
     
 ค าสั่งโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

ท่ี 53  / 2562 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

   (Professional Learning Community : PLC) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
................................................................... 

  
ตามท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการได้รับนโยบายเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ(PLC : Professional Learning Community)นั้น เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
และสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา อาศัย อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551  มาตรา 27 โรงเรียน
เทศบาลบ้านสามเหล่ียม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดับสถานศึกษา ประจํา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
     1. นายบุญธรรม โบราณมูล  ผู้อํานวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 

2. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายวรวุฒิ อันปัญญา   รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
4.นางศศิธร  เข่ือนแก้ว   ครูเช่ียวชาญ   กรรมการ 
5. นายสังคม  กัณหา   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางรัตนาภรณ์  จํารัสภูมิ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
7. นางชุดา  เรืองแหล่   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน ์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นายจิรยุทธ์  หล่อยดา   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นายมงคล   เสมเหลา   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ   
11. นายแสนพล  จันทะภา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายพินิจ  โคตรงาม   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
13. นายอนุรุท  พรมมี   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นายอนุวัตร  เจือจันทร์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
15. นายบรรสิทธิ์  ดีล้อม   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
16. นายอํานวย  ใดจ๋ิว   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
17. นายรัชพล   อวนศรี   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
19. นางสาวชมพูนุท   โนนทนวงษ์  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวสุธิสา   มณีวงศ์  ครู    กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



มีหน้าที่ดังนี้ 
      ให้การอํานวยการ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุน และแก้ปัญหาต่าง ๆ  เพื่อให้การดําเนินงาน
ขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา สําเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1. นายวรวุฒิ    อันปัญญา      รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ  
2. นางชุดา   เรืองแหล่          ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการระดับช้ันปฐมวัย 
3. นางจินจุฑา   พิทักษ์วงศ์ศร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันป.1 
4. นางสาววารี  พิพัธพงศ์พัฒน ์  ครูชํานาญการ  กรรมการระดับช้ันป.2 
5. นางสาวทองใส  คํามี   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันป.3 
6. นายอํานวย  ใดจ๋ิว   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันป.4 
7. นายเรืองฤทธิ์   ธาดา   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันป.5 
8. นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน ์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันป.6 
9. นางสาวปาณิสรา  ศรีประมาณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.1 
10. นางแก้วตา   โคตรงาม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.2 
11. นางสาวสาธนี    ภูสนาม  ครูเช่ียวชาญ  กรรมการระดับช้ันม.3 
12. นางมนัสชนก    กะไรยะ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.4 
13. นายแสนพล   จันทะภา   ครูชํานาญพิเศษ  กรรมการระดับช้ันม.5 
14. นายอนุวัตร    เจือจันทร์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.6 

 1.5 นางกัญจนา  จันทะไพร           หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตร     กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 นางสาวชมพูนุท  โนทนวงษ์             ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดทําแผนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
2. จัดทําแผนการสร้างทีม PLC ในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและจัดทําแผนการ
สร้างเครือข่าย PLC ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
3. กําหนดปฏิทินงานการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาท้ัง
แบบรายปีการศึกษาและรายภาคการศึกษา 
4. จัดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงนโยบาย ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนวทางการ
ปฏิบัติให้กับครูในสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
5. รับจดทะเบียนและออกประกาศการจัดต้ังทีม PLC ของสถานศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
6. ประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย PLC ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
7. ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทีม PLC ท่ีได้ประกาศจัดต้ังแล้วให้สามารถดําเนินงานตามกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ตามแผนปฏิบัติการของแต่ละทีม 
8. จัดทํารายงานสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา 

 
3. คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

1. นายกมลพงษ์   ทองดีนอก    รองผู้อํานวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 



2. นางศศิธร  เข่ือนแก้ว    ครูเช่ียวชาญ  กรรมการ 
3. นางสาวสาธนี  ภูสนาม   ครูเช่ียวชาญ  กรรมการ 
4. นางกัญจนา  จันทะไพร   ครูเช่ียวชาญ  กรรมการ 
5. นางรัตนาภรณ์  จํารัสภูมิ   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางณัฐารัชต์  เดโชสวัสด์ิเพชร  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นายเรืองฤทธิ์  ธาดา    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางวิลาวัณย์  สีละพัฒน์   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางฉวีวรรณ   ธรรมแสง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางณัฏฐนันท์  นิภาธรกวินศิริ     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายบรรสิทธิ์  ดีล้อม              ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
12. นายพินิจ  โคตรงาม               ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
13. นายอนิรุธ  พรมมี                  ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
14. นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง      ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
15. นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
16. นายมงคล  เสมเหลา   ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
17. นางประภาลักษณ์  ตระกูลเสนาธง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
18. นางสุภัสสร  รุมรักษา            ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
19. นายอํานวย  ไดจ๋ิว     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นางวิภาพร  นาทัน     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
21. นายแสนพล  จันทะภา   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
22. นางภัทรานิษฐ์  นาสินพร้อม    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
23. นายอนุวัตร    เจือจันทร์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
24. นางแก้วตา  โคตรงาม   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
25. นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
26. นางสาวทองใส  คํามี    ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
27. นางสาวปาณิสรา  ศรีประมาณ   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
28. นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
29.  นายรัชพล  อวนศรี      ครูชํานาญการ  กรรมการ 
30. นางสาวอุไรรัตน์   นิรุตานนท์    ครูชํานาญการ  กรรมการ   
31. นายขจรเดช  แกกสันเทียะ    ครูชํานาญการ  กรรมการ 
32. นางสาววารี   พิพิธพงศ์พัฒน์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
33. นางสาววิชุดา  ศรีจันทร์    ครูชํานาญการ   กรรมการ 
34. นางมนัสชนก  กะไรยะ   ครูชํานาญการ  กรรมการ 
35. นางธนาภา  พิศนุย     ครูชํานาญการ  กรรมการ 
36. นายนิลพงษ์  เอกพันธุ์   ครูชํานาญการ  กรรมการ 
37. นางฉวี  บรรดาศักดิ์     ครู   กรรมการ 
38. นายนิธิศ  กิจขุนทด    ครู   กรรมการ 
39. นางสาวกมลรัตน์  สดารัตน์   ครู   กรรมการ 



40. นางสาวกัญญาณัฐ  เมฆพยัพ    ครู   กรรมการ 
41. นางสาวกมลกัลย์  สตารัตน์  ครู   กรรมการ 
42. นางสาวจุฬารัตน์  เหมือนพันธ ์ ครู   กรรมการ 
43. นางสาวสุธิสา  มณีวงศ์    ครู   กรรมการ 
44. นายวุฒิศักดิ์  บุดดี    ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
45. นางสาวศุภกานต์   จันทะสอน  ครูอัตราจ้าง      กรรมการ  
46. นางสาวอริสา    พรมจรรย์  ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
47. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีวงศ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
48. นายเมษยน  เพ็ญธิสาร    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
49. นางสาวฐิติมา  สามารถ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
50. นางสาวสมฤทัย  พุทธมนต์สิงห์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
51. นายภาคภูมิ วรจินดา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
52. นางสาวศุภกานต์  จันทะสอน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
53. นายสังคม   กัณหา               ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
54. นางศศิธร  เข่ือนแก้ว  หัวหน้างานบุคลากร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดทําแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
2. ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีกําหนด 
 

       4.คณะกรรมการก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1. นายวรวุฒิ    อันปัญญา      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ  
2. นางสาวจุฬารัตน์    เหมือนพันธุ์ ครู   กรรมการระดับช้ันปฐมวัย 
3. นางฉวี    บรรดาศักดิ์  ครู   กรรมการระดับช้ันป.1 
4. นางธนาภา    พิศนุย   ครูชํานาญการ  กรรมการระดับช้ันป.2 
5. นางสาววิชุดา  ศรีจันทร์  ครู   กรรมการระดับช้ันป.3 
6. นางสาวสุธิสา   มณีวงศ์  ครู   กรรมการระดับช้ันป.4 
7. นางประภาลักษณ์   ตระกูลเสนาธง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันป.5 
8. นางวิลาวัณย์     สีละพัฒน ์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันป.6 
9. นางสาวมลฤดี    ศรีบุญเรือง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.1 
10. นางแก้วตา   โคตรงาม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.2 
11. นางสาวสาธนี    ภูสนาม  ครูเช่ียวชาญ  กรรมการระดับช้ันม.3 
12. นางมนัสชนก    กะไรยะ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.4 
13. นางสาวสมฤทัย   พุทธมนต์สิงห์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการระดับช้ันม.5 
14. นางภัทรานิษฐ์  นาสินพร้อม  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการระดับช้ันม.6 
15. นางสาวชมพูนุท   โนนทนวงษ ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 



มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดทําแผนการกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ของสถานศึกษา 
2. จัดทําเครื่องมือกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา 
3. ให้คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา 
4. กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
5. ตรวจ/รับรองเวลาการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้กับสมาชิกทีม PLC เป็นรายบุคคล
เมื่อส้ินภาคการศึกษา 
6. จัดทําสรุปและรายงานผลการด าเนินการติดตามการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 
 

ต้ังไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี    3      เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2562 

 

 

 (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 
                                                       ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี........๑.....     
ระดับช้ัน..ปฐมวัย.....  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี .......๑.....  ประจําภาคเรียนท่ี ...๒...../....๒๕๖๒.... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน .............ปฐมวัย............................................. 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑ นางชุดา   เรืองแหล่ 
๓.๒ นางสาวจุฬารัตน์  เหมือนพันธ ์
๓.๓. นางสาวอุไรรัตน์   นุริตานนท์ 
๓.๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีวงศ์ 
๓.๕. นางสาวอริสา  พรมจรรย์ 

          ๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา....................................... 
๕.สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖.วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐ น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๒..........     
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๒......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ............ประถมศึกษาปีท่ี ๑..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑…………นางจินจุฑา  พิทักษ์วงศ์ศร........................................................... 
๓.๒…………นางวันดี  ประแดงปุย…………………………………….......................... 
๓.๓…………นางฉวีวรรณ   ธรรมแสง……………………………………………............. 
๓.๔…………นางฉวี   บรรดาศักดิ์..…………………………………….......................... 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................ 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐ น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๓..........     
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๒  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๓......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ............ประถมศึกษาปีท่ี ..๒....................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑…………นางวิภาดา   นาทัน……………….................................................... 
๓.๒…………นางสาววารี   พิพิธพงศ์พัฒน…๋…………………………………………..... 
๓.๓…………นายขจรเดช  แกกสันเทียะ………………………………….................... 
๓.๔…………นางธนาภา  พิศนุย……………………………………….......................... 
๓.๕...........นายวุฬฒิศักดิ์   บุดดี.................................................................... 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา.................... 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐ น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๔..........     
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๓  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๔.....  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ............ประถมศึกษาปีท่ี ๓..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑………………นางทองใส  คํามี……………….......................................................... 
๓.๒………………นางณัฐารัชต์    เดโชสวัสด์ิเพชร………………………………………....... 
๓.๓……………   นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี………………………….......................... 
๓.๔………………นางสาววิชุดา  ศรีจันทร์……………………………............................... 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................ 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๕..........     
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๔  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๕......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ............ประถมศึกษาปีท่ี ๔..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑………นางศศิธร   เข่ือนแก้ว………………........................................................ 
๓.๒………นายอํานวย  ไดจ๋ิว……………………………………………….......................... 
๓.๓………นางสุภัสสร   รุนรักษา…………………………………………………................... 
๓.๔………นายรัชพล  อวนศรี……………………………………………….......................... 
๓.๕. ......นางสสาวสุธิสา   มณีวงศ์....................................................................... 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................ 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๖..........     
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๕  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๖......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ............ประถมศึกษาปีท่ี  ๕..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑…………นายเรืองฤทธิ์     ธาดา…......................................................................... 
๓.๒…………นางกัญจนา  จันทะไพร…………………………………………….......................... 
๓.๓…………นางประภาลักษณ์  ตระกูลเสนาธง………………………………………............... 
๓.๔…………นางสาวศุภกานต์  จันทะสอน…………………………...................................... 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา................................. 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๗..........     
ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๖  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๗......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ............ประถมศึกษาปีท่ี ๖..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……นายสังคม   กัณหา………………................................................................ 
๓.๒……นางณัฎฐนันท์    นิภาธรกวินศิริ……………………………………...................... 
๓.๓……นางกมลรัตน์    สดารัตน์…………………………………….................................. 
๓.๔……นางวิลาวัณย์   สีละพัฒน์………………………………………………...................... 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................ 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๘..........     
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๘......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ................มัธยมศึกษาปีท่ี ๑..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……นางสาวปาณิสรา  ศรีประมาณ……………….................................................................... 
๓.๒……นางสาวมลฤดี   ศรีบุญเรือง……………………………………................................................ 
๓.๓……นางสาวกนกลดา   วรรณการคูณ……………………………………........................................ 
๓.๔……นายมงคล   เสมเหลา………………………………………………............................................. 
๓.๕……นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์……………………………………............................................. 
๓.๖……นายเมษยน   เพ็ญธิสาร..…………………………………………............................................. 
 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................. 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๙..........     
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๙......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ................มัธยมศึกษาปีท่ี ๒.................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……นางแก้วตา   โคตรงาม...........……………….................................................................... 
๓.๒……นายวีระล   ผาโคตร............……………………………………................................................ 
๓.๓……นายบรรสิทธิ์    ดีล้อม................……………………………………........................................ 
๓.๔……นายนิลพงษ์    เอกพันธุ์……………………………………………............................................. 
๓.๕……นางสาวกัญญาณัฐ   เมฆพยัพ……………………………………............................................. 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................. 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๑๐..........     
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๑๐......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ................มัธยมศึกษาปีท่ี ๓..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……นางสาวสาธนี  ภูสนาม……………….................................................................... 
๓.๒……นายพินิจ  โคตรงาม……………………………………................................................ 
๓.๓……นายจิรยุทธ์   หล่อยตา……………………………………........................................... 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................. 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๑๑..........     
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๑๑......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ................มัธยมศึกษาปีท่ี ๔..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……นางรัตนาภรณ์    จํารัสภูมิ.....……………….................................................................... 
๓.๒……นายอนิรุท   พรมมี................…………………………………................................................ 
๓.๓……นางมนัสชนก   กะไรยะ.............……………………………………........................................ 
๓.๔……นายนิธิศ    กิจขุนทด.………………………………………………............................................. 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................. 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
 

 
 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๑๒..........     
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๑๒......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ................มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……นายแสนพล    จันทะภา……………….................................................................. 
๓.๒……นายวิไล   พลเสนา…………………………………….................................................... 
๓.๓……นายภาคภูมิ  วรจินดา……………………………………............................................... 
๓.๔……นางสาวสมฤทัย  พุทธมนต์สิงห์…………………………............................................. 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................. 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มท่ี.....๑๓.........     
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพไว้แล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม  
จึงออกประกาศให้ทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพลําดับท่ี ....๑๓......  ประจําภาคเรียนท่ี ....๒.../....๒๕๖๒... 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ     ระดับช้ัน ................มัธยมศึกษาปีท่ี ๖..................... 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……นางภัทรานิษฐ์  นาสินพร้อม……………….................................................................... 
๓.๒……นายอนุวัตร  เจือจันทร์……………………………………................................................ 

๔. ผู้บริหาร.........นายบุญธรรม  โบราณมูล  ,นายวรวุฒิ  อันปัญญา............................. 
๕. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   ห้อง........ประกันคุณภาพภายใน........อาคาร.....๑ (อาคารโพธิ์ศรี) 
๖. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน......๔  ธันวาคม ๒๕๖๒.......เวลา.........๑๓..๐๐ – ๑๕.๐๐ น..... 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
      
 
 
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 

 
 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 
เรื่อง   ประกาศเป้าหมาย/นโยบาย ของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------ 

     ด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม มีการดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ 
(PLC) ของสถานศึกษา  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงมีการการกําหนดเป้าหมาย /นโยบายของ
สถานศึกษา ในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ดังนี ้

   เป้าหมาย  
๑. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรได้รับการจัดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงนโยบาย 

ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับครูในสถานศึกษาอย่างน้อย       
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. ครูทุกคนมีการดําเนินการตามข้ันตอนการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) ของสถานศึกษา  ประจําภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครบทุกระดับช้ัน  

              นโยบาย 
๑. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมมีแผนและแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ตาม

แบบบันทึก PLC 1- PLC 7  
๒. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมมีการจดทะเบียนและออกประกาศการจัดต้ังทีม PLC ของ

สถานศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตามแบบคําขอจัดต้ังกลุ่ม  
๓. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมมี ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทีม PLC ท่ีได้ประกาศจัดต้ัง

แล้วให้สามารถดําเนินงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ตาม
แผนปฏิบัติการของแต่ละทีม 

๔. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม มีการกําหนด
ปฏิทินการดําเนินงานตามกระบวนการ PLC อย่างชัดเจนตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

๕. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมจัดทํารายงานสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็น
ระดับสายช้ันและรายงาน ผู้บริหารและต้นสังกัด 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
       ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

      
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


