วาระการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 13/2555
วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายสนธยา นามเสริฐ ประธานในที่ประชุม
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สาเนาการประชุมข้าราชการครู นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ครั้งที่ 12/2555
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
---------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. นายสนธยา นามเสริฐ ประธานในที่ประชุม
ผู๎ไมํมาประชุม 1. นายอิสสระ ซื่อสัตย์ 2. นางพักตร์พิมล ภูมิกอง 3. นางจิราพร วิริยะจิตต์ ไปราชการ
4. นางชัญญา จันทร์ทอง ลาปุวย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครูอาเภอเปือยน้อย เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
- โรงเรียนชุมชนบ๎านหัวขัวได๎รับการจัดสรร tablet ชั้นป. 1 ประธานฯแจ๎งให๎ครู ป.1 เรียนรู๎การใช๎งาน
การจัดการแขํงขันกรีฑา-กีฬานักเรียนประจาปีการศึกษา 2555 จัดการแขํงขันรวมศูนย์ฯที่ 9 และ
10 ในระหวํางวันที่ 20 – 27 ก.ย. 2555 และแขํงขันระดับ สพป.ขก.2 ระหวํางวันที่ 24 – 28 ต.ค. 2555
ให๎คัดเลือกนักกรีฑา-กีฬา ฝึกซ๎อมเพื่อเข๎ารํวมการแขํงขัน
- การแขํงขันมหกรรมทักษะวิชาการนักเรียนประจาปีการศึกษา 2555 ให๎คัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถ ตามความถนัดและสนใจของนักเรียนทาการฝึกซ๎อมเตรียมความพร๎อม เพื่อเข๎ารํวมการแขํงขัน
1.2 การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประธานฯแจ๎งให๎คณะครูทุกคนรํวมกันดูแลเอาใจใสํนักเรียน เมื่อพบปัญหาให๎แจ๎งให๎ผู๎บริหารทราบโดย
ทันทีเพื่อรวมกันแก๎ไขปัญหา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 11/2555)
มติที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 การพัฒนาครูด๎วยระบบ UTQ ออนไลน์ ระยะที่ 2
ครูที่ผํานแล๎วให๎สํงใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อรายงานในเดือนกรกฎาคม
ประธานฯแจ๎งให๎คณะครูนาสํงสาเนาใบประกาศเกียรติบัตรกับฝุายธุรการ เพื่อจัดสํงรายงาน
ตํอศูนย์ฯที่ 9 และนาสํง สพป.ขก.2 ตํอไป
3.1.2 การสร๎างเสริมระเบียบวินัยนักเรียน(นายพฤหัส เสนไสย)
- คุณครูพฤหัส เสนไสย รายงานพฤติกรรมนักเรียน ม.2 ที่มีปัญหา จานวน 2 ราย คือ เด็กชายณัฐ
พงษ์ แสนวงศ์ มีพฤติกรรมดีขึ้น และเด็กชายรัฐพล พรมเกตุ ยังแก๎ไขพฤติกรรมไมํดีเทําที่ควร
ประธานฯ แจ๎งให๎มีการประชุมคณะกรรมการสร๎างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกวันศุกร์
เวลา 15.30 น. – 16.00 น. หากมีกรณีเรํงดํวนให๎มีการนัดประชุมโดยทันที
3.1.3 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ให๎จัดศูนย์การเรียนรู๎ให๎เสร็จภายในสิ้นเดือน
- ประธานฯแจ๎งให๎แตํละศูนย์ฯจัดทาความเป็นมา/วัตถุประสงค์/ผลการดาเนินงานให๎เรียบร๎อย
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.2.1 งานบริหารวิชาการ
3.2.1.1 การสํงแผนการจัดการเรียนรู๎ ประจาภาคเรียนที่ 1/2555
- นายพิพรรธ ซือ่ สัตย์ ไมํแนบวิเคราะห์หลักสูตรในแผน
3.2.1.2 งานวิจัยในชั้นเรียน
- ให๎คณะครูสํงปฏิทินการวิจัยในชั้นเรียน ที่ อ.มยุรี
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ที่

ชื่อผู้วิจัย

1

นายเสถียร
หอศิลาชัย

2

นายพฤหัส
เสนไสย

3

นายอนุชา
สุภา

4

นางชุวาภรณ์
ซื่อสัตย์

ที่

ชื่อผู้วิจัย

5

นางจิราพร
วิริยะจิตต์

6

นางบัวหวาน
พรมหญ๎าคา

7

นางลุนา
ศรีกุตา

8

วําที่ ร.ต.
สุรศักดิ์
แทนวัน

ปฏิทินการวิจัย ปีการศึกษา 2555
วัน เดือน ปี
ชื่อเรื่อง
การสร้าง
วิเคราะห์ รายงาน
เครื่องมือ
ข้อมูล
ผล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องอริยสัจ 4
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง 28มิ.ย. 55 25 ก.ค. 55 30 ก.ย.
การสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของ
ถึง
ถึง
55
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย 25 ก.ค. 55 24ส.ค. 55
ใช๎การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส
7-31 ก.ค. 1-20ก.ย. 1 พ.ย. 55
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
55
55
โดยใช๎โปรแกรมฝึกพิมพ์
การพัฒนาทักษะการอํานและการ
7-31 ก.ค. 1-20 ก.ย. 1 พ.ย. 55
เขียนเชิงสร๎างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
55
55
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช๎แบบฝึก
ทักษะ
ชื่อเรื่อง

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นายเสถียร หอศิลาชัย
นางจิราพร วิริยะจิตต์
นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นายเสถียร หอศิลาชัย
นางลุนา ศรีกุตา
นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นายเสถียร หอศิลาชัย
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ

วัน เดือน ปี
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
การสร้าง
วิเคราะห์ รายงาน
เครื่องมือ
ข้อมูล
ผล
10-27ก.ค. 2-5 ต.ค. 55 1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
55
นายเสถียร หอศิลาชัย
นางแคทลียา โบราณมูล

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎กลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ เรื่อง
อสมการ โดยวิธีการเรียนรู๎แบบ
KWL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนชุมชนบ๎านหัวขัว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7-31 ก.ค. 1-20 ก.ย. 1 พ.ย. 55
กลุํมสาระการเรียนรูว๎ ิทยาศาสตร์
55
55
ด๎วยชุดกิจกรรมการแก๎ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อ
7-31 ก.ค. 1-20 ก.ย. 1 พ.ย. 55
พัฒนาทักษะการอําน กลุํมสาระการ
55
55
เรียนรู๎ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎
นิทานชาดก
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเว็บ 10 ก.ค. 55 15 ต.ค. 55 1-15 พ.ย.
เควสท์ (Web Quest) เรื่องการทา
ถึง
ถึง
55
ปุ๋ยอินทรีย์ กลุํมสาระการเรียนรู๎การ 31 ส.ค. 55 31 ต.ค. 55
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น

นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นายเสถียร หอศิลาชัย
นางมยุรี แก๎วโวหาร
นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นายเสถียร หอศิลาชัย
นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นางจิราพร วิริยะจิตต์
นางแคทลียา โบราณมูล

3

9

ที่

นายทองมา
คุณโน

ชื่อผู้วิจัย

10 นายพิพรรธ
ซื่อสัตย์
11 นางอารีรัตน์
คุณโน

12 น.ส.อภิวดี
โกมาลย์
13 นางชัญญา
จันทร์ทอง
14 น.ส.ปวีณา
เมตไธสง
15 นางแคทลียา
โบราณมูล

ประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่องชีวิตและครอบครัว โดยใช๎
แผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอําน เรื่อง
คานาม กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยใช๎แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบ
รํวมมือการเรียนรู๎
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช๎แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาการอํานและการเขียน
คาราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎แบบฝึก
ทักษะ
ผลการพัฒนาทักษะการอํานเพื่อ
ความเข๎าใจภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎รูปแบบ
DR-TA
การพัฒนาทักษะการแก๎โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช๎แบบ
ฝึกทักษะ

วัน เดือน ปี
การสร้าง
วิเคราะห์
เครื่องมือ
ข้อมูล
7-31 ก.ค. 1-20 ก.ย.
55
55

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รายงาน
ผล
1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซิ่อสัตย์

7-31 ก.ค.
55

24ก.ย. 55 1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
ถึง
นายทองมา คุณโน
30 ต.ค. 55
วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน

11-31 ก.ค.
55

18 ก.ย. 55 1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
ถึง
วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
30 ต.ค. 55
นางมยุรี แก๎วโวหาร

11-25ก.ค.
55

28-31ส.ค.
55

11-31 ก.ค.
55

1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย

18ก.ย. 55 1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
ถึง
นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
30 ต.ค. 55
วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
นางลุนา ศรีกุตา
11-31 ก.ค. 18 ก.ย. 55 1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
55
ถึง
วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน
30 ต.ค. 55
นางจิราพร วิริยะจิตต์

4

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อเรื่อง

16 นางเกรียงศักดิ์
นามเสริฐ

การพัฒนาการเขียนเชิง
สร๎างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช๎แบบ
ฝึกทักษะ
17 นางพักตร์พิมล การพัฒนาทักษะการอํานและ
ภูมิกอง
การเขียนคาที่ประสมสระเสียง
ยาว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช๎แบบ
ฝึกทักษะ
18 นางกาญจนาพร การพัฒนาทักษะการคัดลายมือ
หอศิลาชัย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โดยใช๎แบบฝึกทักษะ
19 นางมยุรี
การพัฒนาทักษะการอํานและ
แก๎วโวหาร
การเขียนสะกดคา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎
แบบฝึกทักษะ
20 นางสาวอทัณญา การพัฒนาทักษะการอํานจับ
แสนสิทธิ์
ใจความ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช๎แบบ
ฝึกทักษะ
21 นางสาวสิรินยา การพัฒนาทักษะกานอํานและ
หอศิลาชัย
การเขียนคากลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎แบบ
ฝึกทักษะ

ที่

ชื่อผู้วิจัย

22 น.ส.ปะศิรัตน์
แสงการ

วัน เดือน ปี
การสร้าง
วิเคราะห์
เครื่องมือ
ข้อมูล
23-27ก.ค. 3-30 ก.ย.
55
55

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รายงาน
ผล
1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย

10-24ก.ค.
55

29-31ส.ค.
55

1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย

20 ก.ค. 55
ถึง
10 ส.ค.55
11-29ก.ค.
55

1-15 ก.ย.
55

30 ก.ย. นายอิสสระ ซื่อสัตย์
55
นางพักตร์พิมล ภูมิกอง
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย

11-29 ก.ค.
55

ชื่อเรื่อง
การใช๎กิจกรรมการแสดง
ประกอบการเลํานิทานเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมกล๎าแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัยปีที่ 2

ก.ค.55

10-30ก.ย.
55

10-30 ก.ย. 1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
55
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย
3-30 ก.ย.
55

1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย

วัน เดือน ปี
การสร้าง
วิเคราะห์
เครื่องมือ
ข้อมูล
23-27ก.ค. 3-30ก.ย.
55
55

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
รายงาน
ผล
1 พ.ย. 55 นายอิสสระ ซื่อสัตย์
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางกาญจนาพร หอศิลา
ชัย

5
3.2.1.3 การประเมินความสามารถด๎านการอํานการเขียนภาษาไทย ชั้นป.2และป.3 สพป.ขก.2
จะออกประเมิน ในวันที่ 24 ก.ค. 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ๎านหัวขัว ซึ่งเป็นสนามสอบของศูนย์เครือขําย
ปราสาทเปือยน๎อย
- ประธานฯแจ๎งให๎จัดห๎องสอบ โดยห๎องสอบชั้น ป.2 ให๎ใช๎อาคาร 5 และห๎องสอบชั้น ป.3
ให๎ใช๎อาคาร 2 ให๎ดูแลความสะอาดให๎เรียบร๎อย
3.2.1.4 การดาเนินงานวันภาษาไทยแหํงชาติ ในวันที่ 25 ก.ค. 2555 เริ่ม 09.00 น. จัด
นักเรียนเข๎าตามฐานการเรียนรู๎ โดยให๎นักเรียนเข๎าครบทุกฐานการเรียนรู๎
- ประธานฯแจ๎งให๎ดูแลนักเรียนให๎ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคนและให๎ครบทุกฐานการเรียนรู๎
3.2.2 งานบริหารบุคคล
3.2.2.1 ข๎าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ๎านหัวขัวได๎รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจาปี 2555 ของคุรุสภา คือ 1.นายเสถียร หอศิลาชัย 2.นางพักตร์พิมล ภูมิกอง 3.นางเกรียงศักดิ์ นาม
เสริฐ 4. นางลุนา ศรีกุตา
- ประธานฯ ชมเชยและแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได๎รับรางวัล
3.2.3 งานบริหารงบประมาณ
3.2.3.1 การเบิกจํายงบประมาณปี 2555 ให๎เบิกจํายจากสพป.ขก.2 ภายในวันที่ 15 ส.ค.
2555
- ประธานฯแจ๎งครูที่เกี่ยวข๎องรับทราบและดาเนินการให๎เรียบร๎อย
3.2.4 งานบริหารทั่วไป
3.2.4.1 ปี 2555 เป็นปีแหํงการดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎พ๎นภัยยาเสพติด
ประธานฯแจ๎งคณะครูรํวมกันให๎ความรู๎เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและดูแลนักเรียนอยํางใกล๎ชิด
ระเบียบวารที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมํมี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมํมี
เลิกประชมเวลา 18.30 น.

แบบรายางานการลงทะเบียนออนไลน์ (UTQ) ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ชื่อผู้ลงทะเบียน
นายอิสสระ ซื่อสัตย์

นายสนธยา นามเสริฐ

เลขประจาตัวประชาชน
3401100011251

3401100027981

วิชาเฉพาะ รหัส...วิชา...
UTQ-2301 การพัฒนาภาวะ
ผู๎นาทางวิชาการ
UTQ-2302การบริหารแบบมุํง
ผลสัมฤทธิ์
UTQ-2301 การพัฒนาภาวะ
ผู๎นาทางวิชาการ
UTQ-2302การบริหารแบบมุํง
ผลสัมฤทธิ์
UTQ-2110 กลุํมสาระการ
เรียนรูส๎ าหรับครูผู๎สอน ระดับ
ประถมศึกษา

วิชาเลือกตามภารงาน รหัส...วิชา...

วิชาเลือกทั่วไป รหัส...วิชา...

รายงานผลการเรียนรู้
UTQ-2301เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2302เรียนรู๎ยังไมํผําน
เกณฑ์
UTQ-2301 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2302 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ

5450190022768

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ

UTQ-201 สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
สาหรับชั้นประถมศึกษา
UTQ-106 การวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
UTQ-2136 การวัดผลและประเมินผล UTQ-103 การประกันคุณภาพ
ตามสภาพจริง
การศึกษา
UTQ-2101 แนวทางการจัดการตาม UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 การศึกษา

นางพักตร์พิมล ภูมิกอง

3401100009729

UTQ-2110 กลุํมสาระการ
เรียนรูส๎ าหรับครูผู๎สอน ระดับ
ประถมศึกษา

นายเสถียร หอศิลาชัย

3401100002333

UTQ-2104 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

UTQ-2130 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ

UTQ-104 การบูรณาการการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

นางกาญจนาพร หอศิลาชัย

3401100018248

UTQ-2110 กลุํมสาระการ
เรียนรูส๎ าหรับครูผู๎สอน ระดับ
ประถมศึกษา

UTQ-2127 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ
UTQ-2101 แนวทางการจัดการตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551
UTQ-2132 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ

UTQ-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

UTQ-2110 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2128 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-201 เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-106 เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2110 เรียนรู๎ยังไมํผําน
เกณฑ์
UTQ-2136เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-103เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์
UTQ-106เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์
UTQ-2104 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2130 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-104 กาลังศึกษา
UTQ-2110 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2127 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2101 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2132 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-106 เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์

นางทัศนีย์ นาสีคูณ

3401100005375

UTQ-218 สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ: การนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

UTQ-2137 การพัฒนาสมรรถนะ
ประจาสายงานและสมรรถนะหลัก
สาหรับครู

UTQ-217 สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ: การพัฒนา
ความสามารถทางภาษา (Language
Proficiency)

UTQ-218 กาลังศึกษา
UTQ-2137 กาลังศึกษา
UTQ-217 กาลังศึกษา

นายทองมา คุณโน

3441000146597

UTQ-2101 แนวทางการจัดการตาม
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551

UTQ-211 สุขศึกษาและพลศึกษา
ประถมศึกษา

UTQ-2123 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-211 เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์

นางอารีรัตน์ คุณโน

3401100032498

UTQ-2123 กลุํมสาระการ
เรียนรูส๎ ุขศึกษาและพลศึกษา
สาหรับผู๎สอนระดับ
ประถมศึกษา
UTQ-2121 สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
แบบโครงงาน

UTQ-209 สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา
โครงงานประวัติศาสตร์

นายอนุชา สุภา

3401100009427

UTQ-2121 กาลังศึกษา
UTQ-2128 กาลังศึกษา
UTQ-209 กาลังศึกษา
UTQ-2104 ยังไมํทดสอบ
หลังเรียน

นางชัญญา จันทร์ทอง

3401100005278

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
แบบโครงงาน

UTQ-201 สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
ภาษาไทยสาหรับชั้นประถม

UTQ-2110 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2128 กาลังศึกษา
UTQ-201 กาลังศึกษา

นางบัวหวาน พรมหญ๎าคา

3401500035123

นางลุนา ศรีกุตา

3401100013955

UTQ-207 กลุํมสาระวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สาหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3
UTQ-217 สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศการพัฒนา
ความสามารถทางภาษา

UTQ-2113เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2128เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-207กาลังศึกษา
UTQ-2108เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-217 เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์

นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์

3401300290146

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
แบบโครงงาน
UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

UTQ-205 กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สาหรับชัน้
ประถมศึกษาที1่ -3

UTQ-2105เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-205เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์

UTQ-2104 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
UTQ-2110 กลุํมสาระ
ภาษาไทยสาหรับผูส๎ อนระดับ
ประถมศึกษา
UTQ-2113 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ สาหรับ
ครูผสู๎ อนมัธยมศึกษา
UTQ-2108 กลุํมสาระการ
เรียนรูภ๎ าษาตํางประเทศ
สาหรับครูผสู๎ อนระดับ
ประถมศึกษา
UTQ-2105 กลุํมสาระการ
เรียนรูค๎ ณิตศาสตร์สาหรับ
ครูผสู๎ อนระดับประถมศึกษา

นางมยุรี แก๎วโวหาร

3401100003429

UTQ-2112 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ สาหรับ
ครูผสู๎ อนประถมศึกษา

UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

UTQ-205 กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สาหรับชัน้
ประถมศึกษาที1่ -3
UTQ-206กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สาหรับชัน้
ประถมศึกษาที4่ -6
UTQ-214 ศิลปะ ทัศนศิลป์
UTQ-2130 การจัดการเรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎

นายพฤหัส เสนไสย

3409700177166

UTQ-2118 กลุํมสาระการ
เรียนรูศ๎ ิลปะทัศนศิลป์
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

UTQ-2127 การจัดการเรียนรู๎แบบ
สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์
UTQ-2131การจัดการเรียนรู๎ทเี่ น๎น
การปฏิบัติ

นางจิราพร หนักแนํน

3401100013033
3401100011278

UTQ-2133 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู๎แบบ
บูรณาการสูํพหุปญ
ั ญา
UTQ-2129 การจัดการเรียนรูเ๎ น๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน

UTQ-2170 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ จากแหลํงเรียนรู๎

นายพิพรรธ ซื่อสัตย์

UTQ-2106 กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์สาหรับครูผสู๎ อน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
UTQ-2105 กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์สาหรับครูผสู๎ อน
ระดับประถมศึกษา

นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์

3449900293089

UTQ-2111 กลุํมสาระ
ภาษาไทยสาหรับครูผู๎สอน
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

UTQ-202 สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
สาหรับชั้นมัธยมศึกษา

วําที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน

3440600783627

UTQ-2137 การพัฒนา
สมรรถนะประจาสายงานและ
สมรรถนะหลักสาหรับครู

UTQ-2132 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
แบบทฤษฎีการสร๎างองค์ความรูด๎ ว๎ ย
ตนเอง
UTQ-2124 กลุํมสาระการเรียนรูส๎ ุข
ศึกษาและพลศึกษา

นางสาวปะศิรตั น์ แสงการ

1409900223785

UTQ-2105 กลุํมสาระการ
เรียนรูค๎ ณิตศาสตร์สาหรับ
ผู๎สอนระดับประถมศึกษา

UTQ-2127 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
แบบสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์

UTQ-201 กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ภาษาไทยสาหรับชั้น
ประถมศึกษา
UTQ-203 สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
สาหรับชั้นประถมศึกษา
UTQ-221 ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย

UTQ-203 สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
สาหรับชั้นประถมศึกษา

UTQ-220 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน การ
พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

UTQ-2112เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-205เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์
UTQ-206เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์
UTQ-2118เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2127เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2131เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-214 กาลังศึกษา
UTQ-2130 กาลังศึกษา
UTQ-2106เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2133เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2170เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2105เรียนรู๎ไมํผําน
เกณฑ์
UTQ-2129เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-203 เรียนรู๎ไมํผําน
เกณฑ์
UTQ-2111 กาลังศึกษา
UTQ-2132 กาลังศึกษา
UTQ-202 เรียนรู๎ไมํผําน
เกณฑ์
UTQ-2137 กาลังศึกษา
UTQ-2124 กาลังศึกษา
UTQ-220 กาลังศึกษา
UTQ-2105 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2127เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-201เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์
UTQ-203เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์
UTQ-221เรียนรูผ๎ ํานเกณฑ์

นางแคทลียา โบราณมูล

3400501028553

UTQ-2105 กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์สาหรับครูผสู๎ อน
ระดับประถมศึกษา

UTQ-2101 แนวการจัดการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
UTQ-2127 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
แบบสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์
UTQ-2129 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญการจัดการเรียนรู๎
แบบใช๎ปัญหาเป็นฐาน
UTQ-2101 แนวการจัดการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551

UTQ-2127 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
UTQ-2105เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎แบบ UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์
UTQ-2127เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์

นางสาวสิรินยา หอศิลาชัย

3401100002376

นางสาวคนึงนิจ อุทิศ

1260400003267

UTQ-2110 กลุํมสาระการ
เรียนรูภ๎ าษาไทย สาหรับ
ครูผสู๎ อนระดับประถมศึกษา
UTQ-2126 การศึกษาปฐมวัย

นางสาวอภิวดี โกมาลย์

3421000554644

UTQ-2112 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์สาหรับ
ครูผสู๎ อนระดับประถมศึกษา
UTQ-2105 กลุํมสาระการ
เรียนรูค๎ ณิตศาสตร์สาหรับ
ผู๎สอนระดับประถมศึกษา

UTQ-2128 การจัดการเรียนรู๎แบบ
โครงงาน

UTQ-206 การสอนวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6

นางสาวปวีณา เมตไธสง

1401100044927

นางยุพาพร อรุณแสงศรี

3401100002309

UTQ-2126 การศึกษาปฐมวัย

UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู๎ UTQ-2133 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู๎แบบบูรณา
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
การสูํพหุปญ
ั ญา

UTQ-2126เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2133เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์

นายชาติเจริญวิทย์ ชาติเจริญศิลป์สุข

1450600097166

UTQ-2104 กลุํมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับครูผสู๎ อน
ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา

UTQ-2101 แนวการจัดการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
UTQ-2137 การพัฒนาสมรรถนะ
ประจาสายงานและสมรรถนะหลัก
สาหรับครู
UTQ-2303 การจัดการเรียนรู๎
(Knowledge Management)

UTQ-2104เรียนรู๎ยังไมํผําน
เกณฑ์
UTQ-2101 กาลังศึกษา
UTQ-2137 กาลังศึกษา
UTQ-2303 กาลังศึกษา
UTQ-216 กาลังศึกษา

UTQ-205 สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ UTQ-2110 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
วิทยาศาสตร์สาหรับประถมศึกษา
UTQ-2129 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-205 เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2126เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์

UTQ-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551

UTQ-216 สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

UTQ-2112 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-2128 เรียนรู๎ผํานเกณฑ์
UTQ-206 เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2105เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์
UTQ-2101เรียนรู๎ผาํ นเกณฑ์

นางสาวจุฬา ปะระกัง

1409901103091

UTQ-2107 กลุํมสาระ
คณิตศาสตร์สาหรับครูผสู๎ อน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สรุปการรายงานผล มีครูลงทะเบียนทั้งหมด 29 คน คิดเป็น 100 %
เรียนรู๎ผํานเกณฑ์รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด จานวน 16 คน
เรียนรู๎ยังไมํผํานเกณฑ์วิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด จานวน 3 คน
กาลังศึกษาวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
จานวน 9 คน
ยังไมํทดสอบหลังเรียน
จานวน 1 คน

UTQ-2127 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู๎
แบบความคิดสร๎างสรรค์

ผู๎รับรองข๎อมูล
( นายสนธยา นามเสริฐ )
รองผู๎อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู๎อานวยการโรงเรียนชุมชนบ๎านหัวขัว

UTQ-2107 กาลังศึกษา
UTQ-2127 กาลังศึกษา

