
ระเบียบวาระการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ครั้งท่ี 2 / 2555  (วิสามัญ) 

วันจันทรท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
ณ  หองประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

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

1.1. การดําเนินงานตามโครงการอบรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ โรงเรียนพะเยา
พิทยาคม ที่จะเริม่ในวันเสารที่ 16 มิถุนายน น้ีแลว จึงจะจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะครู รับผิดชอบ
ในการนํานักเรียนไป-กลับ เปนระยะเวลา 10 สัปดาห  จึงขอใหคณะครูชวยกันอภิปรายวาจะ
ดําเนินการอยางไร 
- คณะครูเสนอใหสลบักันไป ทั้งวันเสารและวันอาทิตย เน่ืองจากหากรบัผิดชอบไปทัง้

สองวัน อาจติดธุระอื่น   
- ขอใหคณะครูลงรายช่ือในวันที่วางและสามารถพานักเรียนไป-กลับได 
- ตารางรายช่ือครผููควบคุมนักเรียนเขารบัการอบรมภาษาจนีและภาษาอังกฤษ ณ 

โรงเรียนพะเยาพทิยาคม 
ว/ด/ป ชื่อ – นามสกุล ว/ด/ป ชื่อ – นามสกุล 

เสารที่ 16 มิ.ย. 55 ครูสมชาติ  สุโพธ์ิ อาทิตยที่ 17 มิ.ย. 55 ครูนิยดา  กาไชย 
เสารที่ 23 มิ.ย. 55 ครูนิยดา  กาไชย อาทิตยที่ 24 มิ.ย. 55 ครูสุพิน  ปวงศิร ิ
เสารที่ 30 มิ.ย. 55 ครูเจนต  ปญจขันธ อาทิตยที่ 1 ก.ค. 55 ครูกุลธิดา  สุขสําราญ 
เสารที่ 7 ก.ค. 55 ครูจุรีภรณ  อุตะมะ อาทิตยที่ 8 ก.ค. 55 ครูสมชาย  วงศสุธางรัตน 
เสารที่ 14 ก.ค. 55 ครูจุรีภรณ  อุตะมะ อาทิตยที่ 15 ก.ค. 55 ครูเจนต  ปญจขันธ 
เสารที่ 21 ก.ค. 55 ครูจิราภัค  ชนประชา อาทิตยที่ 22 ก.ค. 55 ครูชัยพร  เกตุพิชัย 
เสารที่ 28 ก.ค. 55 ครูรชยา  ศิริเทพ อาทิตยที่ 29 ก.ค. 55 ครูชัยพร  เกตุพิชัย 
เสารที่ 4 ส.ค. 55 ครูรชยา  ศิริเทพ อาทิตยที่ 5 ส.ค. 55 ครูวิภา วงศศรีดา 
เสารที่ 11 ส.ค. 55 ครูกุลธิดา  สุขสําราญ อาทิตยที่ 12 ส.ค. 55 ครูวิไลวรรณ ศิริประยงค 
เสารที่ 18 ส.ค. 55 ครูจิราภัค  ชนประชา อาทิตยที่ 19 ส.ค. 55 ครูสมชาย  วงศสุธางรัตน 

 
- สําหรับวันพุธที่ 13 มิถุนายนน้ี จะมีการปฐมนิเทศ  ใหครูทีร่บัผิดชอบคือคุณครสูมชาย  

วงศสุธางครัตน  และนักศึกษาฝกสอนนางสาวกมลชนก  จันอุตทา  ไปกับนักเรียน ได
ประสานกบัรถตูโรงเรียนทัง้สองคันเรียบรอยแลว  และนัดนักเรียนที่หนาศาลาพิธีการ
เวลาประมาณ 8.00 น. 

 
1.2. การปรับปรงุหองเรียนอิเล็กทรอนิกส / ปรับปรุงหองเรียน 

- หองเรียนอเิลก็ทรอนิกส 521 (Tell me more) และ 522 (Discovery) ไดปรับปรุง
หองเรียนโดยการติดเครื่องปรบัอากาศเรียบรอยแลว  ขณะน้ีกําลังแกปญหาเรื่องแอรออก
จากหนาตาง  สวนหองเรียน 528 น้ันไดรื้อถอนและปรบัปรงุเปนหองเรียนเรียบรอยแลว  ครู
ที่รับผิดชอบหองคือครูสมชาย  และครูรชยา 

 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
3.1 การปรับลดงบประมาณตามโครงการ เน่ืองจากจํานวนนักเรยีนลดลง  

- งบประมาณปการศึกษาที่จะดําเนินโครงการในปการศึกษา 2555 เปนจํานวนเงิน 127,000 บาท 
  ลดเหลอื 100,718 บาท ไดจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการเสรจ็เรียบรอยแลว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
4.1 คุณครูทานใดที่ยังไมไดสงเอกสารทางวิชาการขอใหรบีดําเนินการโดยดวน เน่ืองจากเลยระยะเวลา 

ของการสงมาแลว หลงัจากที่ไปทัศนศึกษา ดูงาน งานวิชาการอาจจะทวงงานสําหรบัคุณครูที่ยังไมได 
สงและขอตรวจใหถูกตองกอนทีจ่ะนําสงยังงานหลักสูตร  หากผิดพลาดของความกรุณาคุณครูแกไข 
และสงใหหัวหนากลุมสาระตรวจอีกครั้ง 

 
        ปดประชุมเวลา  16.00 น. 

 
 
                  ผูบันทึกการประชุม 
         นางจุรีภรณ    อุตะมะ 
 
 
                  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                     นายเจนต  ปญจขันธ 
     
รายช่ือครูผูเชารวมการประชุม 

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. นายชัยพร  เกตุพิชัย 
13. นางสาวกมลชนก  จันอุตทา 
14. นายชัยพร  เกตุพิชัย 


