
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ฝ่ายวิชาการ โทร.๐-๔๓๐๐-๙๖๑๔
ที ่ ขก.๕๑๐๐๖.๙ / ๑๑๓                      วันที่   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    
เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

 ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายการสอน (ฉบับบที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  กำหนดเงื่อนไขการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  สายการสอน  ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นการสั่งสมความชำนาญการและความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างแท้จริง  และมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  โดยกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สายงานการสอน  
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยให้ข้าราชกการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังกล่าวประเมินตนเอง  และจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี  ตามแบบที่  ก.จ.  กำหนด  โดยในรอบ  ๕  ปีที่
ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา  ๑๐๐  ชั่วโมง  หากมีจำนวนชั่วโมงการ
พัฒนาไม่ครบ  ๑๐๐  ชั่วโมง  แต่ไม่น้อยกว่า  ๖๐  ชั่วโมง  ให้นำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน  ๕๐  ชั่วโมงในแต่ละปีมานับรวมเป็นจำนวน
ชั่วโมงการพัฒนาให้ครบ  ๑๐๐  ชั่วโมงได้  โดย  เมื่อสิ้นปีการศึกษา ต้องเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมิน ซึ่ง
ผลงานครูเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  จะปรากฏในตัวชี้วัด
ที่  ๓.๒  การพัฒนาวิชาชีพ  โดยมีรายละเอียดตามหนังสือ สำนักงาน  ก.ค.ศ.  ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕  ลงวันที่            
๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๒  นั้น 
  ข้ าพ เจ้ าจึ งขออนุญ าตจัดตั้ งกลุ่ ม ชุ มชนการเรียน รู้ท างวิช าชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC)  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ชื่อกลุ่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมี
สมาชิกกลุ่ม จำนวน  ๗  คน โดยกำหนด วันเวลาในการจัดกิจกรรม PLC  วันอังคาร เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
จำนวน  ๔  ชั่วโมง  ณ  ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ
แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาด้วยแล้ว  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
                                                                      ลงชื่อ......................................................  

                                                        (ว่าที่ร้อยตรี  นครินทร์  สีสวด) 
                                                      ตำแหน่ง คร ู

                                                        ครูผู้นำการจัดตั้งกลุ่ม PLC 
ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน   ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................    .................................................................. 
..................................................................     .................................................................. 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ 

(นายบำรุง  ป้องนาทราย)      (นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 



แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

    วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๒ 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

  ด้วยข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรี  นครินทร์  สีสวด  ตำแหน่ง คร ูมีความประสงค์ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
ชุมชนการเรียนรู้ (PLC)  ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชพี ชื่อกลุ่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 ๒. สมาชิกกลุ่ม 
  ๒.๑. ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด  ครูผู้สอน/ ครูแกนนำ PLC 
  ๒.๒. น.ส.พรประภา หวานพร้อม ครูร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

๒.๓. น.ส.สุดใจ  ภูผาพลอย ครูร่วมศึกษาชั้นเรียน 
๒.๔. นางลักขณา  บุตรพรม ครูร่วมศึกษาชั้นเรียน   
๒.๕. นายสราวุฒิ  รูปพรห์ม ครูร่วมศึกษาชั้นเรียน 

  ๒.๖. นายจันทกานต์ กำแซง  ครูร่วมศึกษาชั้นเรียน 
  ๒.๗. นางสาวละอองดาว จันทวงษ ์ ครูร่วมศึกษาชั้นเรียน(บันทึกภาพ) 
 ๓. ผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่ม  ดร.วรรณภา สมตา  ศึกษานิเทศก์   
     สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อบจ.ขอนแก่น 
 ๔. สถานที่ประชุมกลุ่ม  ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
 ๕. วันเวลาประชุมกลุ่ม  วันอังคาร เวลา ๐๘.๓๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 
                                                                                        

        ลงชื่อ......................................................  
                                                        (ว่าที่ร้อยตรี  นครินทร์  สีสวด) 

                                                      ตำแหน่ง คร ู ครูผู้นำการจัดตั้งกลุ่ม PLC 
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ    ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
..................................................................    .................................................................. 
..................................................................     .................................................................. 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ 

(นายจันทกานต์  กำแซง)      (นายบำรุง  ป้องนาทราย) 
   หัวหน้าฝ่ายวชิาการ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน    
    .................................................................. 
    .................................................................. 
 

ลงชื่อ         
  (นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์   
   ประธานคณะกรรมการการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาทางชีพ (PLC) 

 


