
ระเบียบวาระการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ครั้งท่ี 4 / 2555 

วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
ณ  หองประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
******************************* 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 
1.1 การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียนและการแสดงผลงานครู  ครั้งที่ ๖๒ 

วันที่  ๖-๘  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1.2 การสงเอกสารวิชาการ ปพ.4 สงเปนไฟล ทีห่ัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1.3 การเขาคายวิชาการและทัศนศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
3.1 การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียนและการแสดงผลงานครู  ครั้งที่ ๖๒ 

วันที่  ๖-๘  กันยายน  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
- ในวันที่ 6 กันยายน ๒๕๕๕ แสดงผลงานครู โดยมีครูทีเ่ปนตัวแทนประกวดและแสดงผลงาน

ครูดังน้ี 
1. ครูนิยดา  กาไชย   เปนตัวแทนประกวดและแสดงผลงานครูภาษาอังกฤษ 
2. ครูเจนต  ปญจขันธ  เปนตัวแทนประกวดและแสดงผลงานครูภาษาญี่ปุน 
3. ครูสมชาย  วงศสุธางครัตน เปนตัวแทนประกวดและแสดงผลงานครูภาษาจีน 

- ในวันที่ 7 กันยายน ๒๕๕๕ แขงขันทักษะวิชาการ ดังน้ี 
ที่ รายการแขงขัน ม.ตน/

ปลาย 
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ครูผูสอน 

1. Impromptu Speech ม.ตน ด.ญ. ปนิกา  สุมะโน ม.2/7 น.ส. กุลธิดา  สุขสําราญ 
2. Impromptu Speech ม.ปลาย น.ส. แกวตา ปญสุวรรณ ม.6/4 นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค 
3. Multiple skills ม.ตน ด.ช. รวิน รื่นเริง ม.3/1 นายสมชาติ  สุโพธ์ิ 
4. Multiple skills ม.ปลาย น.ส. ศิริลักษณ นาดี ม.4/2 นายชัยพร  เกตุพิชัย 
5. ละครสัน้ภาษาอังกฤษ ม.ตน ด.ญ. ธัญลักษณ เงินมาก ม.2/1 นางนิยดา  กาไชย 
6. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ตน ด.ญ. กวิสรา แกวโห ม.2/1 นางนิยดา  กาไชย 
7. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ตน ด.ญ. ธวิกานต ตาจันทร ม.2/1 นางนิยดา  กาไชย 
8. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ตน ด.ช. ปรมินทร พรมมา ม.2/1 นางนิยดา  กาไชย 
9. ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ตน ด.ช. อัษฎาพล คํากอง ม.2/1 นางนิยดา  กาไชย 
10. สุนทรพจนภาษาจีน ม.ตน ด.ญ. ชลิญญา สุดา ม.3/3 นายสมชาย  วงคธางครัตน 
11. สุนทรพจนภาษาจีน ม.ปลาย น.ส. ภัณฑิรา  มั่งมา ม.5/1 นายสมชาย  วงคธางครัตน 
12. คัดลายมือจีน ม.ตน ด.ญ. นิราพร  สุยะตะ ม.3/4 นายสมชาย  วงคธางครัตน 
13. คัดลายมือจีน ม.ปลาย น.ส. ขวัญฤทัย  ปงใจ ม.5/8 นายสมชาย  วงคธางครัตน 
14. รองเพลงจีน ม.ตน ด.ญ. ชาลิสา  ย่ีคําม ี ม.3/2 นายสมชาย  วงคธางครัตน 
15. รองเพลงจีน ม.ปลาย น.ส. ศศิธร หลวงปอ ม.5/6 นายสมชาย  วงคธางครัตน 



- ในวันที่ 8 กันยายน ๒๕๕๕ แขงขันทักษะวิชาการ ดังน้ี 
ที่ รายการแขงขัน ม.ตน/

ปลาย 
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ครูผูสอน 

1. Spelling Bee ม.ตน ด.ญ. กมลฉัตร  นะติยา ม.1/1 นางจุรีภรณ  อุตะมะ 
2. Spelling Bee ม.ปลาย น.ส. ศศิภา สุริยสมบรูณ ม.6/4 น.ส. รชยา  ศิริเทพ 
3. Story telling ม.ตน ด.ญ. สุธิดา  หลาเฟย ม.2/6 นางวิภา  วงศศรีดา 
4. Story telling ม.ปลาย น.ส. ชอผกา ยอดออย ม.6/4 นางจิราภัค  ชนประชา 
 3.2 การสงเอกสารวิชาการ ปพ.4 สงเปนไฟล ที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
และรายวิชาใดที่นักเรียนมผีลการเรียนตํ่ากวารอยละ 50 ใหครูผูสอนในรายวิชาน้ัน สงรายช่ือนักเรียนทีห่อง
ทะเบียน-วัดผล 

3.2 การเขาคายวิชาการและทัศนศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ไดกําหนดวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555  

- วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2555 เขาคายวิชาการภาษาตางประเทศ ณ โรงเรียนแมใจวิทยาคม 
- วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2555 ทัศนศึกษา ณ The Sun New Center จังหวัดลําพูน 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- 
        ปดประชุมเวลา  16.00 น. 

 
                  ผูบันทึกการประชุม 
         นางจุรีภรณ    อตุะมะ 
 
                  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                      นายเจนต  ปญจขันธ  
รายช่ือครูผูเขารวมการประชุม 

1. นายเจนต  ปญจขันธ              
2. นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ  
3. นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค    
4.   นางสุพิน  ปวงศิร ิ   
5.   นายสมชาติ  สุโพธ์ิ  
6.   นางจิราภัค  ชนประชา 
7.   นางจุรีภรณ  อุตะมะ 
8.   นางวิภา  วงศศรีดา 
9.   นางนิยดา  กาไชย  
10. นายสมชาย  วงศสุธางครัตน 
11. นายชัยพร  เกตุพิชัย 

รายช่ือครูผูเชารวมการประชุม 
1. นางสาวรชยา  ศิริเทพ   ไปราชการ 

 
 
    


