ 



 ๓

 กลุ/มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
๘) นายพรพิชิต  ทิทา ครู คศ.๑ 
๙) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓ 
๑๐) นายบูรพา  เรืองตังญาณ ครู คศ.๓ 
๑๑) นางสาวรัตนา  กนกวงษา ครู คศ.๒ 
๑๒) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู คศ.๒ 
๑๓) นางภัทรา  การนา ครู คศ.๑ 
๑๔) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑ 
๑๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูผู?ช วย 

 กลุ/มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร& 
๑๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ 
๑๗) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครู คศ.๓ 
๑๘)นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต? ครู คศ.๒ 
๑๙)นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ 
๒๐)นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๓ 
๒๑)นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู คศ.๓ 
๒๒)นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์ ครู คศ.๒ 
๒๓)นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๒ 
๒๔)นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู คศ.๑ 
๒๕)นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑ 
๒๖)นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง ครูผู?ช วย 
๒๗)นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ 
๒๘)นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ?าง 

 กลุ/มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๙)นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู คศ.๑ 
๓๐)นางภัทราภรณ�  ลิมปkนิศากร ครู คศ.๓ 
๓๑)นายอรุณ  บุญชู ครู คศ.๓ 
๓๒)นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ 
๓๓)นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ 
๓๔)นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓ 
๓๕)นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ 
๓๖)นางกานติมา  มุลทากุล ครู คศ.๑ 
๓๗)นางสาวพรทิพย�  อุ นมีศรี ครู คศ.๑ 
๓๘) นางสาวรุ งนภา  เหล าเทพ ครู คศ.๑ 
๓๙) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู?ช วย 
๔๐)นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ?าง 

  



 ๔

 กลุ/มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
๔๑)นายคมสัน  สอโส ครู คศ.๑ 
๔๒)นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ 
๔๓)นายอมร  สีหาโมก ครู คศ.๓ 

 กลุ/มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
๔๔)นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู คศ.๑ 
๔๕)นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู คศ.๒ 
๔๖)นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก?ว ครูอัตราจ?าง 
๔๗)นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ?าง 

 กลุ/มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๔๘)นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ 
๔๙)นางกอบกุล  ใจปghา ครู คศ.๓ 
๕๐)นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู คศ.๓ 
๕๑)นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒ 
๕๒)นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓ 
๕๓)นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓ 
๕๔)นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓ 
๕๕)นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู คศ.๒ 
๕๖)นายสมาน  ล้ําลอง ครู คศ.๑ 
๕๗)นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู คศ.๑ 
๕๘) นายปริญญา  ศรีโบราณ ครูอัตราจ?าง 

 กลุ/มสาระการเรียนรู�ภาษาต/างประเทศ 
๕๙)นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครู คศ.๒ 
๖๐)นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู คศ.๓ 
๖๑)นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓ 
๖๒)นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู คศ.๓ 
๖๓)นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓ 
๖๔)นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู คศ.๒ 
๖๕) นางยุวดี  รัชพันธ� ครู คศ.๒ 
๖๖)นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ 
๖๗) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู คศ.๑ 
๖๘)นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ?าง 
๖๙) Mrs. Angum  Consilia ครูอัตราจ?าง (ชาวต างชาติ) 
๗๐) Miss. Bongkiyung  Shalla Buriyuy ครูอัตราจ?าง (ชาวต างชาติ) 



 ๕

มีหน�าท่ี ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห งการเรียนรู?ทางวิชาชีพ 
ให?บรรลุวัตถุประสงค� อย างมีประสิทธิภาพ  และรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC  
ในกลุ มสาระการเรียนรู?ต อคณะกรรมการนิเทศ  กํากับติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล  อย างน?อย 
เดือนละ ๑  ครั้ง 

ขอให?ครูและบุคลากรท่ีได?รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน?าท่ีท่ีได?รับมอบหมายด?วยเรียบร?อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน?าท่ี อย างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน?าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให?เกิดผลดีแก ทางราชการ
สืบไป  ถ?าพบข?อผิดพลาดในการพิมพ�  ปsญหาข?อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข?อสงสัยในการปฏิบัติหน?าท่ีให?แจ?ง
กลุ มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก?ไข  และรายงานให?ผู?อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก?ไขต อไป 
 

ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป\นต?นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร  ใจปghา) 

ผู?อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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การสร?างชุมชนแห งการเรียนรู?ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
(Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office ๒๕) 

: PLC-KKSec๒๕ Model (ระยะท่ี๑) 
 
การสร?างชุมชนแห งการเรียนรู?ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (Professional 

Learning Community of The Secondary Education Service Area Office ๒๕) : PLC-KKSec๒๕ 
Model (ในระยะท่ี ๑) มีวัตถุประสงค�เพ่ือส งเสริม สนับสนุน และสร?างชุมชนแห งการ เรียนรู?ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (Professional Learning Community of The Secondary 
Education Service Area Office ๒๕) : PLC-KKSec๒๕ Model โดยมีเป]าหมายให?ครู ผู?บริหาร 
ศึกษานิเทศก� ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได?ร วมแลกเปลี่ยนเรียนรู?และสร?าง
องค�ความรู?ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในลักษณะของการสร?าง “ชุมชนแห งการเรียนรู?ทางวิชาชีพ”  
ท่ีเชื่อมโยงระหว างการพัฒนาวิชาชีพกับการพัฒนาคุณภาพผู?เรียน อย างแท?จริง จนเกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป\นเลิศ
(Best Practice) ภายใต?กรอบของ PLC-KKSec๒๕ Model 

การดําเนินโครงการในระยะท่ี ๑ เป\นการอบรมเชิงปฏิบัติการใน ๔ ข้ันตอน คือ 
๑) กิจกรรมอบรมให?ความรู? PLC 
๒) กิจกรรมกระบวนการ PLC 
๓) กิจกรรมกระบวนการนําเสนอ PLC  และ 
๔) กิจกรรมเชื่อมโยงกระบวนการ PLC โดยใช?สื่อสังคมออนไลน� โดยดําเนินการในช วงระยะเวลา 

พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ ๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลให?ความรู? และสร?างความตระหนัก  

๒) การติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู สถานศึกษา  
จากคณะกรรมการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ ๓) การติดตาม ตรวจเยี่ยม
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยใช? (PLC-KKSec๒๕ Model) ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ซ่ึงการดําเนิน โครงการมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลให?ความรู? และสร?างความตระหนัก โดยดําเนินการครบ  
ท้ัง ๑๑ สหวิทยาเขต จํานวน ๘๔ โรงเรียน 

๒) การติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
สู สถานศึกษาจากคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป\นกลุ มตัวอย างจาก ๓ โรงเรียน ได?แก  
โรงเรียนบ?านไผ   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก น  โรงเรียนก?านเหลืองวิทยาคม โดยในภาพรวม
ของท้ัง ๓ โรงเรียน ส วนใหญ มีการปฏิบัติในทุกประเด็นยกเว?นประเด็นการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC  
สู การปฏิบัติในสถานศึกษาในการกําหนดชั่วโมงในการเรียนรู?ร วมกันของ สถานศึกษา ส วนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีการปฏิบัติครบทุกประเด็น และมีแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู การปฏิบัติในสถานศึกษาอย างชัดเจนสามารถเป\น แบบอย างได?ดีมาก (PLC-KKSec๒๕ Model) 
  



 ๘

๓) การติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู การปฏิบัติในสถานศึกษาโดย ใช?  
(PLC-KKSec๒๕ Model) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ครบท้ัง ๑๑ สหวิทยาเขต  
จํานวน ๓๑ โรงเรียน จะเห็นได?ว าการสร?างชุมชนแห งการเรียนรู?ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕ (Professional Learning Community of The Secondary Education Service Area Office 
๒๕) : PLC-KKSec๒๕ Model ได?ส งเสริมสนับสนุนให?ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร วมมือ รวมพลังกัน
เรียนรู?และพัฒนาวิชาชีพในลักษณะของ “ชุมชนแห งการเรียนรู?ทางวิชาชีพ” ท่ีมีความ ต อเนื่อง เข?มแข็ง และ
ยั่งยืนของเครือข ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเชื่อมโยง กันระหว างการพัฒนาวิชาชีพ
กับการพัฒนาคุณภาพผู?เรียนท่ีสอดคล?องกัน ภายใต?บริบทของสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสหวิทยาเขต ตาม
รูปแบบของ “PLC-KKSec๒๕ Model” 

นายคเชนทร�  กองพิลา 
ศึกษานิเทศก� ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ผู?รับผิดชอบโครงการ 


