
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ฝายวิชาการ โทร.๐-๔๓๐๐-๙๖๑๔
ท่ี ขก.๕๑๐๐๖.๙ / ๑๑๗                      วันท่ี   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    
เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

 ตามประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดสายการสอน (ฉบับบท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  กำหนดเง่ือนไขการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนจังหวัด  สายการสอน  ใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  เพ่ือเปนการสั่งสมความชำนาญการและความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสงผลถึงคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง  และมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  โดยกำหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด  สายงานการสอน  
ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป  โดยใหขาราชกการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด
ดังกลาวประเมินตนเอง  และจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเปนรายป  ตามแบบท่ี  ก.จ.  กำหนด  โดยในรอบ  ๕  ปท่ี
ขอรับการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตองมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา  ๑๐๐  ชั่วโมง  หากมีจำนวนชั่วโมงการ
พัฒนาไมครบ  ๑๐๐  ชั่วโมง  แตไมนอยกวา  ๖๐  ชั่วโมง  ใหนำจำนวนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) สวนท่ีเกิน  ๕๐  ชั่วโมงในแตละปมานับรวมเปนจำนวน
ชั่วโมงการพัฒนาใหครบ  ๑๐๐  ชั่วโมงได  โดย  เม่ือสิ้นปการศึกษา ตองเสนอผูอำนวยการสถานศึกษาประเมิน ซ่ึง
ผลงานครูเก่ียวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  จะปรากฏในตัวชี้วัด
ท่ี  ๓.๒  การพัฒนาวิชาชีพ  โดยมีรายละเอียดตามหนังสือ สำนักงาน  ก.ค.ศ.  ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/๐๖๓๕  ลงวันท่ี            
๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๒  นั้น 
  ข าพ เจ าจึ งขออนุญ าตจัดตั้ งกลุ มชุ มชนการเรียน รูท างวิช าชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC)  ภาคเรียนท่ี  ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๒   ชื่อกลุม PLC กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
โดยมีสมาชิกกลุม จำนวน  ๗  คน โดยกำหนด วันเวลาในการจัดกิจกรรม PLC  วันพฤหัสบดี  เวลา  ๑๓.๐๐ น. – 
๑๕.๓๐ น. จำนวน  ๒  ชั่วโมง  ๓๐  นาที  ณ  หองประชุมฝายบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค  
พรอมนี ้ขาพเจาไดแนบแบบคำรองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาดวยแลว  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

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

                                                        (น.ส.นภาวรรณ  บุญิพิคำ) 
                                                      ตำแหนง คร ู

                                                        ครูผูนำการจัดตั้งกลุม PLC 
ความคิดเห็นของรองผูอำนวยการโรงเรียน   ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
..................................................................    .................................................................. 
..................................................................    .................................................................. 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ 

(นายบำรุง  ปองนาทราย)      (นางสภุลักษณ  ดียิ่ง) 
รองผูอำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค  ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 



แบบคำรองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

    วันท่ี  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ประจำภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๖๒ 
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 

  ดวยขาพเจา  น.ส.นภาวรรณ  บุญพิคำ  ตำแหนง คร ูมีความประสงคขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม
ชุมชนการเรียนรู (PLC)  ประจำภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. กลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชพี ชื่อกลุม PLC กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   
 ๒. สมาชิกกลุม 
  ๒.๑. น.ส.นภาวรรณ   บุญพิคำ   ครูผูสอน/ ครูแกนนำ PLC 
  ๒.๒. นายฉว ี  วงคชาลี  ครูรวมวางแผนการจัดการเรียนรู 

๒.๓. นายภาณามาศ หารวาระ ครูรวมศึกษาชั้นเรียน 
๒.๔. นางรินดา  แสนโคตร ครูรวมศึกษาชั้นเรียน   
๒.๕. นายพิษณุ  แกวบอ  ครูรวมศึกษาชั้นเรียน 

  ๒.๖. นายจันทกานต กำแซง  ครูรวมศึกษาชั้นเรียน 
  ๒.๗. นายรัฐพล  บัวเผื่อน  ครูรวมศึกษาชั้นเรียน(บันทึกภาพ) 
 ๓. ผูเชี่ยวชาญประจำกลุม  ดร.วรรณภา สมตา  ศึกษานิเทศก   
     สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อบจ.ขอนแกน 
 ๔. สถานท่ีประชุมกลุม  หองประชุมฝายบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 
 ๕. วันเวลาประชุมกลุม  วันพฤหัสบดี  เวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 
                                                                                        

        ลงชื่อ...................................................... 
                                                        (น.ส.นภาวรรณ  บุญพิคำ) 

                                                      ตำแหนง ครู  ครูผูนำการจัดตั้งกลุม PLC 
ความคิดเห็นของหัวหนาฝายวิชาการ    ความคิดเห็นของรองผูอำนวยการโรงเรียน 
..................................................................    .................................................................. 
..................................................................    .................................................................. 
 
ลงชื่อ       ลงชื่อ 

(นายจันทกานต  กำแซง)      (นายบำรุง  ปองนาทราย) 
   หัวหนาฝายวชิาการ    รองผูอำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน    
    .................................................................. 
    .................................................................. 
 

ลงชื่อ         
  (นางสภุลักษณ  ดียิ่ง) 

ผูอำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค   
   ประธานคณะกรรมการการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูวิชาทางชีพ (PLC) 

 


