
ระเบียบวาระการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ครั้งท่ี 3 / 2555 

วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
ณ  หองประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น. 
******************************* 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 
 1.1  คณะครูคัดเลือกและเตรียมฝกสอนนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ ชวงตนเดือนกันยายน 
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เน่ืองจากในวันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคมน้ี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจะไปประชุมเพื่อ
เตรียมการแขงขัน พรอมดวย คุณครูสมชาย  ที่เปนตัวแทนไปประชุมในการแขงขันวิชาภาษาจีน  ดังน้ันเพื่อ
เตรียมการในการสงรายช่ือครเูพื่อเปนกรรมการตัดสินในกจิกรรมแตละประเภท จงึรวมกันพิจารณารายช่ือคณะครู
เพื่อเปนการเตรียมการฝกซอมนักเรียนดวย ทั้งน้ีไดทําการคัดเลือกนักเรียนไวแลวขอใหคณะครูติดตามนักเรียนที่
เปนตัวแทนดังกลาวและทําการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ 

ตารางรายช่ือคณะครฝูกสอนนักเรียนเขารวมการแขงทักษะวิชาการ  
รายการแขงขัน ม.ตน ม.ปลาย 

1. Speech ครูกุลธิดา  สุขสําราญ ครูวิไลวรรณ  ศิริประยงค 
2. Spelling be ครูจุรีภรณ  อุตะมะ ครูรชยา  ศิริเทพ 
3. Story telling ครูวิภา  วงศศรีดา ครูจิราภัค ชนประชา 
4.  Multi skill ครูชัยพร  เกตุพิชัย ครูสมชาติ  สุโพธ์ิ 
5.  ละครภาษาอังกฤษ ครูนิยดา  กาไชย 

ครูสุพิน  ปวงศิร ิ
- 

 
 1.2  ครูติดตามสงงานฝายวิชาการ   
  -  สงเกียรติบัตรUTQ   คุณครูทานใดที่ยังไมไดสงสําเนาเกียรติบัตรการผานการอบรมขอให
รวบรวมสงที่หัวหนากลุมสาระเพือ่จะไดนําสงงานพัฒนาบุคลากรตอไป 
 คณะครูที่สงเกียรติบัตรแลว มีดังน้ี 

1.  ครูเจนต   ปญจขันธ 
 2.  ครูกุลธิดา  สุขสําราญ 
 3.  ครูจรุีภรณ  อุตะมะ 
 4.  ครูสมชาติ  สุโพธ์ิ  
 5.  ครูวิไลวรรณ  ศิริประยงค 
  -  สงแผนการจัดการเรียนรู  
 คณะครูที่สงแผนการจัดการเรียนรู แลว มีดังน้ี 

1.  ครูเจนต   ปญจขันธ 
 2.  ครูกุลธิดา  สุขสําราญ 
 3.  ครูจรุีภรณ  อุตะมะ 
 4.  ครูสมชาติ  สุโพธ์ิ  
 5.  ครูวิภา  วงศศรีดา 
 6.  ครูรชยา  ศิริเทพ 
 7.  ครูสมชาย  วงศสุธางครัตน 



 8.  ครจูิราภัค  ชนประชา 
 คณะครูที่ยังไมไดสงแผนการจัดการเรียนรู มีดังน้ี 

1.  ครูชัยพร  เกตุพิชัย 
 2.  ครูนิยดา  กาไชย 
 3.  ครูวิไลวรรณ  ศิริประยงค 
 4.  ครสูุพิน  ปวงศิร ิ 
 
  -  สง MOU   
 คณะครูที่สง MOU แลว มีดังน้ี 

1.  ครูเจนต   ปญจขันธ 
 2.  ครูกุลธิดา  สุขสําราญ 
 3.  ครูจรุีภรณ  อุตะมะ 
 4.  ครูสมชาติ  สุโพธ์ิ  
 5.  ครูวิภา  วงศศรีดา 
 6.  ครูรชยา  ศิริเทพ 
 7.  ครูสมชาย  วงศสุธางครัตน 
 8.  ครูจิราภัค  ชนประชา 
 
 คณะครูที่ยังไมไดสง MOU มีดังน้ี 

1.  ครูชัยพร  เกตุพิชัย 
 2.  ครูนิยดา  กาไชย 
 3.  ครูวิไลวรรณ  ศิริประยงค 
 4.  ครูสุพิน  ปวงศิร ิ 
 
  -  สง ปพ.4 
 คณะครูที่สง ปพ.4 แลว มีดังน้ี 

1.  ครูเจนต   ปญจขันธ 
 2.  ครูกุลธิดา  สุขสําราญ 
 3.  ครูจรุีภรณ  อุตะมะ 
 4.  ครูสมชาติ  สุโพธ์ิ  
 5.  ครูวิภา  วงศศรีดา 
 6.  ครูรชยา  ศิริเทพ 
 7.  ครูสมชาย  วงศสุธางครัตน 

8.  ครูจิราภัค  ชนประชา 
 คณะครูที่ยังไมไดสง ปพ.4 มีดังน้ี 

1.  ครูชัยพร  เกตุพิชัย 
 2.  ครูนิยดา  กาไชย 
 3.  ครูวิไลวรรณ  ศิริประยงค 
 4.  ครูสุพิน  ปวงศิร ิ 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 3.1  Computer notebook ที่ทางโรงเรียนมอบใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปน
ผูรบัผิดชอบควบคุมดูแล ใหใชประโยชนในการทํางาน สบืคนขอมูล ความรูตางๆ เฉพาะนักเรียนเทาน้ัน หาก
นักเรียนคนใดมีความประสงคทีจ่ะใช computer notebook ใหครูประจําวิชาน้ันๆ ทําบันทกึการใชงานเปนลาย
ลักษณอักษรโดยจะมีแบบบันทึกการใชเครื่องทีจ่ะจัดทําใหภายหลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

4.1 แนวการปฏิบัติการสงเอกสาร ปพ.4  ขอใหคณะครูศึกษาตามเอกสารที่แจกและปฏิบัติตามปฏิทิน 
อยางเครงครัด 

4.2 การสอบระหวางภาคในวันที่ 6-9 สิงหาคม  ขอใหสงขอสอบเพื่อจะไดสําเนาขอสอบไดทัน สําหรบั 
เอกสารจํานวนเวลาและวิชาที่สอบในตาราง ไดติดไวที่บอรดประชาสมัพันธในหองแลว ทานใดที่จําไมไดขอใหดู
รายละเอียด 

4.3 การติดตามนักเรียนที่เขารวมการอบรมภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สัปดาหน้ีเปนสัปดาหที่ 6 แลว ขอ 
กําชับใหครูทีร่ับผิดชอบเช็คช่ือนักเรียนใหปฏิบัติหนาที ่
 4.4 การดําเนินการตามโครงการ English Speaking Day ขอใหคุณครูที่รบัผิดชอบในแตละอาทิตยเตรียม
นักเรียนลวงหนา รายช่ือตรวจสอบไดจากบอรดประชาสมัพนัธในหองพักคร ู
 4.5 กําชับเรื่องการสอนแทน และการจัดสอนแทน  ขอใหปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัดดวย เพื่อไมให
เกิดปญหาข้ึนภายหลัง คุณครูทานใดที่ไปราชการ หรือลา  ขอใหจัดทําเอกสารประกอบการสอนพรอมทั้งเขียนใบ
มอบหมายการสอนแทนใหดวย นอกเหนือจากการจัดสอนแทนที่ทําเปนประจําแลว หลงัจากที่เขาสอนแทนแลว
ขอใหนําใบมอบหมายการสอนแทนมาใสในแฟมเพื่อเก็บเปนหลักฐาน 
 4.6 ขอขอบพระคุณคุณครูทุกทานที่รวมกันดําเนินงานของกลุมสาระการเรียนรูมาโดยตลอด 
 

        ปดประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 
                  ผูบันทึกการประชุม 
         นางจุรีภรณ    อุตะมะ 
 
 
                  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                      นายเจนต  ปญจขันธ  
 
 
 
 
 



     
รายช่ือครูผูเขารวมการประชุม 

1. นายเจนต  ปญจขันธ              
2. นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ  
3.   นางนิยดา  กาไชย   
4.   นายสมชาติ  สุโพธ์ิ 
5.   นางจิราภัค  ชนประชา 
6.   นางจุรีภรณ  อุตะมะ 
7.   นางสาวรชยา  ศิริเทพ 
8.   นางวิภา  วงศศรีดา 
9.   นายสมชาย  วงศสุธางครัตน 
10. นายชัยพร  เกตุพิชัย 
11. นางสาวกมลชนก  จันอุตทา 
12. นายชัยพร  เกตุพิชัย 

 
รายช่ือคณะครูที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นางวิไลวรรณ  ศิรปิระยงค  (ขออนุญาตไปทําธุระ) 
2. นางสุพิน  ปวงศิร ิ


