
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
เร่ือง  การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

ปีการศึกษา  2564 
 

    ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความใน     
มาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-2  
   1.1 ช่ือกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาวิชาชีพ The Moon 
   1.2 สมาชิกในกลุ่ม  มีสมาชิก จ านวน.....6........คน ดังนี้ 
    1) นางสาวรัติกาล บุญชัยศิริ    ประธานกรรมการ 
    2) นายไพโรจน์ บุญจง    กรรมการ 
    3) นางสาวจริยา กาพล    กรรมการ 
    4) นางสาวสุกัญญา ปิดตาระเต   กรรมการ   
    5) นางสาวรชพร สีนวน    กรรมการ 
    6) นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ   เลขานุการ 

  1.3 ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม นางสาวนงลักษณ์ จงเทพ 
  1.4 ผู้บริหาร   

    นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 

  1.5 สถานท่ีประชุมกลุ่ม  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว   
  1.6 เวลาประชุมกลุ่ม  วันจันทร์  เวลา 9.30-12.00 น. และ เวลา   15.40-16.30  น. 

 
  2. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4 ประจ าปีการศึกษา 2564 
   2.1 ช่ือกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาวิชาชีพ Green tree 
   2.2 สมาชิกในกลุ่ม  มีสมาชิก จ านวน......6.......คน ดังนี้ 
    1) นายสุวิจักขณ์ บรรยง    ประธานกรรมการ 
    2) นางรัตนาภรณ์ ทองหล่อ    กรรมการ 
    3) นายภาคิน เศษฐภักดี    กรรมการ   
    4) นางจันทร์เพ็ญ ผ่องแผ้ว    กรรมการ 
    5) นางสาวชลากร อัยจักร์    กรรมการ 
    6) นางสาวนงลักษณ์ จงเทพ    เลขานุการ 

  2.3 ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม  นางวนิดา วรุณศรี 
  2.4 ผู้บริหาร   

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&hl=th&sa=X&biw=1366&bih=545&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&imgrefurl=http://202.143.151.53/pkk/index.php?topic=170.0&docid=biHMW7uGWnpChM&w=369&h=404&ei=is-DTqCWCoSrrAf-kLnbDA&zoom=1


   นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 
  2.5 สถานท่ีประชุมกลุ่ม  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว   
  2.6 เวลาประชุมกลุ่ม  วันพุธ  เวลา 9.30-12.00 น.  และ   เวลา   15.40-16.30  น. 

  3. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ประจ าปีการศึกษา 2564 
   3.1 ช่ือกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาวิชาชีพ Friday 
   3.2 สมาชิกในกลุ่ม มีสมาชิก จ านวน......6.......คน ดังนี้ 
    1) นางวรุณี แอช      ประธานกรรมการ 
    2) นางวนิดา วรุณศรี     กรรมการ 
    3) นางสาวญาณวีร์  ทศดร    กรรมการ  
    4) นางสาวรัชริกุล จงร่วมกลาง   กรรมการ 
    5) นางสาวสมฤดี ลุนส าโลง    กรรมการ  
    6) นางสาวธนิดา รามัญวงศ์    เลขานุการ 

  3.3 ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม  นางรัตนาภรณ์ ทองหล่อ 
  3.4 ผู้บริหาร   
   นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 
  3.5 สถานท่ีประชุมกลุ่ม  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว   
  3.6 เวลาประชุมกลุ่ม  วันศุกร์ เวลา 9.30-12.00 น.  และ   เวลา   15.40-16.30  น. 

  4. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับช้ันปฐมวัย  
   4.1 ช่ือกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาวิชาชีพ Happy 
   4.2 สมาชิกในกลุ่ม   มีสมาชิก จ านวน.....6.......คน ดังนี้ 
    1) นางสาวสายชล  ภูมี    ประธานกรรมการ 
    2) นางอัญชัญ ชินภาชน์    กรรมการ 
    3) นางสาวอมรรัตน์  เพียเพ็ง    กรรมการ   
    4) นางเสาวลักษณ์  นามลิวัน    กรรมการ   
    5) นางสาววิลาวัลย์  กุลนอก    เลขานุการ   

  4.3 ผู้เช่ียวชาญประจ ากลุ่ม  นางวนิดา วรุณศรี 
  4.4 ผู้บริหาร   
   นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 
  4.5 สถานท่ีประชุมกลุ่ม  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว   
  4.6 เวลาประชุมกลุ่ม  วันพฤหัสบดี เวลา 9.30-12.00 น.  และ   เวลา   15.40-16.30  น.  

 มีหน้าที่ 1. ประสานงานการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม 
  2. ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC /จดบันทึก Logbook 
  3. ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งาน 
  4. สรุปและรายงานผลการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 
  5. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Show & Share)  
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 



  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 17  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

                                   ลงช่ือ.................................................................... 
       (นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี) 

                                                    รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 


