
ระเบียบวาระการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ครั้งท่ี 1/2555 

วันพุธ ท่ี 23  พฤษภาคม 2555 
ณ  หองประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

******************************* 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 

1.1. ตอนรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งมาฝกสอนในวิชา
ภาษาญี่ปุน 
- นางสาวกมลชนก  จันอุตทา แนะนําตัวเอง มาฝกสอนในภาคเรียนที่ 1 รายวิชาภาษาญี่ปุน   

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/5 
 

1.2. การปรับปรงุหองเรียนอิเล็กทรอนิกส / ปรับปรุงหองเรียน 
- หองเรียนอเิลก็ทรอนิกส 521 (Tell me more) และ 522 (Discovery) ไดทําการติดต้ัง

เครื่องปรบัอากาศเสร็จเรียบรอยแลว 
- ประตูหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 522 Discovery เปนประตูไม ทําใหความเย็นภายในหองระบาย

ออก เปนการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา ควรเปลี่ยนเปนประตูกระจก เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา 
- หองเรียน 528 (Sound Lab) จะมีการรือ้โตะเรียนออก และทําการยายเครื่องโปรเจ็คเตอรจาก

หอง 524 ไปใชในหองเรียน 528 (Sound Lab)  
 
1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2554  ที่ผานมา และคะแนนสอบ O-NET 

ของนักเรียนช้ัน ม.3  และ ม.6 
- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูแจงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระ และขอขอบพระคุณคณะ

ครูทุกทานที่ชวยกันสอนในปการศึกษาปที่ผานมา ทําใหผลการสอบระดับชาติของกลุมสาระการ
เรียนรูเพิม่ข้ึนทั้ง ม.3 และ ม.6  โดยเฉพาะม. 3 เพิ่มถึง 13 คะแนน ในปการศึกษาน้ีก็ขอใหทกุ
คนปฏิบัติหนาที่ในการสอนเชนเดิม 

 
ตารางแสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ปการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการทดสอบระดับชาติ  ระดับช้ัน ม. 3   ปการศึกษา 2553 ได 13.45  ปการศึกษา 2554 ได 27.00  
เพิ่มข้ึน 13.55  ปการศึกษาน้ีถาเพิ่มตามเปาหมายคือเพิ่มข้ึนอีก 5 คะแนน  เทากับ 32.00 ข้ึนไป 

รอยละ ระดับคุณภาพ รอยละ ระดับคุณภาพ

มัธยมศึกษาปที่ 1 63.05 พอใช 65.47 พอใช 2.42

มัธยมศึกษาปที่ 2 78.60 ดี 67.85 พอใช -10.75

มัธยมศึกษาปที่ 3 59.98 พอใช

มัธยมศึกษาปที่ 4 73.72 พอใช 71.29 พอใช -2.43

มัธยมศึกษาปที่ 5 79.03 ดี 64.09 พอใช -14.94

มัธยมศึกษาปที่ 6 69.68 พอใช 67.83 พอใช -1.85

ระดับชัน้

ภาคเรียนท่ี 
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- ผลการทดสอบระดับชาติ  ระดับช้ัน ม.6  ปการศึกษา 2553 ได 14.67  ปการศึกษา 2554 ได 17.36  
เพิ่มข้ึน 2.69  ปการศึกษาน้ีถาเพิ่มตามเปาหมายคือเพิ่มข้ึนอีก 5 คะแนน เทากับ 22.36  ข้ึนไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
3.1 การปรับลดงบประมาณตามโครงการ เน่ืองจากจํานวนนักเรยีนลดลง (ครูนิยดา  แจงรายละเอียด

งบประมาณที่ลดลงและการดําเนินการปรับลด) 
- งบประมาณปการศึกษาที่จะดําเนินโครงการในปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 127,000 บาท 
  ลดเหลอื 100,718 บาท จึงตองปรบัลดรายการวัสดุ อุปกรณสํานักงานอื่นๆ ใหลดลง 
 

3.2 การเตรียมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนตามโครงการของ อบจ.พะเยา ที่รวมกับโรงเรียนในจังหวัด
พะเยา จัดอบรมทักษะการสือ่สารใน 2 วิชาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   

- เปาหมาย  นักเรียนในระดับช้ัน ม.ปลาย (เนนที่ ม.4  และม.5)  รุนที่ 1 จํานวนวิชาละ 50 คน  โดย
โรงเรียนแมใจวิทยาคมไดโควตา 30 คน  เปนภาษาจีน 15 คน ภาษาอังกฤษ 15 คน 

- การอบรม  จํานวน 60 ช่ัวโมง  อบรม 10 ครั้ง  ภาษาจีนอบรม วันเสาร  ภาษาอังกฤษอบรมวันอาทิตย 
เริ่มต้ังแตวันที่ 16 มิ.ย. เปนตนไป  ปฐมนิเทศวันที่ 13 มิ.ย. 

- นักเรียนไมตองเสียคาใชจายใด ๆ มีขอแมคือตองเขารบัการอบรมจนครบหลักสูตร  โรงเรียนจะรบั-สง
นักเรียนโดยรถตูโรงเรียน 

- ในวันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00-12.30 น. ณ หองเรียนอิเล็กทรอนิกส 521 (Tell me 
more) และ 522 (Discovery)  จะทําการสอบขอเขียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนไปอบรมภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน และจะเชิญผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมโครงการพบกบัผูอํานวยการในวันอังคารที่ 29 
พฤษภาคม ใหหัวหนากลุมสาระไปประสานขอเลื่อนจากวันจันทรเปนวันองัคาร 

3.3 การนิเทศภายใน  
- ในปการศึกษาน้ี โรงเรียนไดจัดทําโครงการนิเทศภายในใหไดผลอยางเปนรปูธรรม  คณะทํางานไดจัดทํา

เครื่องมือตามเอกสารที่แจกแลว  ขอใหคณะครูทุกทานเตรียมพรอมสําหรบัการนิเทศภายในตามที่ไดแจง
ในที่ประชุมใหญที่ผานมา 

- คณะครูไดเลือกครูกลัยาณมติร เพือ่เตรียมรบัการนิเทศภายในประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 
รายช่ือครูกลัยาณมิตร ดังน้ี 
1. นายเจนต  ปญจขันธ             นางสาวรชยา  ศิริเทพ 
2. นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ นางจุรีภรณ  อุตะมะ 
3. นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค   นางวิภา  วงศศรีดา 
4.   นางสุพิน  ปวงศิร ิ  นายสมชาย  วงศสุธางครัตน 
5.   นางนิยดา  กาไชย  นายชัยพร  เกตุพิชัย 
6.   นายสมชาติ  สุโพธ์ิ  นางจิราภัค  ชนประชา 

 
3.4 การสงเอกสารวิชาการตามปฏิทนิวิชาการ  วันที่ 5-7  มิถุนายน 2555  วันที่ 8 มิถุนายน 2555              

ทํารายงานขอตกลง (MOU) 
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- ครูที่สอนในรายวิชาเดียวกันตองทํารายงานขอตกลง (MOU) รวมกันในรายวิชาเดียวกันเพือ่ใหเปน
มาตรฐานเดียวกันในรายวิชาที่สอน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
4.1 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูแจงเรือ่งการประเมิน  PISA  ซึ่งไดไปประชุมทีโ่รงเรียนพะเยาพิทยาคม เมือ่

วันจันทรและอังคารทีผ่านมา  วันน้ีในคาบประชุมวิชาการจะไดปรึกษาเรื่องแนวในการดําเนินงานของ
ทางโรงเรียนและจะไดแจงใหทราบอีกครัง้  โดยมากแลวจะเกี่ยวของกับ วิชาคณิตศาสตร  ภาษาไทย 
และวิทยาศาสตร 

4.2 กําชับใหคณะครูจัดการเรียนการสอนในช่ัวโมง  ใหเช็คช่ือทกุคาบ และถามภีารกจิจําเปนขอใหแจง
หัวหนากลุมสาระทราบเพื่อจะไดจัดสอนแทน  ใหครจูุรีภรณ  รับผิดชอบเรื่องการจัดสอนแทน 

4.3 การเตรียมเปดรายวิชาศึกษาคนควาดวยตนเอง IS ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ขณะน้ีอยูใน
ระหวางการดําเนินงานแลวจะแจงใหทราบในการประชุมครัง้ตอไป 

 
          ปดประชุมเวลา  12.50 น. 
           

ผูบันทกึการประชุม 
          นางจุรีภรณ  อุตะมะ 
 
          ผูตรวจบันทึกการประชุม 
          นายเจนต   ปญจขันธ  
 
รายช่ือครูผูเขารวมการประชุม 

1. นายเจนต  ปญจขันธ              
2. นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ  
3. นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค    
4.   นางสุพิน  ปวงศิร ิ   
5.   นางนิยดา  กาไชย   
6.   นายสมชาติ  สุโพธ์ิ 
7.   นางจิราภัค  ชนประชา 
8.   นางจุรีภรณ  อุตะมะ 
9.   นางสาวรชยา  ศิริเทพ 
10. นางวิภา  วงศศรีดา 
11. นายสมชาย  วงศสุธางครัตน 
12. นางสาวกมลชนก  จันอุตทา 
13. Mr. William  Blaney 
14. Mr. William Henry Morris 
 

รายช่ือครูผูไมเขารวมการประชุม 
1.  นายชัยพร  เกตุพิชัย สาเหตุ  ไปราชการ 


