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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ขอ 5 (1) ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอีํานาจหนาที่ จัดทํา
นโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น 
 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ซึ่งมี 15 นโยบาย ประกอบดวย  
   1.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2.  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   3.  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
   4.  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
   5.  การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
   6.  การพัฒนากําลังคนตามความตองการของสถานประกอบการภายในประเทศ 
 7.  การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน 
(ICU) 
 8.  การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

9.  การอานออกเขียนได 
   10. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   11. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
 12. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและ
พื้นที่พิเศษ 
 14. การพัฒนาครูทั้งระบบ 
 15. การพัฒนาผูเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 

 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เปนระบบ
มีกรอบทิศทางในการดําเนิน และสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
ขอ 5(1) และสอดคลองตาม คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1828/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงไดจัดทําประกาศ เรื่อง นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 11 นโยบาย คือ 
   1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
     3.  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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     4.  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
     5.  การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
     6.  การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     7.  การอานออกเขียนได 
     8.  การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
     9.  การพัฒนาครูทั้งระบบ 
     10. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
     11. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อทราบผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
 2. เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการดําเนินงาน 
 3. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ  
 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 สาธารณชนรับทราบผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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บทที่ 2 
การดําเนินงาน 

 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน การนิเทศ ติดตาม และการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้ง
ที1่) ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

1. ประกาศนโยบาย 11 ประการ  ใหผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ไดรับทราบโดยทั่วกัน ในการประชุม “ผอ.เขตพบเพื่อนครู” ระหวางวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

    วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนชุมชนบานกุดปลาดุก 
อ.ชื่นชม  

    วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนบานเชียงยืน  
อ.เชียงยืน  

    วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ
ที่ 209  

อ.โกสุมพิสัย  
    วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมที่วาการอําเภอกุดรัง   อ.กุดรัง  
2.  จัดทําปฏิทินการออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 อําเภอ 

ไดแก อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืน อําเภอชื่นชม และอําเภอกุดรัง (เดือน มกราคม – มีนาคม 
2561) 

3.  ทําหนังสือแจงโรงเรียน การออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

4.  โรงเรียนเตรียมความพรอมดานอาคาร สถานที่ เอกสาร ที่เกี่ยวของ 
5.  จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย 

   6.  ดําเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ และเครื่องมือ ที่เกี่ยวของ  โดย 
   6.1 นายชัยณรงค  แสงคํา  ผอ.สพป.มค.3 
   6.2 นางพิศมัย พาณิชยกุลโรจ ผอ.กลุมอํานวยการ 
   6.3 นางสาวนิลรัตร สีโมรส เลขานุการ 
   6.4 นายธีระสิทธิ์  เกตุคําขวา/ นายเสรี ศรีตระกูล  พนักงานขับรถ 

 7. ประเด็นที่ ผอ.เขตฯ ไดนิเทศ ติดตาม มีดังนี้ 
  7.1 นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้ 
     7.1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     7.1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
     7.1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
     7.1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
     7.1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
     7.1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     7.1.7 การอานออกเขียนได 
     7.1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
     7.1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ 
     7.1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
     7.1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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  7.2 ประชุมครู 
  7.3 ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  
 

ในการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ผูนิเทศไดใชเครื่องมือการนิเทศที่ปรากฏผล
ดังกลาวขางตน ดังนี้ 

 
1. แบบสํารวจความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบาย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
โรงเรียน.........................................................................อําเภอ.................................... 

 
 

 
หมายเหตุ  ใหใส √ ในชองระดับความคิดเห็นของทาน ตอระดับการปฏิบัติตามนโยบายสํานักงานเขต

พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
 

 
  
  

 
 

ขอที่ รายการนโยบาย 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
11. 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
การอานออกเขียนได 
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
การพัฒนาครูทั้งระบบ 
การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
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2. บันทึกการนิเทศ ติดตาม และการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

โรงเรียน............................................................................................อําเภอ..................................................... 
วันที่.................เดือน.........................................................พ.ศ. 2561........ 

 
ชื่อผูรับการนิเทศ..............................................................................................                                         ลงชื่อ................................................ผูนิเทศ 
                        (นายชัยณรงค  แสงคํา)                                                                                                                 

  ผอ.สพป.มค.3

ขอคิดเห็น/ขอแนะนํา/ขอสั่งการของผูนิเทศ ขอคิดเห็น/ขอเสนอของผูรับการนิเทศ 
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บทที่ 3 
ผลการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย 

 
 จากการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนในสังกัดทั้ง  4 อําเภอ ไดแก อําเภอโกสุม
พิสัย อําเภอเชียงยืน อําเภอชื่นชม และอําเภอกุดรัง เริ่มตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 
2561 สามารถนิเทศ ติดตามฯ ได จํานวน 103 โรงเรียน จากทั้งหมด 145 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 71.03  
ดังนี ้
 
 

   1. โรงเรียนบานโนนงิ้วหินแหศรีเชียงเหนือ  อ.เชียงยืน 

             วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    17 ม.ค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
- โรงเรียนใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 100 % 
- ในกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โรงเรียนไดมีการฝกใหนักเรียนไดศึกษาทดลองจาก

ประสบการณจริง มีแปลงนาสาธิต มีโครงงานสําหรับฝกทักษะอาชีพ   

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดครูวิชาเอกคณิตศาสตร 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการครูวิชาเอกคณิตศาสตร 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  

- แนะนําใหโรงเรียนเนนการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ พัฒนาลูกเสือและยุวกาชาดใหดําเนินการจริง

และตอเนื่อง ใหบริหารงานดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน

โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ = 4.84 , S.D. =0.23)  
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     2. โรงเรียนบานจานโนนสูง   อ.เชียงยืน 
    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    17 ม.ค. 2561  

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  

- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- ทางโรงเรียนไดเปดโอกาสใหสถาบันสายอาชีพเขามาแนะแนว และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ

ทางสายอาชีพ 
 - การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมแขงขันตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหนักเรียนมี

ความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ  
- มีกิจกรรมออกเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อลดปญหาเด็กออกกลางคัน  
- มีการสงครูเขาอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง  
- มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน 
    

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ยังมีนักเรียนที่ขาดวินัย เชน ไมนําอุปกรณการเรียนกลับบาน แข็งขันกันดานวัตถุ  
- ผูปกครองบางคนยังขาดการเอาใจใสบุตรหลาน  
- มีรานเกมสอยูใกลโรงเรียน - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
- ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.32 , S.D. = 0.45)  
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3. โรงเรียนบานโคกขา   อ.เชียงยืน 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    17 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
 - ใชสื่อ  DLTV  และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด ภูมิ
ทัศนรมรื่น และสวยงาม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก แตนาอยูเหมือนบาน 
  - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่
เต็มกําลังความสามารถ  
 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV และสื่อ IT ในการจัดการเรียนการสอน  
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.09 , S.D. = 0.38)  
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                    4. โรงเรียนบานโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค   อ.เชียงยืน 
                   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    17 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  
 - โรงเรียนมีพันธกิจ เปาหมาย และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจน 
 - ใช DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน    

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
  - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม  
 - แนะนําใหโรงเรียนเนนการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ  
 - พัฒนาลูกเสือและยุวกาชาดใหดําเนินการจริงและตอเนื่อง  
 - ใหบริหารงานดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
 - การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ 
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 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.68 , S.D. = 0.15)  
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          5. โรงเรียนบานแหบริหารวิทย อ.โกสุมพิสัย 
           วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    18 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
- ชุมชนใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และใหความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ขยัน และตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถ 

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- แนะนําใหมีผูบริหารโรงเรียนกํากับดูแลภารโรงในเรื่องการรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน  
- แนะนําเรื่องระบบอินเตอรเน็ต ตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.12 , S.D. = 0.54) 
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    6. โรงเรียนบานดอนสันติ อ.โกสุมพิสัย 
    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    18 ม.ค. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ 

 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  
- มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
- มีการสอนแบบ Mind mapping ,สอนแบบโครงงาน  
- มีการจัดติวสอบ O-NET ในชวงวันหยุด เสาร - อาทิตย  
- มีการนําเสนอคําศัพทภาษาไทยหนาเสาธงทุกวัน  
- มีการพัฒนาครูทั้งระบบ 100 %  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ปญหาเรืองน้ําสําหรับบริโภค อุปโภค (น้ําไหลไมสะดวก) 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
-  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยการจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบ

เรียบรอย มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม  
- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน

โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  
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- ใหนําผลการทดสอบ O-NET, NT ไปพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานไหนที่ผลสัมฤทธิ์ต่ําใหนําผลไป
วิเคราะหแลวพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.32 , S.D. = 0.38) 
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7. โรงเรียนบานปาเปา อ.โกสุมพิสัย 
 วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    18 ม.ค. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ  

- มีชุมชน อสม. เข็มแข็ง ใหความรวมมือ สนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม มีพระมาเทศนาอบรมสั่งสอน ใหความรูกับนักเรียน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ขยัน เสียสละ ทุมเทในการปฏิบัติหนาที่  
- มีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช Brain Based Learning :BBL คือ การใชความรูความเขาใจที่

เกี่ยวของกับสมองเปนเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรูและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของนักเรียน  

- มีการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดปญหาครูไมครบชั้น  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ  
- คร-ูบุคลากรนอย ตองรับภาระทั้งงานวิชาการและงานการเงิน 
- ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอน 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ตองการสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอน (แท็บเล็ต) 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยบุคลากรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ แมจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก แตก็สามารถ

บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ / ขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกคนที่ขยันขันแข็ง และเสียสละ  
- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- ชมเชยการจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบ

เรียบรอย มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม มีหองน้ําสําหรับเด็กอนุบาลที่เพียงพอ ตามเกณฑ
มาตรฐานของการจัดหองเด็กปฐมวัย คุณครูมีความสามารถในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยเปน
อยางดี สงผลใหเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสมกับวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มี
ความกลาแสดงออก เรียนรูไดอยางมีความสุข  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.77 , S.D. = 0.36) 
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     8. โรงเรียนบานหวยมวง   อ.โกสุมพิสัย 
    วันที่ออก นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    18 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
  - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  

- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็มกําลังความสามารถ  
- ไดรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงดีเดน เปนความภาคภูมิใจของโรงเรียน  
- เปนโรงเรียนที่มีความโดดเดนทางดานกีฬาในระดับศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
-  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
-  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยภูมิทัศนของโรงเรียน (ตนขอยสวยงามมาก) บริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู 

สะอาด รมรื่น และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ดานการปฐมวัย ใหเพิ่มเติมเรื่องวินัย ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีตั้งแตระดับอนุบาล - 

แนะนําใหครูผูสอนสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะหโดยการสอนแบบตั้งคําถาม  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.41 , S.D. = 0.55) 
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         9. โรงเรียนบานหนองบัวเรียน อ.โกสุมพิสัย 
           วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    19 ม.ค. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
  - มีชุมชนใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  

- บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคี ปฏิบัติหนาที่เต็มกําลังความสามารถ  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - DLTV ใชงานไมได 
  - การเดินทางไมสะดวก เนื่องจากถนนชํารุดมาก  

- ขาดครูประจําการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ไมเวนแต ผูอํานวยการโรงเรียน ครูที่ปฏิบัติ
หนาที่อยูขณะนี้มีแตครูผูทรงคุณคาฯ และพนักงานราชการ 1 คน 

- ยังตองใชบุคลากรจากโรงเรียนอื่นในการทําหนาที่ธุรการ โดยใชเจาหนาที่พัสดุและการเงินของ
โรงเรียนบานสวางยางทาแจง  

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ปรับปรุงระบบ DLTV ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ตองการอัตรากําลังสายผูสอน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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- จะเรงใหฝาย ICT เขาไปปรับปรุงเรื่อง DLTV และจะมอบหมายใหศึกษานิเทศกประจําศูนยฯ เขา
ไปติดตาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.16 , S.D. = 0.22) 
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                10. โรงเรียนบานสวางยางทาแจง อ.โกสุมพิสัย 
                วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ม.ค. 2561 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีความพรอมดานอาคาร หองเรียน และหองน้ําสวยงาม เพียงพอ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอันดับ 1 ของเขต  
- โรงเรียนใชครูเอกภาษาอังกฤษโดยตรง สอนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้น ป.1-6  

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
- น้ําทวมโรงเรียนในชวงหนาฝน 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการงบประมาณแกไขปญหาน้ําทวมขังในชวงหนาฝน 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- กําชับใหเรงเรื่องการอานออกเขยีนได โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.1  

- ใหจัดการเรียนการสอนกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษทุกวัน  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทัง้ 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 4.09 , S.D. =0.32 ) 
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11. โรงเรียนอนุบาลชื่นชม  อ.ชื่นชม 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   22 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง รวมทั้งศิษยเกา ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางด ี  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปที่ผานมา O-NET อยูลําดับที่ 3 ของ อ.ชื่นชม  
- โรงเรียนใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
- บริหารงานโดยยึดหลักของธรรมาภิบาล  
- สอดแทรกการติว O-NET ในชั่วโมงเรียน  
- ดําเนินนโยบายของโรงเรียนโดยเนนความสะอาดของสถานที่ และเนนเรื่องคุณธรรมของนักเรียน  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- มีนักเรียน LD เยอะ  
- นักเรียนชั้น ป.1 มีการรับรูชา 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการครูที่จบดานการศึกษาพิเศษ เนื่องจากมีนักเรียน LD เยอะ  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  
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- สนับสนุนการติวที่สอดแทรกลงในชั่วโมงสอน  
- แนะนําใหจัดชั่วโมงสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกวัน เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝน สามารถสื่อสาร

สนทนากันได  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  
- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน

โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  
- เรื่อง Internet ฝากใหโรงเรียนติดตามวาพบปญหาใดหรือไม จะไดมอบหมายใหกลุม ICT 

ออกมาดูแล  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.45 , S.D. = 0.12)  
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               12. โรงเรียนบานโคกกลางน้ําจั้นจอมศรี อ.ชื่นชม 
              วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   22 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรสวนใหญเปนคนรุนใหม ที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ และสามารถสรางระบบการทํางานเปน Team Work 
- มีชุมชนเข็มแข็ง รวมทั้งศิษยเกา ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดวยดีเสมอมา  
- มีแปลงเกษตรสาธิต เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
- มีโครงการผลิตสื่อเพื่อสรางสรรคเด็กดี เด็กเกง ของโรงเรียนประชารัฐ บริษัท True เปน

ผูสนับสนุน  
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดผูบริหารประจําการ ใช ผอ.จากโรงเรียนอื่นมารักษาการ  
- ตองการผูอํานวยการโรงเรียนมาบริหารงาน 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการผูบริหารโรงเรียน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ บุคลากรสวนใหญมีแตวัยรุน แตสามารถบริหารจัดการไดอยูในระดับดี  
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- ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- แนะนําใหสอดแทรกการติว O-NET ในลงชั่วโมงสอนดวย  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.67 , S.D. = 0.28)   
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13. โรงเรียนบานผักแวน  อ.ชื่นชม 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   22 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง รวมทั้งศิษยเกา ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคน  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในปที่ผานมาไดลําดับที่ 1 ของ อ.ชื่นชม    

   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํา  
- ยังมีนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได แตทางโรงเรียนก็ไดพัฒนาผูเรียน โดยสอนเพิ่มเติมชวงหลัง

เลิกเรียน 

- ไมมีผูบริหารประจําการ ใชคุณครูรักษาการ 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
-  

  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ขอบคุณและชื่นชมคุณครูรักษาการที่ตองปฏิบัติหนาที่สอน และทําหนาที่รักษาการ  
- ฝากเรื่องความสะอาด ใหรักษาการกําชับนักการภารโรง พรอมทั้งแนะนําใหทาสีอาคารเรียนเพื่อ

สรางสีสันสดใสใหกับโรงเรียน  
- กําชับเรื่องการอานออกเขียนได ใหคุณครูเขมงวดกับนักเรียนระดับ ป.1 - ป.2 เปนพิเศษ เพื่อ

เปนพื้นฐานในการเรียนชั้นตอไป  
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- ฝากเรื่องการติว O-NET สอดแทรกเขาไปในชั่วโมงเรียนดวย เพราะจะชวยพัฒนาการคิด
วิเคราะห  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ 

- ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล
เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.84 , S.D. = 0.38)  
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                                       14. โรงเรียนบานสมกบ  อ.ชื่นชม 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   22 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง รวมทั้งศิษยเกา ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  

  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- นักเรียนระดับชั้น ป.2 ยังมีคนที่รับรูชา 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
-  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออืน่ๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่

เต็มกําลังความสามารถ  
- กําชับใหเรงเรื่องการติว O-Net, NT 
- ครูผูสอนตองเนนเรื่องการอานออกเขียนไดของนักเรียน ใหสามารถอานออกเขียนไดทุกคน 

สําหรับนักเรียนที่มีการรับรูชา ขอใหครูผูสอนอยาละทิ้ง ใหโอกาสและใหเวลากับนักเรียนกลุมนี้ ตองให
ความรักกอนใหความรู  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- แนะนําใหโรงเรียนเนนการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ พัฒนาลูกเสือและยุวกาชาดใหดําเนินการจริง
และตอเนื่อง ใหบริหารงานดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.93 , S.D. = 0.14)  
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15. โรงเรียนบานหนองโดน อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   23 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
-  
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
-  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ 
  - การจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบเรียบรอย 
คุณครูมีความสามารถในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี สงผลใหเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสม
กับวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มีความกลาแสดงออก เรียนรูไดอยางมี
ความสุข  

- ฝากเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขอใหทําอยางเต็มที่ ไมวาจะเปน  O-NET, NT  
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- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ 

 - การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.45 , S.D. = 0.13)  
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   16. โรงเรียนบานโนนสมบูรณ อ.กุดรัง 
  วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   23 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง รวมทั้งศิษยเกา ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- การแขงขันเพลงคุณธรรมไดไปตอ ระดับประเทศ 2 ปซอน  
- เนนการเรียนการสอนโดยใชสื่อ DLTV เปนหลัก   
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํา  
- ยังมีนักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได แตทางโรงเรียนก็ไดพัฒนาผูเรียน โดยสอนเพิ่มเติมชวงหลัง

เลิกเรียน 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายผูสอน เอกภาษาอังกฤษ 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้น นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.64 , S.D. = 0.25)  
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           17. โรงเรียนบานหัวนาคําโนนสมบัติ  อ.กุดรัง 
          วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   23 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มชีุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ เห็นไดจากการระดมทุนเพื่อสรางหองน้ํา ปรับปรุง

อาคาร  
- มีความพรอมดานอาคารสถานที่  
- มีหองสมุดที่เหมาะแกการคนควา   
   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษยังออนอยู แตทางผูบริหารและคณะครูก็พยายาม

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอนเพิ่ม  
- ตองการรื้อบานพักครู 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม / มีหองสมุด หองน้ํา ที่เพียงพอ  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- แนะนําใหสอดแทรกการติวในชั่วโมงสอน ใหนําขอสอบมาจัดการเรียนการสอน  
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- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- ใหจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกวัน  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ 
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.38 , S.D. = 0.09)  
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            18. โรงเรียนบานไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) อ.กุดรัง 
          วันที่ออก นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   23 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 
- โรงเรียนไดครูโครงการ ICU มาชวยสอน นอกจากนี้ยังมีครูจิตอาสามาชวยสอนดวย  

  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- นักเรียนระดับ ชั้น ป.6 มีจํานวน 3 คนที่อานออกแตชา  
- ขาดแคลนแท็บเล็ต ขาดแคลนคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  
- มี Internet แตขาดอุปกรณเชื่อมตอ สายเน็ตไมถึง 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการแท็บเล็ต /คอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ชมเชยเรื่องการสอนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล/ คุณครูขยันขันแข็งมาก 
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- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจ 
ก็สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- สําหรับนักเรียนที่มีปญหาอานไมออกเขียนไมได ฝากใหครูผูสอนติดตาม และใสใจเปนพิเศษ  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.02 , S.D. = 0.18) 
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          19. โรงเรียนบานกอกหนองผือ  อ.โกสุมพิสัย 
             วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  24 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- มีความพรอมดานบุคลากร อาคาร และสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
- มีการใชสื่อ DLTV และสือ IT ในการจัดการเรียนการสอน  
- จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกง ดี มีความสุข  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ  
- มีการจัดการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําทุกเดือน  
- มีการประเมินโครงการทุกโครงการอยางตอเนื่อง  
- มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนและเพียงพออยางสม่ําเสมอ  
- มีการทดสอบเพื่อประเมินนักเรียนทั้งดานการอานออกเขียนได , การอานรูเรื่องตามแนวทางการ

ประเมินนักเรียนรวมกับนานาชาติ  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เนนการนําสื่อเทคโนโลยีมาประยุกตใชในชั้น

เรียน เพื่อใหนักเรียนไดคุนเคยกับการออกเสียงจากเจาของภาษา 
- มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองนโยบายของ สพฐ.  
- จัดโครงการที่สงเสริมคุณธรรมใหแกผูเรียน ไดแก โครงการบวชพุทธบุตรและศีลจาริณี สําหรับ

นักเรียน ม.3 ทุกปการศึกษา  
- มีการปรับปรุงหองพักครูใหเปนศูนยการเรียนรูที่มีกิจกรรมหลากหลาย ไดแก โรงเพาะเห็ด บอ

ปลา หองทําอาหารวาง ธนาคารความดี ธนาคารขยะ หองศาสตรของพระราชา ฯลฯ   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
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1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม / บานพักครูปรับปรุงไดสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  

- ชมเชยนักเรียนสะอาด เรียบรอย และมีระเบียบวินัย  

- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ ปฏิบัติตามดีอยูแลวก็ขอใหไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  

- แนะนําใหสงเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.54 , S.D. = 0.14) 
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                     20. โรงเรียนบานปลาเดิดปลาปดสําโรง  อ.โกสุมพิสัย 
                    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  24 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
  - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่  

- กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ใหความรวมมือ ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนดวยดี  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT ติด TOP 10 ของเขตทุกป  
- มีการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- มีการเสนอคําศัพทภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ วันละ 5 คํา/ จัดคายภาษาอังกฤษ 
   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม มีสีสัน  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  

- ขอบคุณนักการภารโรงที่ขยันขันแข็ง -ชื่นชมครูอนุบาล ที่สามารถฝกสอนใหนักเรียนสามารถอาน

ออกเขียนไดทุกคน ตั้งแตระดับอนุบาล 2  
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- ชื่นชมการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน / โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ใหเริ่มตนปู

พื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาล  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน

โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.55 , S.D. = 0.18 )  
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                                        21. โรงเรียนบานกุดรัง  อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   24 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในปที่ผานมาเพิ่มขึ้น 3 วิชา คาเฉลี่ยเปนอันดับ 1 ของอําเภอ  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ปญหาเรื่องครอบครัวของนักเรียน เพราะนักเรียนสวนใหญอยูกับตา ยาย ไมมีพอแมคอยอบรม 

เอาใจใส สงผลใหนักเรียนขาดวินัย และเด็กนักเรียนกลุมนี้ไมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน  
- ตองการขยายสัญญาณ Internet  
- ขอเบิกงบซอมแซมอาคารเรียน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ / ชื่นชมการติวอยางขมักเขมน  
- ฝากเรื่องการอานออกเขียนไดของนักเรียน ขอใหเขมงวดใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุก

คน พรอมทั้งใหเสริมวินัยใหกับนักเรียน  



47 
 

- บุคลากรในโรงเรียนสวนมากเปนคนรุนใหม ฝากผูบริหารใหมอบหมายมอบงานใหกับบุคลากรได
รับผิดชอบอยางทั่วถึง เพื่อที่จะไดแสดงศักยภาพกันทุกคน  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.47 , S.D. = 0.28) 
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                                        22. โรงเรียนบานหัวชาง อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   24 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี  
- นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคน 
- ใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
    

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดแคลนครูผูสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
- ประสบปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน 
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการงบเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ชื่นชมการนําเสนอที่ไดสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายทั้ง 11 ขอของโรงเรียน และฝากให

ดําเนินการไปอยางตอเนื่อง  
- ชมเชยการอานออกเขียนไดของนักเรียน  
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- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.47 , S.D. = 0.13)  
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      23. โรงเรียนบานเหลาพอหา อ.โกสุมพิสัย 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   25 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางด ี 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดแคลนอัตรากําลังสายครูผูสอน  
- Internet ยังไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน  
- ตองการขยายสัญญาณ Internet  
- ขอเบิกงบซอมแซมอาคารเรียน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- จะมอบหมายใหกลุม ICT เขามาตรวจสอบระบบ Internet 
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
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- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.43 , S.D. = 0.09) 
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       24. โรงเรียนบานหนองเขื่อน อ.โกสุมพิสัย 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   25 ม.ค. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ  

- มีบุคลากรที่เขมแข็ง มีความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาด ผอ.ประจําการ ใช ผอ.รักษาการจากโรงเรียนบานวังโพน  
- เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไดรับจัดสรรงบประมาณไมมาก สงผลใหการบริหารจัดการ

คอนขางลําบาก  
- เปนโรงเรียนที่เขาโครงการ ICU 
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
   1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม / ขอบคุณภารโรงที่ขยันขันแข็ง  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ 
 - ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน

ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดบัการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.31 , S.D. = 0.30) 
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              25. โรงเรียนบานวังยาววิทยายน    อ.โกสุมพิสัย 
               วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   25 ม.ค.2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความพรอม ทั้งดานทักษะและความรู มีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที  
- จัดตั้งชมรมวังยาวทําได  
- การอานออกเขียนได เริ่มเตรียมความพรอมตั้งแตระดับปฐมวัย โดย ใช BBL ในการจัดการเรียน

การสอน แบงเปนฐานตางๆ ดังนี้  การเลนตามรอยพระยุคบาท เปนการฝกกระบวนการคิด, มีพื้นที่เลนน้ํา, 
มีหองสมุดลิง ศาลาปนดินใหเปนดาว, ฉันทศึกษา(ปลูกผักในกระถาง), STEM ศึกษา (น้ํากลิ้งบนใบบอน), 
แรงดันน้ํา, บานบอลหรรษา, ฝกแยกสี เพื่อเปนการฝกใชสายตา  

- สงเสริมกิจกรรมการอานออกเขียนได โดย มี Password เขา-ออก หองเรียน  
- ในการสงเสริมคุณธรรม ไดดําเนินตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ซึ่งไดกําหนด

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน (ความมีมารยาท, รับผิดชอบ, ความพอเพียง และจิตสาธารณะ 
- มีการบูรณาการความพอเพียง ไปใชในการกินอยูอยางพอเพียง  
- ไดดําเนินตามแนวพระราชบัญญัติสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการเด็กไทยแกมใส, อนามัย
สิ่งแวดลอม - ดานการเกษตร มีการปลูกพืช เลี้ยงเปด ปลูกขาว  
- กิจกรรมอาหารกลางวัน และอาหารวางและอาหารวาง 2 มื้อ (เชา-บาย) (อาหารวางมี น้ําเตาหู กับ
ผลไม)         - กิจกรรมภาวะโภชนาการ มีการวัดสวนสูง ชางน้ําหนัก ทดสอบสมรรถนะทางกาย ภาค
เรียนละ 1 ครั้งเด็กอวนจะไดรับการดูแลเปนพิเศษ  
- มีการบูรณาการการจัดการเรียนรูทุกเรื่อง  
- โรงเรียนไดรับรางวัลสงเสริมสุขภาพจากกระทรวงสาธารณะสุข  
- เคยไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เมื่อป พ.ศ. 2558 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
- มีหองสมุดสําหรับการศึกษาคนควาที่มีคุณภาพ  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดอัตรากําลังสายครูผูสอน 
- ปที่ผานมาในการพัฒนาครู ไมมีความพรอม ฉุกละหุก 
  

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายผูสอน  
- ตองการปรับปรุงทุบแทงน้ํา เพื่อเพิ่มบริเวณสําหรับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
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  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่

อยางเต็มกําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  
- ชื่นชมการจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบ

เรียบรอย มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม มีหองน้ําสําหรับเด็กอนุบาลที่เพียงพอ ตามเกณฑ
มาตรฐานของการจัดหองเด็กปฐมวัย คุณครูมีความสามารถในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยเปน
อยางดี สงผลใหเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสมกับวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มี
ความกลาแสดงออก เรียนรูไดอยางมีความสุข  

- ชื่นชมโรงเรียนที่ไดดําเนินการตามนโยบายทั้ง 11 ขอ เชิงประจักษ ดี เยี่ยม ทุกดาน  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.50 , S.D. = 0.20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

                 26. โรงเรียนบานบะหลวงหนองแวง   อ.โกสุมพิสัย 
                วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    25 ม.ค. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ  

- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจมุงมั่นปฏิบัติหนาที่  
- มีชุมชนเขมแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียน ไดแก การไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร 

ชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่น  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- เรื่อง Internet ยังขาดประสิทธิภาพ  
- ขาดแคลนอัตรากําลังสายผูสอน  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ตองการปรับปรุง Internet ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- แนะนําใหจัดชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษใหครบทุกระดับชั้น  
- ในกระบวนการสอน กําชับใหครูผูสอนใชคําถามประกอบ เพื่อใหนักเรียนไดโตตอบ และเปนการ

ฝกการคิดวิเคราะห  
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- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.89 , S.D. = 0.23) 
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27. โรงเรียนบานแหเหนือ  อ.โกสุมพิสัย   
                           วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   26 ม.ค. 2561 
   

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- ไดรับความรวมมือจากชุมชนในการสนับสนุน กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเปนอยางดี 
- บุคลากรประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  
- มีการประเมินผูเรียนรายบุคคลดวยเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อคัดกรองสภาพที่เปนปญหา  
- มีกิจกรรมซอมเสริมใหแกนักเรียนที่มีปญหาดานตางๆ เชน ทบทวนบทเรียน ฝกทําขอสอบ O-

Net, NT ในปที่ผานมา  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น ป.6 รวม 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น และสูงกวาระดับประเทศ  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดอัตรากําลังสายครูผูสอน 
- ปที่ผานมาในการพัฒนาครู ไมมีความพรอม ฉุกละหุก 
  

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายผูสอน  
- ตองการปรับปรุงทุบแทงน้ํา เพื่อเพิ่มบริเวณสําหรับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 
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 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่
เต็มกําลังความสามารถ  

- ชื่นชมการระดมทรัพยากรจากภายนอก  
- ฝากขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาที่ใหความรวมมือ ในการพัฒนาโรงเรียน  
- ชื่นชมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งนักเรียนอนุบาล 1 สามารถอานไดแลว  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.18 , S.D. = 0.17 ) 
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28. โรงเรียนบานทาเดื่อ อ.โกสุมพิสัย   
                วนัที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    26 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
 - บุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็มกําลังความสามารถ ที่

สามารถพัฒนาจนพนจากการเปนโรงเรียน ICU ได 
 - ชุมชนใหความรวมมือ สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ยังมีนักเรียนที่ขาดวินัย  
- ปญหาเรื่องน้ําประปา  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ของบเพื่อปรับปรุงไฟฟา และประปาโรงเรียน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ 
 - ชมเชยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สามารถพัฒนาจนพนจากการเปนโรงเรียน ICU 

ดวยความรวมจากบุคลกรทุกคน และชุมชน 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
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 - แนะนําใหเสริมเรื่องระเบียบ วินัยใหกับเด็กนักเรียน 
 - การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน

โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน พบวา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X ̅ =4.50 , S.D. = 0.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

29. บานหนองบอนหัวหนองเหลายาว อ.โกสุมพิสัย 
                                       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  26 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
- มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - น้ําทวมขังในชวงหนาฝน  
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
-ของบประมาณเพื่อแกปญหาน้ําทวม  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ - ชื่นชมการอานออกเขียนไดของนักเรียน  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ 
 - ในการอบรมพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด 

บุคลากรในโรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.39 , S.D. = 0.13) 
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30. โรงเรียนบานโนนสัง  อ.โกสุมพิสัย 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   26 ม.ค. 2561 

   
จุดแข็ง/ความสําเร็จ  

- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ขยันตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน พรอมกับสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- เนนสอนเสริม นักเรียนที่บกพรองทางการเรียน  
- ทุกชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมสอนเสริม 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
-  

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการงบซอมแซมอาคารเรียน 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 
ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 

- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม /ฝากขอบคุณภารโรงที่ขยัน รับผิดชอบ ทําใหโรงเรียนสะอาดเรียบรอย  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบคุลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  
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- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.32 , S.D. = 0.18) 
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       31.โรงเรียนบานหนองคลองหัวขัว อ.กุดรัง 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   30 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 
- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดแคลนอัตรากําลังสายครูผูสอน  
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรยีนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้น นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  
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- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.15 , S.D. = 0.13) 
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    32. โรงเรียนบานบอแกบอทอง อ.กุดรัง 
    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   30 ม.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดแคลนอัตรากําลังสายครูผูสอน  
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอใหดําเนินการตอเนื่องตั้งแตชั้น ป.1 ในการติว O-Net ขอใหเอา

ขอสอบมาสอน แทรกชั่วโมงติวเขาไปในชั่วโมงเรียน  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้น นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  

- อุปกรณการนอนของนักเรียนปฐมวัย ฝากใหชุมชนเขามามีสวนรวม - ฝากเรื่องการอานออกเขียน
ไดของนักเรียน  

- แนะนําใหปรับภูมิทัศนของโรงเรียน  
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- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.45 , S.D. = 0.23) 
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                        33. โรงเรียนบานหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  อ.เชียงยืน 

                       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  31 ม.ค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
- มีความพรอมดานอาคารสถานที่  
- มีชุมชนเขมแข็ง คอยใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดแคลนบุคลกร  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายผูสอน 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- ชมเชยการจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบ

เรียบรอย มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม มหีองน้ําสําหรับเด็กอนุบาลที่เพียงพอ ตามเกณฑ
มาตรฐานของการจัดหองเด็กปฐมวัย คุณครูมีความสามารถในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยเปน
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อยางดี สงผลใหเด็กมีพัฒนาที่เหมาะสมกับวัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มี
ความกลาแสดงออก เรียนรูไดอยางมีความสุข  

- ชมเชยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษที่มีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม  
- ชมเชยการแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากร ดวยการจางครูดวยเงินรายไดสถานศึกษา  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 4.44 , S.D. =0.22 )  
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      34. โรงเรียนบานสีดาสระแกว  อ.เชียงยืน 

       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  31 ม.ค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มั่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ทํางานเปนทีม  
- ไดรับความรวมมือ การสนับสนุนจากชุมชนดวยดี  
- ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม   

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - DLTV สัญญาณขาดๆ หายๆ  

- บางครั้งมีปญหาเรื่องการสื่อสารกับชุมชน แตก็สามารถตกลงกันไดในที่สุด 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - เรื่องงบประมาณซอมแซม อยากใหพิจารณาตามความจําเปน โดยไมยึดจํานวนนักเรียน 

 - แกไขปญหาสัญญาณ DLTV เนื่องจากตองใชเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 
 - ชื่นชมบุคลากรในโรงเรียนทุกคนที่ชวยกันพัฒนาโรงเรียน  
- ชื่นชมโรงเรียนที่ไดมีการประสานขอความชวยเหลือจากชุมชน  
- ฝากใหครูผูสอนตระหนัก และใหความสําคัญกับการสอน แมจะมีจํานวนนักเรียนไมมาก ไมให

กังวลวาเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  



73 
 

- ฝากเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหใช DLTV เขามาชวยเสริมครู และครูใหเสริม 
DLTV  

- เรื่องการอานออกเขียนได ขอใหเริ่มตั้งแตระดับอนุบาล  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 4.27 , S.D. =0.22 )  
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35. โรงเรียนบานหนองไห  อ.เชียงยืน 

วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  31 ม.ค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือดวยดี  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ทุกคนทํางานเปนทีม และมีศักยภาพ 
- จัดการเรียนการสอนแบบ STEM  
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- มีนโยบาย "ประหยัดและคุมคา"  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไดลําดับที่ 5 ของเขต  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปที่ผานมา O-NET มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.55 อยูในลําดับที่ 4 ของเขต  
- มีกิจกรรมเลี้ยงไขไกเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน    
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนมีอยางจํากัด 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ – 
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 ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ แมจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก แตการบริหารจัดการเขมขนมีคุณภาพ  

- ชื่นชมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน O-NET, NT อยูในลําดับตนๆ หลายวิชา  

- ชื่นชมการใช STEM ในการจัดการเรียนการสอน ถือวาเปนแนวทางพัฒนาการคิดวิเคราะหของ

นักเรียนไดดีมากๆ  

- ชื่นชมนโยบายประหยัดและคุมคาของนักเรียน  

- แนะนําใหขอความชวยเหลือ การสนับสนุนจากชุมชน ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

โรงเรียน  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 4.39 , S.D. =0.27 ) 
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                                       36. โรงเรียนบานคอ  อ.เชียงยืน 

                    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  31 ม.ค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- ไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนจากชุมชนดวยดี   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - DLTV ใชไมได 1 หองเรียน 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ฝากเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมวาจะเปน O-NET และ NT เพราะเปนหัวใจสําคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายฯ  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้น นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็

สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง 

โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ แตตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- ฝากกําชับภารโรงใหดูแลเรื่องความสะอาด - ฝากเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยใหดุแล

เปนพิเศษ  

- เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ใหจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
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- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.07 , S.D. = 0.15) 
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                                        37. โรงเรียนบานศรีอรุณ อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   5 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ /บุคลากรมี

ความรักใคร สามัคคีปรองดองกัน 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียน ชวยกัน

ระดมทรัพยากรเพื่อชวยเหลือโรงเรียนดวยดีเสมอมา  
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จึงมีงบประมาณจํากัด ไมสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงโรงเรียนได

เต็มที่  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํา 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการงบซอมแซมบานพักครู  
- ตองการครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานวิชาภาษาอังกฤษ 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชื่นชมและขอบคุณบุคลากรที่ไมเขียนยาย ชวยกันอยูดูแล และพัฒนาโรงเรียน  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้น นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอใหดําเนินการอยางตอเนื่อง  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.12 , S.D. = 0.39) 
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       38. โรงเรียนบานหวยแคนโนนสูง อ.กุดรัง 
         วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   5 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 
- นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคน และไดเขารวมแขงขัน PISA ในงานศิลปหัตถกรรม 

ระดับชาติ  
   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- นักเรียนขาดวินัยในชวงชั้นอนุบาล  
- ปญหาเรื่องเด็กพิเศษ ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนได บางครั้งมีการทําลายขาวของ 

ขาดการตระหนักรู 
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอนเพิ่ม  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  
- ชื่นชมที่นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคน  
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- แนะนะใหครูผูสอนใสใจเรื่องภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ชั้น ป.1-ป.3 เปนพิเศษ โดยใหใชสื่อ 
DLTV เปนหลัก  

- แนะนําใหปลูกฝงเรื่องระเบียบ วินัยใหกับนักเรียนระดับอนุบาล เพื่อจะไดเติบโตเปนนักเรียนที่ดี
มีคุณภาพ  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.11 , S.D. = 0.38) 
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              39. โรงเรียนบานหนองแวงสหคามวิทย อ.กุดรัง 
             วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  5 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 
- มีการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก  
- นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคน  
- มีบุคลากรที่มีความชํานาญการดานกิจกรรมลูกเสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารโรงเรียน  
- มีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมลูกเสืออยางมีคุณภาพ  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
-  
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
-  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  
- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- ชมเชยหองเรียนปฐมวัย หองเรียนสะอาด วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบเรียบรอย มีหองน้ําสําหรับ

เด็กอนุบาลที่เพียงพอ  
- ชมเชยการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมลูกเสืออยางมีคุณภาพ  
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- แนะนําใหครูผูสอน ใชวิธีสอนแบบตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห  
- แนะนําครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ใหเนนคําศัพท เนนการสนทนา ใหนักเรียนสามารถสื่อสารได  
- แนะนําใหมีการวางแผนการพัฒนาอบรมครูลวงหนา ตามความถนัดและความตองการ  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.89 , S.D. = 0.26)  
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40. โรงเรียนบานจอมทอง อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   5 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ มีความ

สามัคคี ปรองดองกัน 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 
- มีการใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน  
- นักเรียนมีระเบียบวินัย  
    

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดผูบริหารโรงเรียน ปจจุบันใชคุณครูในโรงเรียนรักษาการ 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการผูบริหารโรงเรียน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ชื่นชมนักเรียนที่มีระเบียบวินัย  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  
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- ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล
เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.16 , S.D. = 0.22) 
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41. โรงเรียนบานเชียงยืน  อ.เชียงยืน 

วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    6 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที�มีความรู้ ความสารถ มุ่งมั�นตั �งใจปฏิบตัิหน้าที�  

- มีความพร้อมด้านอาคารสถานที� และบุคลากร  

- เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  

- เคยได้รับรางวลัโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดบัเพชร  

- มีความพร้อมในการจัดตั �งศูนย์ฯ PEER 

  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  

- ชื่นชมการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยโรงเรียนจัดคายลูกเสือเอง  

- ชื่นชมการดําเนินตามนโยบายทั้ง 11 ขอ แบบเชิงประจักษ  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 4.15 , S.D. =0.50 )  
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                 42. โรงเรียนบานศิริราษฎรหมากหญา  อ.เชียงยืน 

                 วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    6 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- ชุมชนเขมแข็ง ใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี  

- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 -  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ แมจะอยูใกลโรงเรียนขนาดใหญ แตยังสามารถ

รักษาจํานวนนักเรียนไวได 

 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 

 - ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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- ขอบคุณเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอยูในลําดับตนๆ ของเขต - จากการประเมินความคิดเห็น

ระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบาย

อยูในระดับ มาก (มีคา X ̅ = 4.00 , S.D. =0.18 ) 
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        43. โรงเรียนบานหนองมะเมา   อ.เชียงยืน 
         วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  6 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีการสงเสริม และปลูกฝงเรื่องมารยาทใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
 - มีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ซึ่งเนนใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล  

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
 - ไมมีผูบริหารประจําการ ยังใชผูบริหารจากโรงเรียนอื่นมารักษาการ 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ของบสนับสนุนเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก เรื่องงบประมาณจึงมีอยูอยางจํากัด 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม  
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  
 - ชื่นชมที่ปลูกฝงมารยาท และวินัยใหนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย  
 - ชื่นชมครูภาษาอังกฤษที่เนนใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล  
 - แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็



91 
 

สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.68 , S.D. = 0.48)  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

     44. โรงเรียนบานหนองแวง   อ.เชียงยืน 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    6 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที 
  - ใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน     

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
 - เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณจํากัด การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนจึงทําไดไมเต็มที่ 
  - มีปญหาเรื่องหองน้ําไมเพียงพอ  
 - บุคลากรสายครูผูสอนนอย 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตราจางเพิ่ม  
 - อยากใหเขตจัดอบรมครูปฐมวัย 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  
 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
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  - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนทุกคนชวยกันพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กใหดีใหเกง คับคั่งดวย
คุณภาพ - การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.80 , S.D. = 0.56)  
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45. โรงเรียนบานศรีสุข อ.โกสุมพิสัย   
                         วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    7 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
 - มีคณะกรรมการสถานศึกษาเขมแข็ง ใหความรวมมือ ใหการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน

ดวยดี  
 - บุคลากรมีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- เนื่องจากบริเวณโรงเรียนอยูติดลําน้ําชี จึงสงผลใหเกิดน้ําทวมชวงฤดูน้ําหลากอยูบอยๆ  

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ของบซอมแซมอาคารเรียน  
- ตองการงบสนับสนุนถมสนามฟุตบอล เนื่องจากน้ําทวมขัง 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

 1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
 1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

   1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
   1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
   1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

 1.7 การอานออกเขียนได  
 1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

   1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
   1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
   1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  

- ฝากเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 (NT) 
  - กําชับใหครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษใหเนนการสื่อสาร ใหนักเรียนสามารถสนทนาโตตอบกันได  

- ฝากเรื่องการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้น ป.6 ขอใหอานออก เขียนไดทุกคน  
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- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 3.84 , S.D. = 0.32 ) 
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      46. โรงเรียนบานแกงขิงแคง อ.โกสุมพิสัย 
      วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    7 ก.พ. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
  - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  

- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไวใจ  
- จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกป 
 

 จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
- เสาธงผุพัง 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ตองการงบซอมแซม 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ สงผลใหมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จากปกอนๆ 
มี 89 คน ปจจุบันเพิ่มเปน 150 คน  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถ พัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  
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- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล
เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร  

- กําชับเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การอานออกเขียนไดของนักเรียน และกิจกรรม
ลูกเสือ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.30 , S.D. = 0.23) 
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    47. โรงเรียนบานหัวขัว    อ.โกสุมพิสัย 
     วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    7 ก.พ. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ  

- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
 

จุดออน/ปญหาและอุปดสรรค  
- ปญหาเรื่องงบประมาณ เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จะปรับปรุงจะพัฒนาก็ลําบาก  
- ฤดูฝนน้ําทวม  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ของบแกปญหาน้ําทวม  
- ขอจัดตั้งกองลูกเสือ แตยังไมไดรับการอนุมัติ  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ฝากเรื่องความสะอาด ใหเขมงวดกับภารโรง  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
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- แนะนําเรือ่งการพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด 
บุคลากรในโรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.64 , S.D. = 0.30) 
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          48. โรงเรียนบานแฝกโนนสําราญ  อ.เชียงยืน 

          วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ขยัน มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  
- มีชุมชนที่เขมแข็ง ชวยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 -  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็

สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต

ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด 
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 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.48 , S.D. = 0.54) 
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                                       49. โรงเรียนบานผํา  อ.เชียงยืน 

                    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีกัน ทํางานเปนทีม ขยัน ทุมเทปฏิบัติหนาที่  
- ชุมชนใหความชวยเหลือ และสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี  

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ไมมีผูบริหาร สงผลใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจเรื่องการบริหาร เนื่องจากบางเรื่อง ครูที่ทํา

หนาที่รักษาการ ไมกลาตัดสินใจ 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตอง ผูอํานวยการ มาประจําการ 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- ขอบคุณทีมบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่แมไมมี ผอ.โรงเรียน แตก็ยังชวยกันพัฒนาโรงเรียนไดดีมี

ประสิทธิภาพ  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต

ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.44 , S.D. = 0.09) 
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          50. โรงเรียนบานสะอาดดอนเงิน  อ.เชียงยืน 

          วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- โรงเรียนมีบุคลาที่เขมแข็ง ขยัน มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- ชุมชนใหความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ไมมีโรงอาหารสําหรับเด็กนักเรียน ใชบริเวณใตถุนอาคารเรียนซึ่งยังไมเทพื้นปูนเปนที่รับประทาน

อาหารสําหรับนักเรียน 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการงบประมาณเพื่อเทพื้น ปรับปรุงใตถุนอาคารเรียนใหเปนโรงอาหารสําหรับนักเรียน และ
ปรับปรุงเปนหองเด็กอนุบาล  

- ตองการอัตรากําลังสายผูสอนที่ตรงวิชาเอก 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสดัสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ 
- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- ชมเชยการปรับปรุงอาคารเรียน ที่มีการยกสูง เนื่องจากประสบปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝน 
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.26 , S.D. = 0.26) 
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   51. โรงเรียนจินดาอารมณ  อ.เชียงยืน 
   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - บุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีกัน ทํางานเปนทีม ขยัน ทุมเทปฏิบัติหนาที่  

- ชุมชนใหความชวยเหลือ และสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี  
   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- เงินที่ชาวบานระดมทุนมาเพื่อจางครูชวยโรงเรียนใกลจะหมด 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ  
 - ชมเชยครูผูทรงคุณคาฯ ที่สละเวลามาชวยสอนนักเรียนดวยความมุงมั่น และตั้งใจ 
  - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 

 - ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.75 , S.D. = 0.43)  
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                52. โรงเรียนบานเขวาสะดืออีสาน     อ.โกสุมพิสัย 
                 วนัที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    20 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมัน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ผูปกครองไววางใจ จนสามารถดึง

นักเรียนกลับมาได  
- มีชุมชนเขมแข็ง ใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี  
- มีการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
-  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
-  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

 1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
 1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
 1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  

   1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
 1.7 การอานออกเขียนได  

  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- แนะนําใหโรงเรียนเนนการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ พัฒนาลูกเสือและยุวกาชาดใหดําเนินการจริง

และตอเนื่อง ใหบริหารงานดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
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- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล
เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร 

 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.40 , S.D. = 0.21) 
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                        53. โรงเรียนบานหนองกุงวันดีประชาสรรค อ.โกสุมพิสัย 
                      วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    20 ก.พ. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ  

- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ จนสามารถดึงนักเรียนขยายโอกาส
กลับมาได แมจะอยูใกลโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ  

- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
- มีชุมชนเขมแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
-  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
-  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่

เต็มกําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ ดึงนักเรียนขยายโอกาสกลับมาได  
- ขอบคุณครูผูสอนที่มีวิธีสรางแรงจูงใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  
- แนะนําเพิ่มเติม เรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ทําใหดีใหมีคุณภาพ  
- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน

โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  
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- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.36 , S.D. = 0.19) 
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                54. โรงเรียนบานแทนโนนหนองคู     อ.โกสุมพิสัย 
                 วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    20 ก.พ. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ  

- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  
- มีแปลงเกษตรสาธิตในโรงเรียน ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอนเพิ่ม 1 ตําแหนง เพื่อใหครบชั้น 
  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

 1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  

   1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
 1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
 1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
 1.7 การอานออกเขียนได  
 1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

   1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
   1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  

 1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  
- ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล

เนื่องมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.27 , S.D. = 0.25) 
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        55. โรงเรียนบานหนองปลาเข็ง อ.โกสุมพิสัย 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 ก.พ. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ 

- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 
 - ชมเชยการจัดปฐมวัย มีการจัดหองเปนสัดสวน มีพื้นที่สวนตัวใหกับนักเรียนปฐมวัย  
- แนะนําครูสอนภาษาอังกฤษ เนนใหนักเรียนสามารถสื่อสาร สนทนาได  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง เกิดความเสมอภาค และครูผูสอนตองคอยกํากับ
ดูแลอยางใกลชิด 

 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.61 , S.D. = 0.20) 
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             56. โรงเรียนบานหินแหโนนเมืองนอย อ.โกสุมพิสัย 

             วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ชุมชนใหการสนับสนุน และชวยเหลือโรงเรียนในทุกๆดาน  

- มีบุคลากรที่มุงมั่น ตั้งใจทํางาน ทั้งครูผูสอน และนักการภารโรง ปฏิบัติหนาที่มีผลงานเปนที่

ยอมรับของคณะครู ผูบริหาร และชุมชน  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม มีปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนที่มีอยูใหสามารถใชประโยชนไดเหมาะสม  

- ชมเชยคณะครูและบุคลากรทุกคนที่มีความมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ รักในวิชาชีพของตนเอง ใส

ใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.43 , S.D. = 0.21) 
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      57. โรงเรียนบานคุยแพง อ.โกสุมพิสัย 
      วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 ก.พ. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ 

- มีคณะกรรมการสถานศึกษาเขมแข็ง, ชุมชนเขมแข็ง ใหการชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในทุกๆ 
ดาน - บุคลากรในโรงเรียนมีความมุงมั่น ขยัน สามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอืน่ๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
-  ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ชมเชยเรื่องการจัดภูมิทัศนของโรงเรียน ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู 

สะอาด รมรื่น และสวยงาม  

-  แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง เกิดความเสมอภาค  

-  แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน พบวา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ ปานกลาง  (มีคา X̅ = 3.45 , S.D. = 0.31 )  
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      58. โรงเรียนบานคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย 
   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
-  มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดแคลนครู ตองการอัตรากําลังสายผูสอน 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง เกิดความเสมอภาค  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดบัการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก  (มีคา X ̅ = 4.21 , S.D. = 0.24 ) 
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                    59. โรงเรียนบานยางสินไชยหนองหาด  อ.โกสุมพิสัย 
                   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    22 ก.พ. 2561 

 
จุดแข็ง/ความสําเร็จ 

- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทําใหผูปกครองเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรใน

โรงเรียน สงผลใหมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  
จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  

-  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
-  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  

1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยการจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบ

เรียบรอย มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม  
- แนะนําใหคุณครูฝกใหนักเรียนคัดลายมือ และใหนักเรียนอานออกเขียนไดทุกคน  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.72 , S.D. = 0.25) 
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       60. โรงเรียนบานหนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย 
     วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  22 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน 
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติงาน 
- ฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียนดวยการทอเสื่อ  
    

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- การจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบเรียบรอย 

มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม 
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล
เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร  



125 
 

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.48 , S.D. = 0.30) 
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       61. โรงเรียนบานทันดูเหนือ  อ.โกสุมพิสัย 
        วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  22 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ   

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยการจัดการปฐมวัย ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน วัสดุอุปกรณจัดเปนระเบียบ

เรียบรอย มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม  
- แนะนําใหครูติว NT แบบเขมขน  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.57 , S.D. = 0.15) 
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                62. โรงเรียนบานหมากมายโพธิ์ทอง  อ.โกสุมพิสัย 
                วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  22 ก.พ. 2561 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจ ปฏิบัติหนาที่    

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 
ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 

1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  
1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยที่โรงเรียนมีการใชสื่อ DLTV และ IT ในการจัดการเรียนการสอน  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.35 , S.D. = 0.12) 
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                   63. โรงเรียนบานเสือเฒาหนองเรือวิทยา   อ.เชียงยืน 
                วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    23 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - ชุมชนใหความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจ และมุงมั่นปฏิบัติหนาที่  
 - ใชสื่อ DLTV และสื่อ IT ในการจัดการเรียนการสอน 
     

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ของบซอมแซมฝาอาคารเรียน  
 - ของบสนับสนุนสรางถนนคอนกรีตในบริเวณโรงเรียน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสดัสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยการอานออกเขียนไดของนักเรียน  
 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV และสื่อ IT ในการจัดการเรียนการสอน  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก  (มีคา X ̅ =3.73 , S.D. = 0.40)  
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                64.  โรงเรียนบานสรางแกวหนองโปง  อ.เชียงยืน 

            วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    23 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือในทุกๆ ดาน  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  
- เปนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงประจําอําเภอ   

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดครูวิชาเอกคณิตศาสตร 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการครูวิชาเอกคณิตศาสตร 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชื่นชมที่สามารถรักษาจํานวนนักเรียนไวได แมจะอยูใกลโรงเรียนขนาดใหญ  
- ชื่นชมที่ใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 - แนะนําเรื่องการจัดการปฐมวัย ตองปลูกฝงเรื่องคุณธรรมใหเด็กตั้งแตระดับอนุบาล เนนให

นักเรียนระดับชั้น ป.1 หัดคัดลายมือ  
- แนะนําใหติว NT ใหกับนักเรียนชั้น ป. 3 แบบเขมขน  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 4.18 , S.D. =0.13 ) 
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                65. โรงเรียนบานเข็งมิตรภาพที่ 139   อ.เชียงยืน 
                 วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  23 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - ไดรับการสนับสนุน ความรวมมือ จากชุมชนเปนอยางดี  

- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่    

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ของบสนับสนุนสรางถนนคอนกรีตหนาอาคารเรียน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยครูผูสอนที่มีการสอนใหนักเรียนรูจักผลิตสื่อการเรียนการสอน ดวยตนเอง  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้น นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.59 , S.D. = 0.23)  

 
 
 
 



135 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

66. โรงเรียนบานโคกสูง  อ.เชียงยืน 

วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    23 ก.พ. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี 
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจ และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่  
- บุคลากรในโรงเรียนมีความรัก ความสามัคคีปองดองกัน    

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 -  
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  

- ชมเชยที่สามารถรักษาจํานวนนักเรียนไวได แมจะอยูใกลโรงเรียนเอกชนหลายโรงเรียนก็ตาม 

 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ = 4.67 , S.D. =0.10 )  
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       67. โรงเรียนบานหนองบุญชู   อ.เชียงยืน 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  27 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่  
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก 
- นักเรียนอานออก เขียนไดทุกคน 
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
 - 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
 - ชมเชยการอานออกเขียนไดของนักเรียน โรงเรียนไมมีปญหาการอานไมออกเขียนไมได  
 - ชมเชยภารโรงขยนัทํางาน แตใหดูแลเรื่องความสะอาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากฤดูนี้ใบไมรวงเยอะ 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.45 , S.D. = 0.31) 
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 68. โรงเรียนบานนาทอง   อ.เชียงยืน 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  27 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- บุคลากรในโรงเรียนสามัคคี ปองดองกัน และมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง

ความสามารถ  
- นักเรียนมีระเบียบ วินัยในตนเอง 
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
 - ชมเชยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ผลสอบ O-NET ของปที่ผานมาสูงกวา
ระดับประเทศอยางตอเนื่อง 
  - ชมเชยเรื่องนักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.32 , S.D. = 0.31) 
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        69. โรงเรียนบานหนองมันปลา   อ.เชียงยืน 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  27 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- บุคลากรในโรงเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใน และเสียสละในการปฏิบัติหนาที่  
- มีอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
    

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดแคลนครู  

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการบุคลากรเพิ่มเพื่อชวยแบงเบาภาระการสอน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
- ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ชมเชยที่โรงเรียนแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนโดยใชครูอาสามาชวยสอน 

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็

สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต

ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด 

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.06 , S.D. = 0.23) 
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     70. โรงเรียนบานหนองชาด   อ.เชียงยืน 
   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  27 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มุงมั่น และตั้งใจขยันทํางาน  

- ไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนจากชุมชนดวยดี    

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- น้ําเค็ม สงผลใหการเพาะปลูกพืชผักในโรงเรียนไดผลไมดีเทาที่ควร 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - อยากแกไขน้ําประปา เพราะน้ําเค็ม 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่

เต็มกําลังความสามารถ 
 - แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  
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- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.38 , S.D. = 0.18)  
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    71. โรงเรียนบานวังจาน  อ.โกสุมพิสัย 
   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   28 ก.พ. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลกรที่มีความรู ความสามารถ ผูปกครองเชื่อมั่น และไววางใจ  

- มีชุมชนที่เข็มแข็ง ใหความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี  
จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  

- 
  

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ 
 - ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.14 , S.D. = 0.28) 
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72. โรงเรียนบานวังกุง อ.โกสุมพิสัย 
   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  28 ก.พ. 2561  

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- ไดรับความรวมมือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ดาน 
- มีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ ชุมชนเกิดความมั่นใจ เชื่อใจ  
- มี smart TV ,คอมพิวเตอร ที่เชื่อมตอ Internet ทุกหอง  
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- มีธนาคารโรงเรียน โดยใหนักเรียนทําหนาที่เปนเจาหนาที่ในการรับฝากเงิน เพื่อฝกใหนักเรียน

รูจักอดออม  
- มีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาในแผนการจัดการเรียนรู 
  

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 
  

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  

  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยการอานของนักเรียน ป.1 วัดจากผลการสอบอานของนักเรียน พบวานักเรียนอานหนังสือ

ออกทุกคน  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําเรื่องการติวสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 เนืองจากจะมีการสอบในวันที่ 7 มี.ค. 2561  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง  
- แนะนําการครูผูสอนใหใชวิธีการสอนแบบตั้งคําถาม เพื่อใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห  
- กําชับเรื่องความสะอาด เนื่องจากเปนชวงฤดูใบไมรวง ใหโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม 5 ส.  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มากที่สุด (มีคา X̅ =4.82 , S.D. = 0.13)  
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      73. โรงเรียนบานหญาขาว อ.โกสุมพิสัย 
           วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   5 มี.ค. 2561 
   

จุดแข็ง/ความสําเร็จ 
 - ผลการสอบ O-Net มีอัตรากาวหนาที่ดีขึ้นเรื่อย ซึ่งในปการศึกษา 2559 ไดอันดับที่ 1 ระดับเขต 

ในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร และสังคม และไดอันดับ 3 ระดับเขตในกลุมสาระวิชาภาษาไทย  
 - บุคลากรในโรงเรียนมีความรักใคร สามัคคีกัน และทุกคนเปลี่ยมดวยความรูความสามารถ ขยัน 

มุงมั่น ตั้งใจมีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ของตนเองเปนอยางดี  
 - ชุมชนใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน มีการระดมทรัพยากรโดยการจัดหาผาปาเพื่อนําเงิน

มาจางบุคลากร (ครูผูสอน) ชวยโรงเรียน  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
 -  

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

 1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
 1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

   1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
   1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
   1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

 1.7 การอานออกเขียนได  
 1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

   1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
   1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
   1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม - ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
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- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.18 , S.D. = 0.36) 
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                      74. โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ําเที่ยงวิทยากร อ.โกสุมพิสัย 
                       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   5 มี.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ ในการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภท

นักเรียนที่มีความบกพรองดานรางกายฯ ม.1- ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67  
ณ โรงเรียนปทุมธานี  

- มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และครูผูสอนมีวุฒิตรงวิชาเอก โดยเฉพาะวิชาหลักๆ 
คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนตน  

- ไดรับการสนับสนุน ความชวยเหลือจากชุมชนเปนอยางดี 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - มีอัตราวาง 5 อัตรา  

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ขออัตรากําลังสายผูสอน 5 อัตรา เทากับจํานวนวาง 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
 - ชื่นชม และขอบคุณครูที่มีสวนรวมในการสรางผลงานของนักเรียน ใหสามารถสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน ชุมชน และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับชาติ ในการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองดานรางกายฯ 
ม.1- ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนปทุมธานี  

- ชมเชยโรงเรียนที่ไดดําเนินการตามนโยบายทั้ง 11 ขอ และขอใหดําเนินการอยางตอเนื่อง  
- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
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สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- ใหใชกระบวนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดมีการคิดวิเคราะหเปนสําคัญ  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =3.69 , S.D. = 0.27) 
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75. โรงเรียนบานเหลาโพธิ์   อ.โกสุมพิสัย 
                          วนัที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย    5 มี.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- ผลสัมฤทธิ์ อยูในระดับดี ไดลําดับที่ 14 ของเขต ลําดับที่ 3 ของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- เปนโรงเรียนวิถีพุทธ  
- ไดรับความรวมมือ สนับสนุน และชวยเหลือจากชุมชนในการดําเนินกิจกรรมดวยดีเสมอมา และ

เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  
- บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  
 

จุดออน/ปญหา  
 -  

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
 - ชื่นชมการใหชุมชนเปนหลัก และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  

- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม  

- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
- ชื่นชมการจัดหาวัสดุอุปกรณ และการจัดตกแตงหองสมุดที่ดูโลง สะอาด เรียบรอย 
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ อยางตอเนื่อง  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.15 , S.D. = 0.30) 
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156 
 

76. โรงเรียนบานหนองโกวิทยกิจ อ.โกสุมพิสัย   
                                  วันท่ีออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   5 มี.ค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่ตรงตามวิชาเอก  
- บุคลากรมีความรูความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ทุกคน ที่สําคัญบุคลากรมีความสามัคคีปรองดอง

กัน 
- คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม สนับสนุน และชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี  
- คะแนน O-NET ติด 1 ใน 10 (4 ปซอน) ของนักเรียนขยายโอกาส 

  

จุดออน/ปญหาอุปสรรค  
- ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร ไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 
  1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  

1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม  

- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  

- ชมเชยหองเรียนอนุบาล นาอยู สะอาด และมีพื้นที่กวางขวาง  
- กําชับครูผูสอน ชั้น ป. 1 ใหนักเรียนหัดเขียนหนังสือดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เพื่อเปนการฝกให

นักเรียนเกิดสมาธิ  
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- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน  
- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ อยางตอเนื่อง  
- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.29 , S.D. = 0.21) 
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77. โรงเรียนบานโนนสะอาด อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   8 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
- มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี มีการระดมทรัพย

เพื่อสรางหองน้ําใหกับนักเรียนอนุบาล 
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 

      

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- ขาดอัตรากําลังสายครูผูสอน 1 อัตรา  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ยังอยูในเกณฑต่ํา และ NT อยูระดับกลางๆ 

 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ของบสนับสนุนในการขยายสัญญาณ Internet ใหทั่วถึง 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
- ชมเชยการระดมทรัพยากรจากชุมชน จนสามารถสรางหองน้ําใหกับเด็กอนุบาลได  
- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก แตตองเตรียมสื่อ เตรียมใบงานให

พรอม และตองมีครูคอยกํากับดูแลดวย  
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- ใหเนนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้น ป.1 ใหสามารถอานออกเขียนไดทุกคน และควร
ใหนักเรียนฝกคัดลายมือ เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดสมาธิ มีความละเอียดปราณีตยิ่งขึ้น  

- การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ แนะนําใหจัดการเรียนการสอนแบบ Stem  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.16 , S.D. = 0.30)  
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  78. โรงเรียนบานทิพโสต อ.โกสุมพิสัย 
 วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   8 มี.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูในเกณฑดีมาก อยูในแนวหนามาโดยตลอด ผลสอบ O-net, NT ของ
นักเรียนสูงกวาระดับประเทศทุกวิชา และอยูในลําดับตนๆ ของเขตทุกป  

- บุคลากรในโรงเรียนมีความขยัน มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งมีความรักใครสามัคคีกัน ตางก็
มุงหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  

- ไดรับความรวมมือ การชวยเหลือจากชุมชนในเรื่องของการระดมทรัพยากรเพื่อสรางหอประชุม  
- นักเรียนอานออก เขียนไดทุกคน  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 
  

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ จนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับแนวหนามาโดยตลอด  
- ชมเชยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดคะแนน O-NET, NT ในระดับดีมากมาโดยตลอด 

- ชมเชยนักเรียนระดับชั้น ป.1 ที่สามารถอานออกเขียนไดทุกคน  
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- ชมเชยการใช DLTV ในการจัดการเรียนการสอนทุกหองเรียน  
- ชมเชยนโยบายของโรงเรียนที่ไมใหมีเด็กพิเศษ เพราะจะเปนพลังในการพัฒนาเด็กทุกคนอยาง

เทาเทียมกัน  
- ชมเชยการใชทรัพยากรในโรงเรียนไดเกิดประโยชนและคุมคา เห็นไดจากการทําแปลงเกษตร ไร

มันสําปะหลัง จนสามารถระดมทุนสรางโรงยิมได - ขอบคุณผูบริหาร คณะครูที่ใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเยี่ยม  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.08 , S.D. = 0.20) 
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79. โรงเรียนบานนาโพธิ์ อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   8 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ และมีความ

มุงมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนรวมกัน 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง ใหการสนับสนุน และความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดี 
- เคยไดรับรางวัลสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ทําใหผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาโรงเรียน 
- ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- มีนักเรียนยายเขา ยายออกบอย ทําใหการเรียนการสอนไมตอเนื่อง  
- ขาดครู 1 อัตรา  
- ไมมี ผอ.ประจําการ  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ยังต่ํา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งตองปรับปรุง  
- ในป 2562 จะมีขาราชการเกษียณอายุราชการ 3 คน ซึ่งจะสงผลใหอัตรากําลังสายครูผูสอน

ลดลง 
 

ขอเสนอแนะของโรงเรียน 
- ตองการอัตรากําลังสายครูผูสอน  
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ)  
1. นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ประการ ดังนี้ 

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
  1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
  1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
  1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
  1.7 การอานออกเขียนได  
  1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
  1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
  1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน-หรืออื่นๆ 
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
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- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ  

- ชมเชยการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแกปญหาครูไมครบชั้นไดดี 
โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร สื่อ DLVT มีความจําเปนและสําคัญมาก เพราะมีวิทยากรที่มี
ความรู มีทักษะเฉพาะ เปนผูสอน  

- ขอบคุณ คุณครูที่รักษาการผูอํานวยการโรงเรียน ที่มุงมั่น และเสียสละในการปฏิบัติหนาที่ แมจะ
มีภาระสอนเปนหนาที่หลักอยูแลว  

- กําชับครูผูสอนระดับอนุบาล 2 ใหเขมงวดและใสใจกับนักเรียนในเรื่องการปูพื้นฐานใหเด็ก
สามารถอานออก เขียนไดเตรียมความพรอมสําหรับเลื่อนชั้นขึ้น ป.1 ตอไป  

- ฝากเรื่องการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะดานการคิดวิเคราะห โดยใช Mind mapping 
เพื่อเปนการสรุปองคความรู ทําใหนักเรียนไดตอยอดความคิด  

- แนะนําใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อัน
เปนผลเนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบคุลากร  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ อยางตอเนื่อง  

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ =4.45 , S.D. = 0.32)  
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80. โรงเรียนบานขีหนองจิก  อ.เชียงยืน 

วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  15 ม.ีค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรเขมแข็ง มีความสามัคคีปรองดองกัน  
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนใหการชวยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนดวยดี มีการระดม

เงินจางครูภาษาอังกฤษ  
- ครูผูสอนระดมเงินกัน คนละ 2,000 บาท/เดือน เพื่อจางครูคณิตศาสตร  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีขอจํากัดดานงบประมาณ  

- ขาดอัตรากําลังสายผูสอนที่เปนวิชาเอกสําคญั คือ เอกภาษาอังกฤษ และเอกคณิตศาสตร 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการงบประมาณสนับสนุน 

- ตองการอัตรากําลังสายผูสอนที่เปนวิชาเอกสําคัญ คือ เอกภาษาอังกฤษ และเอกคณิตศาสตร 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน - หรืออื่นๆ     
- ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม  
- ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  
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- ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ทีช่วยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง แต
ตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  

- แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขอ    

- จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ ของบุคลากรในโรงเรียน 

พบวา โรงเรียนการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X ̅ = 4.36 , S.D. =0.29 ) 
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    81. โรงเรียนบานหนองซอน  อ.เชียงยืน 
   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  15 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
- มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการจัดกิจกรรมทดสอบความรูอยูเสมอ 
- มีชุมชนเขมแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน /มีการระดมทรัพยเพื่อสราง

หองสมุดใหกับโรงเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น ดูจากผลสอบ O-NET ที่เพิ่มขึ้นทุกป เมื่อเทียบกับปกอน 
- มีโครงการบานวิทยาศาสตรนอยที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ 
- นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคน 
- มีนโยบายปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได 
- โรงเรียนเคยไดรับโลรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยาง 
- ไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ 
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขันเพื่อนที่ปรึกษา ( ํYC) ระดับชั้น ม.1-3 

ระดับชาติ ปการศึกษา 2560 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค  
- 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายผูสอน ในวิชาเอก วิทยาศาสตร ภาษาไทย คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 
 - ตองการสื่อการเรียนการสอน 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ขอบคุณ ผอ.โรงเรียน คณะครูทุกคนทีนํานักเรียนไปแข็งขันไดเหรียญทอง ระดับประเทศ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ   
 -  ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ชื่นชมโรงเรียนที่มีการดําเนินตามนโยบายทั้ง 11 ขอ เชิงประจักษ 
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X̅ = 4.30 , S.D. =0.32 ) 
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82. โรงเรียนบานโพน  อ.เชียงยืน 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  15 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - ใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 - จัดตารางติวในชั้น ป.3,ป.6 และ ม.3 ทุกวัน 
 - จัดตารางติวในวันเสาร อาทิตย 
 - ไดรับเหรียญทองการแขงขันกิจกรรมปนดินน้ํามัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 
 - เขารวมโครงการบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ครั้งที่ 9 
 - เขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมี ม.มหาสารคาม เปนพี่เลีย้ง 
 - การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห มีการสอนโดยใชโครงงาน การเลาเรื่องจากภาพ การสรุปความ 
จับใจความ 
 - การสงเสริมอาชีพที่ชัดเจน คือ การทําขนม 
 - มีวงดนตรีโปงลาง สงเสริมการฟอนรํา 
 - ใหความสําคัญกับการอานออกเขียนไดตั้งแตระดับอนุบาล 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ป 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา ทางโรงเรียนมีการแกปญหาโดยวิธีปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน โดยใหครูวิชาเอกหมุนเวียนสอน /ปรับการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 เหลือ 4 วิชา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พรอมทั้งมีการจัดติวในชวงวันเสาร-อาทิตย 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ควรมีการติดตามอยางตอเนื่อง 
 - อยากใหมีศูนยรองเรียน เมื่อครูถูก ผอ. สั่งใหทํางานโดยมิชอบ 
 - ตองการงบสนับสนุน 
 - นาจะมีการจัดแสดงผลงานระดับเขต 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
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1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชื่นชมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ 
 - ฝากเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 - ฝากเรื่องการพัฒนาทั้งระบบ ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด 
บุคลากรในโรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ 
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ   มาก   (มีคา X ̅ = 4.49 , S.D. =0.17) 
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                    83. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บานมะโม)  อ.เชียงยืน 
                  วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  15 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่เขมแข็ง มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - เปนโรงเรียนตัวแทนของไทยรัฐมหาสารคาม 
 - ชุมชนใหความรวมมือ สนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ระบบอินเตอรเน็ตยังใชงานไดไมมีประสิทธิภาพ ตองมีการพัฒนา 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ขอบคุณ ผอ.โรงเรียนพรอมคณะที่อํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชม 
 - ชื่นชมบุคลากรที่มีความขยัน มุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที ่
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชื่นชนความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
 - ชื่นชมหองเรียนอนุบาลที่ติดแอร  เพราะจะเปนปจจัยที่ดึงดูดใหผูปกครองนําบุตรหลานมาเขา
โรงเรียน 
 - ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล
เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร 
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 -  แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ 
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X ̅ =4.75 ,   S.D. = 0.25) 
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84. โรงเรียนบานโชคชัย  อ.โกสุมพิสัย   
                         วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  16 ม.ีค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่/ บุคลากรรักใคร สามัคคีกัน 
 - มีชุมชนเขมแข็ง ใหการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนดวยดี 
 - มีครูเอกภาษาอังกฤษ 2 คน 
 - มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - โรงเรียนประสบปญหาวาตภัย 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการซอมแซมอาคารเรียน อันเปนผลเนื่องมาจากวาตภัย 
 - อยากใหมีการออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ   
 - ชื่นชมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  
 - ชื่นชมแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนของผูอํานวยการโรงเรียน 
 - แนะนําใหครูเตรียมวางแผนทําวิทยฐานะ 
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 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.90 ,   S.D. = 0.35) 
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85. โรงเรียนบานแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย   
                                 วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย   16 ม.ีค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีโครงงานอาชีพ 
 - มีผลการอานเฉลี่ยรอยละ 80 ขึ้นไป 
 - มีโครงการ I-classroom ได I-pad 44 เครื่อง 
 - ใช DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 - มีครูตางชาติมาชวยสอนภาษาอังกฤษ ,ครูจากศูนย PEER 
 - มีการพัฒนาทั้งระบบ 
 - ไดรับรางวัลระดับชาติในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ในการแขงขันขับรองเพลง
พระราชนิพนธ ประเภทหญิงระดับ ป.1-ป.6 ไดเหรียญทองรองอันดับที่ 2 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดแคลนครูวิชาเอก พละ และคณิตศาสตร 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายผูสอน เอกพละ และคณิตศาสตร 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชื่นชม/ขอบคุณไดรับรางวัลระดับชาติในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ในการ
แขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิงระดับ ป.1-ป.6 ไดเหรียญทองรองอันดับที่ 2 
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 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ 
 - ฝากใหเตรียมนโยบายทั้ง 11 ขอ บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจําปดวย 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.68 ,   S.D. = 0.37) 
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               86. โรงเรียนบานโพนงามโพนสวาง  อ.โกสุมพิสัย 
               วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  16 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีชุมชนเขมแข็ง  สามารถระดมทรัพยเพื่อพัฒนาโรงเรียน ดวยการจัดผาปา  
 - เปนโรงเรียนที่มีสื่อการจัดการเรียนการสอนเยอะ และหลากหลาย 
 - เปนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมลูกเสือดวยตนเอง ไมวาจะเปนการเขาคายพักแรม ฐานตางๆ  
 - เปนโรงเรียนประชารัฐที่ไดงบประมาณสนับสนุนมากที่สุดในประเทศไทย /เปนโรงเรียนตนแบบ
โรงเรียนประชารัฐ 
 - มีการสงเสริมกิจกรรมการอาน โดยจัดโครงการภาษาไทยวันละคํา 
 - มีการใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
 - โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน 
 - มีกิจกรรมผลิตผลประดูสรางมูลคา 
 - มีการจัดอบรมพัฒนาครูในหลายๆดาน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดแคลนอาคาร 
 - ขาดครูเอกภาษาอังกฤษ 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายผูสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
 - ตองการงบประมาณเพื่อนํามาสรางหรือปรับปรุงอาคาร 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ   
 - ชมเชยกิจกรรมที่หลากหลายของนักเรียนในแตละชั้นเรียน/ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 - ชมเชยแผนที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
 - ชมเชยการอานออกเขียนได ไดลําดับที่ 1 ของเขต 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.73 ,   S.D. = 0.25) 
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                                           87. โรงเรียนบานโนนเมืองสองคอน  อ.โกสุมพิสัย 
                                   วันท่ีออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  16 มี.ค. 2561 
 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่เขมแข็ง เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีโครงการครูเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อเฝาระวังปญหายาเสพติด 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ในการแขงขัน อัจฉริยภาพวิทย 
 - มุงเนนนโยบายอานออกเขียนได 
 - ครูเขารับการอบรมพัฒนาครบทุกคน 
 - โรงเรียนไดมีการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนหลัก 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ปญหายาเสพติด 
 - สื่อ DLTV  คอมพิวเตอร ทีวี ไมมสีัญญาณ 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการแกปญหาสัญญาณ DLTV  คอมพิวเตอร ทีวี ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - อยากใหมีการนิเทศติดตามฯ อยางตอเนื่อง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม / ฝากขอบคุณภารโรงที่ขยัน 
 - ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ชวยกันขับเคลื่อนนโยบาย 
 - ฝากใหนํานโยบายทั้ง 11 ขอ ทําเปนโครงการใหสอดคลองกับนโยบาย 
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 - ใหวางแผนการทําวิทยฐานะ รวมทั้งการพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการ
พัฒนาความรูดานใด บุคลากรในโรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =4.06 ,   S.D. = 0.41) 
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                  88. โรงเรียนบานหนองแวงสวนกลวย  อ.โกสุมพิสัย 
                 วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจทํางาน 
 - มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง คอยสนับสนุน และใหความรวมมือดวยดี 
 - ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก 
 - นักเรียนสามารถอานออกเขียนไดทุกคน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดแคลนครูผูสอน 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ขออัตรากําลังเพิ่ม วิชาภาษาอังกฤษ ปฐมวัย คณิตศาสตร 
 - ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนาครูผูสอน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 

 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ   

 - แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ

ชั้นได  นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ   
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 - ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล

เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร 

 - ฝากใหนํานโยบายทั้ง 11 ขอ ปรับเขาแผนในปตอไป 

 - ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนตองใหความสําคัญ ตองใสใจเปนพิเศษ 

เนื่องจากอนุบาลเปนรากฐานที่สําคัญ  

 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.53 ,   S.D. = 0.14) 
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                                89.  โรงเรียนบานโนนสะอาดหนองหญามาโคกสี  อ.โกสุมพิสัย 
                               วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกป 
 - บุคลากรขยัน สามัคคี ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - ใชสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก 
 - มีการนํากระดานฉนวนมาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดแคลนอัตรากําลังสายผูสอน เนื่องจากในปนีจ้ะมีครูเกษียณ 2 คน 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายผูสอน 
 - อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณการทดลองวิทยาศาสตร 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม / ฝากขอบคุณภารโรงที่ขยันขันแข็ง 
 -  ชื่นชมการนํากระดานฉนวนมาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
 - ฝากเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ใหจัดบรรยากาศในหองเรียนใหนาเรียน นาอยู และให
เตรียมพื้นฐานใหกับนักเรียน 
 - ใหวางแผนบริหารอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร อันเปนผล
เนืองมาจากการเกษียณอายุราชการ หรือการยายของบุคลากร 
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 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.56 ,   S.D. = 0.19) 
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            90. โรงเรียนบานเหลาหนองแคน  อ.โกสุมพิสัย 
            วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท และเสียสละ บุคลากรสามัคคี
ปรองดอง ทํางานเปนทีม work 
 - มีชุมชนเขมแข็ง ใหการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน /มีการระดมทรัพยเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
 - เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศระดับประเทศ 
 - เปนสถานศึกษาพอเพียง 
 - O-Net สูงกวาระดับประเทศ  3 ปซอน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ของบสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ   
 - ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถสื่อสารโตตอบได 
 - ชื่นชมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสม ถือวายอดเยี่ยม เปนโรงเรียนตนแบบ 
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 - ฝากเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ขอใหมอบความรักใหกับเด็ก เพื่อใหเด็กมี
ความสุข ใหปูพื้นฐานความรูไวแตเนิ่น 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.91 ,   S.D. = 0.27) 
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              91. โรงเรียนบานโนนสูงวังขอนจิก  อ.โกสุมพิสัย 
              วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีความพรอมดานอาคาร หองน้ํา สถานที่ 
 - ใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 - มีคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน เขมแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดครูเอกปฐมวัย 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - อยากใหสํานักงานเขตสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 
 - ตองการครูเอกปฐมวัย 
 - อยากใหมีการออกเยี่ยมประเมินโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 

 - ฝากเรื่องการอานออกเขียนไดของนักเรียน  

 - ฝากเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ขอใหปูพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาล 

 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
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 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =4.15 ,   S.D. = 0.27) 
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   92. โรงเรียนบานนาลอมโคกสวาง  อ.โกสุมพิสัย 
             วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  19 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่เขมแข็ง ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - ใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 

 - มีชุมชนเขมแข็ง ใหความรวมมือ ใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - อยากไดครูที่ตรงวิชาเอกคือเอกภาษาอังกฤษ 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 

 -  ชื่นชมและขอบคุณ ผอ.โรงเรียน (รักษาการ) ที่ชวยดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการทั้ง 2 โรงเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ฝากเรื่องการทําวิทยฐานะ ใหเขารวมอบรมและวางแผนไวเนิ่นๆ 

 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
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 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =3.91 ,   S.D. = 0.0) 
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93. โรงเรียนบานหนองแสง  อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  20 มี.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ สามัคคีปรองดองกัน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - ชุมชนเขมแข็ง ใหความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี 
 - ไดรับรางวัลระดับชาติ จากการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 โดยควาเหรียญทองแดง 
จากการแขงขันเรียงรอยถอยความ ระดับชั้น ม. 1-3 
 - โรงเรียนมีความพรอมดานอาคารเรียน และบุคลากร 
 - มีศูนย PEER  เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 - โรงเรียนไดสงเสริมกิจกรรมของนักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก วงเมโลเดียน วงขับขาน
ประสานเสียง พิธีกรสองภาษา คายพุทธบุตรพุทธธรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ และการศึกษาคนควาดวย
ตัวเอง ตามกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 - มีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ เนนทักษะ
การคิดวิเคราะห การปฏิบัติจริง เชน การเลี้ยงไกไข การปลูกผักสวนครัวเพื่อเปนอาหารกลางวัน 

 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ของบประมาณสนับสนุน 
 - อยากใหมีการนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่อง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ   
 - ชื่นชมที่โรงเรียนไดดําเนินการตามนโยบายทั้ง 11 ขอ เชิงประจักษ 
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X ̅ =4.75 ,   S.D. = 0.24) 
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       94. โรงเรียนหินแหเสริมศิลป  อ.โกสุมพิสัย 
       วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  20 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่เขมแข็ง ขยัน มีความรูความสามารถ ทํางานเปนทีม มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มกําลังความสามารถ 
 - ไดรับความรวมมือ การสนับสนุนจากชุมชน องคกรเครือขายอยางดีเยี่ยม 
 - เปนโรงเรียนประชารัฐ 
 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
 - เปนโรงเรียนคุณธรรม  
 - ดําเนินโครงการธนาคารความดีและธนาคารโรงเรียน จนกระทั่งมียอดเงินฝากธนาคาร 2 ลานบาทเศษ  
 - เปนโรงเรียนดีประจําตําบล  
 - เปนโรงเรียนสงเสริมตนแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - อยากใหมีการนิเทศ ติดตามอยางสม่ําเสมอ 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ   
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 - แนะนําใหโรงเรียนเนนการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ  พัฒนาลูกเสือและยุวกาชาดใหดําเนินการ
จริงและตอเนื่อง ใหบริหารงานดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขอ ซึ่งถือวาโรงเรียนไดดําเนินการตามนโยบายเชิงประจักษ 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =4.50 ,   S.D. = 0.28) 
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                       95. โรงเรียนบานหนองสระพังโนนสะอาด  อ.โกสุมพิสัย 
                      วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 มี.ค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - บุคลากรมีความรู ความสามารถ ขยัน มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - ใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 

จุดออน/อุปสรรคและปญหา 
 - ขาดครูเอกภาษาอังกฤษ 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ฝากใหเขตรางเปนโครงการในการบรรจุเรื่อง Internet ลงในแผนปฏิบัติการ  และควรมีการ
ติดตามการใชอินเทอรเน็ตของโรงเรียนใหตอเนื่อง 
 - สงเสริมการอานออกเขียนไดของเด็กชั้น ป.1 -ป.6 อยางตอเนื่อง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยการใชสื่อเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียน 
 - ชมเชยเรื่องภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถสื่อสารโตตอบได 
 - ชมเชยเรื่องการอานออกเขียนไดของนักเรียน 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.56 ,   S.D. = 0.21) 
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  96. โรงเรียนบานโนนราษีโคกลาม  อ.โกสุมพิสัย 
          วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21  ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีนโยบาย โรงเรียน 4 นา คือ นาดู นาอยู นาเรียน นาเชื่อถือ 
 - มีการติวชวงหลังเลิกเรียน 
 - NT ดานคํานวณ ไดลําดับที่ 1 ของเขต 
 - O-NET สูงกวาคาเฉลี่ยของเขต 
 - มีครูเอกปฐมวัยโดยตรง ทําใหการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลมีประสิทธิภาพ 
 - ไดรับรางวัลโลวิทยาศาสตรนอย 
 - นักเรียนสามารถอานออกเขียนได 100% 
 - ใช DLTV เปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายครผููสอน เพื่อใหครบชั้นเรียน 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  
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 - ชื่นชมการอานออกเขียนไดของนักเรียน และชื่นชมนโยบายปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได 
 - ฝากใหปลูกฝงเรื่องวินัยใหกับนักเรียน ใหนักเรียนรูจักความรับผิดชอบ ความเอื้อเฝอเผื่อแผ การ
มีจิตสาธารณะ 
 -  แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
-  จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =4.50 ,   S.D. = 0.00) 
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  97. โรงเรียนบานวังโพน  อ.โกสุมพิสัย 
  วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และใหความรวมมือดวยดี 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ขยัน มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน 
 - มีหองเรียน I Class Room จัดการเรียนการสอนโดยใช I-PAD สําหรับนักเรียนชั้น ป.4 
 - เปนโรงเรียนที่มีกิจกรรมเปนเลิศ 
 - เปนสถานศึกษาสีขาว 
 - มีการจัดติวชวงหลังเลิกเรียน หรือชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย วันละ 1 ชม.กอนสอบ O-NET และ 
NT 
 - มีกิจกรรมคัดลายมือ,วาดภาพ เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความสามารถเขารวมแขงขันรายการ
ตางๆ , มีการฝกตั้งคําถาม ตอบคําภาม, ฝกแตงประโยค เขียนเปนเรื่องราว เพื่อฝกกระบวนการคิด
วิเคราะห 
 - เนนใหนักเรียนมีการพัฒนาทั้ง 4 ดาน  
 - ผานการประเมินรอบ 2  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ขาดครูเอกภาษาไทย 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการอัตรากําลังสายผูสอน 
 - ตองการงบสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานตนสังกัด 
 - การบริหารจัดการดานอินเตอรเน็ตใหทั่วถึงและครอบคลุมสามารถใชในการจัดการเรียนไดดี 
 - ควรมีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอืน่ๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
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2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  /ทํางานเปนทีม 
 - ชมเชย ผอ.โรงเรียน เปนผูที่ตรงตอเวลา เปนแบบอยางที่ดี 
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.78 ,   S.D. = 0.21) 
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    98. โรงเรียนบานโคกกลาง  อ.โกสุมพิสัย 
   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ สงเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ของบประมาณซอมแซม/ปรับปรุง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชื่นชมการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
 - ชื่นชมครูอนุบาล ขยัน เสียสละ 
 - ชื่นชมการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาที่ดีขึ้นของดานภูมิทัศน 
 - แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได  นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ  หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจ 
ก็สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได  และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง  
แตตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก   (มีคา X ̅ =4.05   ,   S.D. =0.21 ) 
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                    99. โรงเรียนบานดอนจําปาดอนสวรรค  อ.โกสุมพิสัย 
                   วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  21 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 -  บุคลากรมีความรู ความสามารถ มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีชุมชนเขมแข็ง ในการสนับสนุน ชวยเหลือ และใหความรวมมือดวยดี 
 - โรงเรียนมีการจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประจําปการศึกษา 2560 โดยการวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน จากการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT และมกีารนิเทศ กํากับ ติดตามจาก 
ผอ.โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 - การจัดการศึกษาปฐมวัย ครูผูสอนจัดทําหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับทองถิ่นและสภาพ
ปจจุบัน มีการสรุปผลพัฒนาการของนักเรียนรายงานผูบริหารและรายงานผูปกครอง 
 - การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอนตั้งแตชั้น ป.1 -ม.3 โดย ชั้น ป.1-3 เรียน 5 ชม./
สัปดาห ชั้น ป.4-6 เรียน 2 ชม./สัปดาห และ ม.1-3 เรียน 3 ชม./สัปดาห / นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญ
ทองลําดับที่ 3 กิจกรรมเลานิทาน Story telling ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และคะแนน Pre 
O-NET วิชาภาษาอังกฤษสูงสุด ในศูนยฯแพงงามบอนสวรรคฺ 
 - เปนโรงเรียนนํารองหลักสูตร STEM ศึกษา 
 - โรงเรียนไดรับรางวัลนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ดานการสงเสริมนิสัยรักการอานหรือการ
พัฒนาหองสมุด ระดับดีมาก ป 2560 
 - สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ / ไดรับโลรางวัลปฏิบัติที่ดีการขับเคลื่อนการสงเสริมคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ / ผูอํานวยการโรงเรียนไดรับโลรางวัล MOE AWARD ป 2559 ระดับดีเดน 
ประเภทสาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 - ไดรับรางวัลเหรียญทองเลานิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ม. 1-3, ไดรับรางวัลเหรียญทองการทอง
อาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-6, ไดรับรางวัลเหรียญเงินการตอบปญหาสุขศึกษา พละศึกษา ระดับชั้น 
ม.1-3, ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงการแขงขันซูโดกุ ระดับ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - โรงเรียนเคยไดรับโลรางวัล MOE AWARD สาขาอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 -  

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
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1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 

 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ  จนผูปกครองเกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ   

 - ชื่นชมโรงเรียนทุกคนที่ไดดําเนินการตามนโยบายทั้ง 11 ขอ เชิงประจกัษ 

 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X̅ =4.88 ,   S.D. = 0.45) 
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                     100. โรงเรียนบานมวงใหญดอนนอยวิทยา  อ.โกสุมพิสัย 
                    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  22 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี /มีการระดมทรัพย
จากชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-NET สูงกวาระดับประเทศ 
 - มีกิจกรรมภาษาไทย- ภาษาอังกฤษหนาเสาธงวันละคํา จัด ชม.เรียนภาษาอังกฤษ 5 ชม./สัปดาห 
 - มีการนิเทศ ติดตามภายในทุกภาคเรียน 
 - เนนการเรียนการสอนดวยโครงงาน เพื่อฝกกระบวนการคิดวิเคราะห 
 - มีการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู (PLC) 
 - สงเสริมกิจกรรมเลี้ยงไขไก ปลูกผัก และทําดอกไมจันท 
 - มีการเผยแพรประชาสัมพันธผานระบบโทรทัศน 
 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาสีขาว  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - จัดครูใหตรงวิชาเอก 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
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 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 

และสวยงาม 

 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม

กําลังความสามารถ   

 - ชมเชยการสงเสริมกิจกรรมการเลี้ยงไกไข เพราะเปนการเสริมรายไดใหกับนักเรียน 

 -  แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม

นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 

 - การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน

โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ 

 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 

โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =4.42 ,   S.D. = 0.06) 
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                 101. โรงเรียนบานดอนกลางนุกูลวิทย  อ.โกสุมพิสัย 
                วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  22 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ขยัน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - ชุมชนเขมแข็ง ใหการสนับสนุน ใหความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางด ี/ มีการระดมทรัพยากร
จากชุมชน เพื่อใชในการพัฒนาโรงเรียน 
 - เปนโรงเรียนดีศรีตําบล 
 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง /โรงเรียนวิถีพุทธ / ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น วิชาภาษาไทย O-NET สูงกวาระดับประเทศ 
 - ใชสื่อ DLTV เปนหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 - นักเรียนชั้น ป.1 อานออกเขียนไดทุกคน 
 - เปนโรงเรียนประชารัฐ 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษยังต่ํา  ทางโรงเรียนกําลังเรงพัฒนา 
 - ตองการขยายเขตไฟฟา 
 - ขาดบุคลากรดานคอมพิวเตอร 
 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - อยากใหมีการจัดกิจกรรมคายวิชาการพี่สอนนองหรือวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตางใหแตละ
โรงเรียน 
 - ขอความชวยเหลือสนับสนุนปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงเรียน (ขยายเขตไฟฟา) 

 - อยากใหมีครูคอมพิวเตอรประจําการ 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชื่นชมการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ   
 - ชื่นชมการระดมทรัพยากรจากชุมชนเครือขาย 
 - แนะนําเรื่องการอานออกเขียนไดของนักเรียน ตองใหนักเรียนตั้งคําถามเยอะๆ จะไดฝก
กระบวนการคิดวิเคราะหดวย 
 - แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได  นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ  หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได  และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง  
แตตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  
 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  พบวา 
โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =4.00 ,   S.D. = 0.21) 
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102. โรงเรียนบานกุดเม็ก  อ.กุดรัง 
วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย 22 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - บุคลากรมีความรักใคร สามัคคีกัน ทํางานเปนทีม มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะใชสื่อการตูน เพลง เพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน ซึ่งผลตอบรับดี นักเรียนชื่นชอบ และใหความสนใจเปนพิเศษ 
 - มีการจัดสอนเสริมในมาตรฐานที่ตองพัฒนา 
 - ชุมชนเขมแข็งใหการสนับสนุน มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - อยากใหมีการดําเนินงานตามนโยบาย และมีการนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่อง 
 - ในสวนของพี่เลี้ยงเด็กพิการ อยากใหมีการตอสัญญากอนการหมดสัญญาเพื่อเงินเดือนจะออก
อยางตอเนื่อง 
 - อยากใหเขตสนับสนุนงบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ แกโรงเรียน  มากกวาการจัดอบรมพัฒนาครู 
 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ  ทํางานเปนทีม มีความรักใครสามัคคีปรองดองกัน 
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 - แนะนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก ใหความสําคัญกับนโยบาย และใหดําเนินการตาม
นโยบายทั้ง 11 ขออยางตอเนื่อง 
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มาก  (มีคา X ̅ =4.44 ,   S.D. = 0.07) 
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   103. โรงเรียนบานหนองแหน  อ.กุดรัง 
    วันที่ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  22 ม.ีค. 2561 

 

จุดแข็ง/ความสําเร็จ  
 - มีชุมชนเข็มแข็ง ใหการสนับสนุน ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
 - มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
 - มีสื่อ IT ที่ทันสมัย เครือขาย Internet ใชงานไดดีมีประสิทธิภาพ 
 - การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ชม./สัปดาห 
 - นักเรียนสามารถอานออกเขียนได  
 

จุดออน/ปญหาและอุปสรรค 
  - 

 

ขอเสนอของโรงเรียน 
 - ตองการใหมีการนิเทศ ติดตามทุกภาคเรียนอยางตอเนื่อง 

 

สิ่งที่ ผอ.เขตฯไดไปตรวจเยี่ยมติดตามฯ (งาน 4 ดานและนโยบายงาน 4 ดาน-และนโยบาย-และอื่นๆ 
1.นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 11 ขอ ดังนี้  

1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
1.2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  
1.3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
1.4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
1.5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  
1.6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
1.7 การอานออกเขียนได  
1.8 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
1.9 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
1.10 การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
1.11 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2. ประชุมครู  
3. ปลอบขวัญ และใหกําลังใจผูบริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ขอคิดเห็นเมื่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนี้แลวหองเรียน – หรืออื่นๆ 
 - ชมเชยเรื่องความสะอาด ไมวาจะเปนบริเวณ หองเรียน อาคารสถานที่ นาดู นาอยู สะอาด รมรื่น 
และสวยงาม 
 - ชมเชยผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีความมุงมั่นและตั้งใจปฏิบัติหนาที่เต็ม
กําลังความสามารถ   
 - ชมเชยการจัดการศึกษาปฐมวัย  ไมวาจะเปนความสะอาดของหองเรียน  วัสดุอุปกรณจัดเปน
ระเบียบเรียบรอย  มีการจัดมุมประสบการณไดอยางเหมาะสม มีหองน้ําสําหรับเด็กอนุบาลที่เพียงพอ  ตาม
เกณฑมาตรฐานของการจัดหองเด็กปฐมวัย  
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 - ชื่นชมการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้น ป.1  
 - ฝากใหเพิ่มภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อเปนการวางรากฐาน  สําหรับชั้น ป.1 
ขอใหจริงจัง และเขมงวด  
 - แนะนําใหปลูกฝงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน 
 - การพัฒนาครู ใหวางแผนไวลวงหนาวาครูในโรงเรียนตองการพัฒนาความรูดานใด บุคลากรใน
โรงเรียนยังดอยในเรื่องใดใหเขารับการอบรมในเรื่องนั้นๆ 
 - แนะนําใหใชสื่อ DLTV ชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถแกปญหาเรื่องครูไมครบ
ชั้นได  นักเรียนไดเรียนกับผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ  หากมีเนื้อหาใดที่เรียนไมทันไมเขาใจก็
สามารถบันทึกคําบรรยายหรือการสอนไวทบทวนได  และสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางทั่วถึง  
แตตองมีครูผูสอนคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด  
 - ฝากเรื่องนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียน ขอใหดูแลใสใจเปนพิเศษ 
 - จากการประเมินความคิดเห็นระดับการปฏิบัติตามนโยบายทั้ง 11 ขอ  ของบุคลากรในโรงเรียน  
พบวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ  มากที่สุด  (มีคา X ̅ =4.60 ,   S.D. = 0.04) 
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บทที่ 4 
สรุปผล  ขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผล ดังนี้ 
ตารางแสดงผลการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนในสังกัด 103 โรงเรียน 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน � S.D. ความหมาย 

1 บานโนนงิ้วหินแหศรีเชียงเหนือ 4.84 0.23 มากที่สุด 
2 บานจานโนนสูง 4.32 0.45 มาก 
3 บานโคกขา 4.09 0.38 มาก 
4 บานโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค 3.68 0.15 มาก 
5 บานแหบริหารวิทย 4.12 0.54 มาก 
6 บานดอนสันติ 4.32 0.38 มาก 
7 บานปาเปา 3.77 0.36 มาก 
8 บานหวยมวง 4.41 0.55 มาก 
9 บานหนองบัวเรียน 4.16 0.22 มาก 
10 บานสวางยางทาแจง 4.09 0.32 มาก 
11 อนุบาลชื่นชม 4.45 0.12 มาก 
12 บานโคกกลางน้ําจั้นจอมศรี 4.67 0.28 มากที่สุด 
13 บานผักแวน 3.84 0.38 มาก 
14 บานสมกบ 3.93 0.14 มาก 
15 บานหนองโดน 4.45 0.13 มาก 
16 บานโนนสมบูรณ 4.64 0.25 มากที่สุด 
17 บานหัวนาคําโนนสมบัติ 4.38 0.09 มาก 
18 บานไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 4.02 0.18 มาก 
19 บานกอกหนองผือ 4.54 0.14 มากที่สุด 
20 บานปลาเดิดปลาปดสําโรง 4.55 0.18 มากที่สุด 
21 บานกุดรัง 4.47 0.28 มาก 
22 บานหัวชาง 4.47 0.13 มาก 
23 บานเหลาพอหา 4.43 0.09 มาก 
24 บานหนองเขื่อน 4.31 0.30 มาก 
25 บานวังยาววิทยายน 4.50 0.20 มาก 
26 บานบะหลวงหนองแวง 4.89 0.23 มากที่สุด 
27 บานแหเหนือ 4.18 0.17 มาก 
28 บานทาเดื่อ 4.50 0.13 มาก 
29 บานหนองบอนหัวหนองเหลายาว 4.39 0.13 มาก 
30 บานโนนสัง 4.32 0.18 มาก 
31 บานหนองคลองหัวขัว 4.15 0.13 มาก 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน � S.D. ความหมาย 

32 บานบอแกบอทอง 4.45 0.23 มาก 
33 บานหนองคู (หนคูวิทยาคาร) 4.44 0.22 มาก 
34 บานสีดาสระแกว 4.27 0.22 มาก 
35 บานหนองไห 4.39 0.27 มาก 
36 บานคอ 4.07 0.15 มาก 
37 บานศรีอรุณ 4.12 0.39 มาก 
38 บานหวยแคนโนนสูง 4.11 0.38 มาก 
39 บานหนองแวงสหคามวิทย 4.89 0.26 มากที่สุด 
40 บานจอมทอง 4.16 0.22 มาก 
41 บานเชียงยืน 4.15 0.50 มาก 
42 บานศิริราษฎรหมากหญา 4.00 0.18 มาก 
43 บานหนองมะเมา 3.68 0.48 มาก 
44 บานหนองแวง 3.80 0.56 มาก 
45 บานศรีสุข 3.84 0.32 มาก 
46 บานแกงขิงแคง 4.30 0.23 มาก 
47 บานหัวขัว 4.64 0.30 มากที่สุด 
48 บานแฝกโนนสําราญ 4.48 0.54 มาก 
49 บานผํา 4.44 0.09 มาก 
50 บานสะอาดดอนเงิน 4.26 0.26 มาก 
51 จินดาอารมณ 3.75 0.43 มาก 
52 เขวาสะดืออีสาน 4.40 0.21 มาก 
53 หนองกุงวันดีประชาสรรค 4.36 0.19 มาก 
54 บานแทนโนนหนองคู 4.27 0.25 มาก 
55 หนองปลาเข็ง 4.61 0.20 มากที่สุด 
56 บานหินแหโนนเมืองนอย 4.43 0.21 มาก 
57 บานคุยแพง 3.45 0.31 ปานกลาง 
58 บานคุยเชือก 4.21 0.24 มาก 
59 บานยางสินไชยหนองหาด 4.72 0.25 มากที่สุด 
60 บานหนองเหล็ก 4.48 0.30 มาก 
61 บานทันดูเหนือ 4.57 0.15 มากที่สุด 
62 บานหมากมายโพธิ์ทอง 4.35 0.12 มาก 
63 บานเสือเฒาหนองเรือวิทยา 3.73 0.40 มาก 
64 บานสรางแกวหนองโปง 4.18 0.13 มาก 
65 บานเข็งมิตรภาพที่ 139 4.59 0.23 มากที่สุด 
66 บานโคกสูง 4.67 0.10 มากที่สุด 
67 บานหนองบุญชู 4.45 0.31 มาก 
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ที่ ชื่อโรงเรียน � S.D. ความหมาย 

68 บานนาทอง 4.32 0.31 มาก 
69 บานหนองมันปลา 4.06 0.23 มาก 
70 บานหนองชาด 4.38 0.18 มาก 
71 บานวังจาน 4.14 0.28 มาก 
72 บานวังกุง 4.82 0.13 มากที่สุด 
73 บานหญาขาว 4.18 0.36 มาก 
74 บานหนองกุงศาลาน้ําเที่ยงวิทยากร 3.69 0.27 มาก 
75 บานเหลาโพธิ์ 4.15 0.30 มาก 
76 บานหนองโกวิทยกิจ 4.29 0.21 มาก 
77 บานโนนสะอาด 4.16 0.30 มาก 
78 บานทิพโสต 4.08 0.20 มาก 
79 บานนาโพธิ์ 4.45 0.32 มาก 
80 บานขีหนองจิก 4.36 0.29 มาก 
81 บานหนองซอน 4.30 0.32 มาก 
82 บานโพน 4.49 0.17 มาก 
83 บานไทยรัฐวิทยา 17 (บานมะโม) 4.75 0.25 มากที่สุด 
84 บานโชคชัย 4.90 0.35 มากที่สุด 
85 บานแพงหนองเหนือ 4.68 0.37 มากที่สุด 
86 บานโพนงามโพนสวาง 4.73 0.25 มากที่สุด 
87 บานโนนเมืองสองคอน 4.06 0.41 มาก 
88 บานหนองแวงสวนกลวย 4.53 0.14 มากที่สุด 
89 บานโนนสะอาดหนองหญามาโคกส ี 4.56 0.19 มากที่สุด 
90 บานเหลาหนองแคน 4.91 0.27 มากที่สุด 
91 บานโนนสูงวังขอนจิก 4.15 0.27 มาก 
92 บานนาลอมโคกสวาง 3.91 0.00 มาก 
93 บานหนองแสง 4.75 0.24 มากที่สุด 
94 หินแหเสริมศิลป 4.50 0.28 มาก 
95 บานหนองสระพังโนนสะอาด 4.56 0.21 มากที่สุด 
96 บานโนนราษีโคกลาม 4.50 0.00 มาก 
97 บานวังโพน 4.78 0.21 มากที่สุด 
98 บานโคกกลาง 4.05 0.21 มาก 
99 บานดอนจําปาดอนสวรรค 4.88 0.45 มากที่สุด 
100 บานมวงใหญดอนนอยวิทยา 4.42 0.06 มาก 
101 บานดอนกลางนุกูลวิทย 4.00 0.21 มาก 
102 บานกุดเม็ก 4.44 0.07 มาก 
103 บานหนองแหน 4.60 0.04 มากที่สุด 

รวมคาเฉลี่ย 4.33 0.12 มาก 
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จากตารางแสดงผลการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนในสังกัด 103 โรงเรียน พบวา โรงเรียนมี
การปฏิบัติตามนโยบายอยูในระดับ มาก (มีคา X ̅ = 4.33 , S.D. =0.12)  ซึ่งมโีรงเรียนที่มีการปฏิบัติตาม
นโยบายระดับมากที่สุด จํานวน  26  โรงเรียน  ระดับมาก   จํานวน  76 โรงเรียน  และระดับปานกลาง  
จํานวน  1  โรงเรียน 
 

2. ขอเสนอแนะ 
1. เปนขอมูลสารสนเทศใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชเพื่อประกอบการพิจารณาในการสนับสนุน

ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานวิชาการ และดานบริหารงานทั่วไป 
2. เปนขอมูลสารสนเทศใหโรงเรียนไดใชเปนแหลงเรียนรูประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามนโยบายกับคุณภาพการศึกษาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน หรือผลการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT วามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มหาสารคาม เขต 3 
อ.ชื่นชม/อ.กุดรัง/อ.ชียงยืน/อ.โกสุมพิสัย 

ระหวางวันที่ 15-31 มกราคม 2561 

 

ว/ด/ป เชา บาย ชื่อผูบริหาร อําเภอ 

15 ม.ค. 61 

ชุมชนบานกุดปลาดุก    นายพิศิษฎ  แสงสุพิน 

ชื่นชม 
บานหนองนาไรเดียว      
  ดอนสวรรคหนองกุงใตวิทยา นายปยะศักดิ์ เนื่องมัจฉา 
  บานโนนทัน    

16-ม.ค.-61 

บานหัวชาง    นายจําเริญ  เพชรกอง 

กุดรัง 
บานกุดรัง    นายวิชัย  สมีแจม 

  บานบอแกบอทอง  
วาที่ร.ต.พินิตนันท ดวงจันทร
ทิพย 

  บานหนองคลองหัวขัว  นางรัตนา  ยศกําธร 

17-ม.ค.-61 

บานโนนงิ้วศรีเชียงเหนือ    นายสมปอง  โพธิบัณฑิต 

เชียงยืน 
บานโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค   นายสุรศักดิ์  ชารีวาล 
  บานจานโนนสูง   
  บานโคกขา   

18-ม.ค.-61 

บานปาเปา    นายนิกสันต  กลางพิมาย 

โกสุมพิสัย 
บานแหบริหารวิทย    นายธนวัฒน  เที่ยงภักดิ์ 
  บานดอนสันติ  นายสุรสิทธิ์  มิทราวงศ 
  บานหวยมวง นายบวร  ผองขํา 

19-ม.ค.-61 

บานหนองบัวเรียน     

โกสุมพิสัย 
บานสวางยางทาแจง   นายสกล  จันทะเหลา 
  บานปลาเดิดปลาปดสําโรง นายสัมฤทธิ์  ดวงปาโคตร 
  บานกอกหนองผือ  นายสําเร็จ  รักษาเคน 

22-ม.ค.-61 

บานผักแวน     

ชื่นชม 
บานสมกบ   นายสุขี  ชมพูเพชร 
  อนุบาลชื่นชม  นายพัฒนชัย  มูลมณี 
  บานโคกกลางน้ําจั้นจอมศรี    

23-ม.ค.-61 

บานหัวนาคําโนนสมบัติ    นางเยาวรัตน ภักดีเฝอ 

กุดรัง 
บานโนนสมบูรณ   นายอิทธิพล  อนุฤทธิ์ 
  บานหนองโดน  นายวิทูร  ยศกําธร 
  บานไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  นายภานุพงษ ศรีดารา 

24-ม.ค.-61 

บานทัพมาดอนหันแวงวิทยา   นายบันเทิง  พลทองสถิตย 

เชียงยืน 
บานแบก(แบกสมบูรณวิทย)     
  บานหนองลาม นายศุภทัต  ทุมรินทร 
  บานเหลาหนองบัวดอนโพธิ ์ นายฉัตรชนก  มุลติเก 
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ว/ด/ป เชา บาย ชื่อผูบริหาร อําเภอ 

25-ม.ค.-61 

บานบะหลวงหนองแวง    วาที่ ร.ต.เบ็ญจา หงษาชุม 

โกสุมพิสัย 
บานวังยาววิทยายน    นายนิคม  ไวบรรเทา 
  บานหนองเขื่อน    

  บานเหลาพอหา  นายถาวร  มาลาหอม 

26-ม.ค.-61 

บานหนองบอนหัวหนองเหลายาว   นายสุรัตนชัย  ดีแดง 

โกสุมพิสัย 
บานแหเหนือ    นางบุษกาญจน  ถูสินแกน 

  บานทาเดื่อ  นายโพธิ์พัฒน โพธิแสน 

  บานโนนสัง  นางมยุรี  โพธิแสน 

29-ม.ค.-61 

กระบากวิทยาคาร   นายสุทธิพงษ  กองเวหา 

ชื่นชม 
บานผือ    นายทะลี  กองสําลี 

  บานหนองกุง นายวิฑูรย  กันทํา 
  บานกุดจอก นายพงษพันธ  ฤทธิ์ขันธ 

30-ม.ค.-61 

บานหนองบอน    นายสุรมนตรี  พาบุ 

กุดรัง 
บานโสกคลอง      
  บานเลิงแฝกบัวแกว  นายสุปน  ภูน้ําใส 

  บานโสกกาว 
นางไพลดา  อวิรุทธ
พาณิชย 

31-ม.ค.-61 

บานหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)   นายดาวรุง  คําบุญ 

เชียงยืน 
บานหนองไห      

  บานสีดาสระแกว  นายเขมชาติ  ไชยโวหาร 

  บานคอ  นายบรรณกร  กงภูธร 
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ปฏิทินการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มหาสารคาม เขต 3 
อ.ชื่นชม/อ.กุดรัง/อ.ชียงยืน/อ.โกสุมพิสัย 
ระหวางวันที่ 1- 28 กุมภาพันธ 2561 

ว/ด/ป เชา บาย ชื่อผูบริหาร อําเภอ 

1-ก.พ.-61 

บานหนองเหล็ก    นายสุปชัย  โกสีนาม 

โกสุมพิสัย 
บานทันดูเหนือ    นายวีระศักดิ์  ลันสี 
  บานหมากมายโพธิ์ทอง  นายเกียรติศักดิ์  ภาโส 
  บานโนนสูงวังขอนจิก  นายเกษม  แอบอิง 

2-ก.พ.-61 

บานคุยโพธิ์    นางศมนี  เดชบุรัมย 

โกสุมพิสัย 
บานเลิงบัว    นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร 
  บานเลิงใต  นางเพ็ญศรี  กองเกิด 
  บานหนองหอยน้ําจอยฯ นายธีระพร  ผิวพรรณ 

5-ก.พ.-61 

บานหนองแวงสหคามวิทย    นายโกวิท  ภูโอบ 

กุดรัง 
บานจอมทอง      
  บานศรีอรุณ นายสุรศักดิ ์ ศรีแพน 
  บานหวยแคนโนนสูง  นายอัศวิน  ภูครองตา 

6-ก.พ.-61 

บานเชียงยืน    นายจักรพล  แสนเมือง 

เชียงยืน 
ศิริราษฎรหมากหญา    นายปรีดาพจน  โสโท 
  บานหนองแวง  นายทินกร  พันธะไชย 
  บานหนองมะเมา    

7-ก.พ.-61 

บานผักหนอก    นายชาญณรงค  จรรยาวรากุล 

โกสุมพิสัย 
บานเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)    นายพิทักษพงษ  โสเพ็ง 
  บานโนนเนาว  นายสลักศรี สารศาสตรบัญชา 
  บานโนนเมืองประชาสรรค นายบุญนํา เพชรล้ํา 

8-ก.พ.-61 

บานหินแหเสริมศิลป    นายบุญเย็น  โหวสงคราม 

โกสุมพิสัย 
บานวังกุง    นายอภิชาติ  ศิริสม 
  บานวังจาน  นายสิรภพ  สารโพธิ์ 
  ดอนกลางนุกูลวิทย  นายสุวรรณ  เจ็กนอก 

9-ก.พ.-61 

บานสําโรงหัวนาโนนจันทร
หอม   

นายสมเกียรติ  บูรภักดิ์ 

กุดรัง 
บานหนองแคนโนนงามโชค
ชัย    

นางอรอุมา  แสนมี 

  บานหนองแสง  นางกาญจนา  ศรีพระนาม 
  บานกุดเม็ก  นายชยานนท  มูลพิมพ 

12-ก.พ.-61 

บานขีหนองจิก      

เชียงยืน 
บานหนองซอน    นายเกษม  จันสามารถ 
  ไทยรัฐวิทยา17 (บานมะโม) นายพันธุระวี  เนื่องโพธิ์ 
  บานโพน  นางชลธิชา  บุพชาติ 
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ว/ด/ป เชา บาย ช่ือผูบริหาร อําเภอ

บานโนนเมืองสองคอน นายอุดมศักด์ิ  เหลาพา

ชุมชนโพนงามโพนสวาง นายประชา  แสนเย็น

บานมวงใหญดอนนอยวิทยา นางกล่ินแกว  รําเพยพล

บานดอนจําปาดอนสวรรค นางเลิศลักษณ  ศรีแสง

บานโนนสะอาดหนองหญามาโคกสี นางนุชชนา  ชูปฏิบัติ

บานนาลอมโคกสวาง 

บานหนองแวงสวนกลวย นายกิตติพงษ  กองเกิด

บานเหลาหนองแคน นายวันชัย  พงสุพันธ

บานหนองแหน นายสังคม  รัตนรองใต

บานโนนสะอาด นายบุณยฤทธิ์  มิทราวงศ

บานนาโพธิ์ 

บานทิพโสต นายวิทยา  วารีวิไลธรรม

บานเมืองเพ็ง 

บานกูทอง นายสุรชัย  ถาไชยลา

บานขามเปย นายประยงค  ศรีทรัพย

บานโจดบัวบาน นางมัณฑนา  มีอํานาจ

บานหนองกุงวันดีประชาสรรค นายสุนทร  อามาตย

บานแกงขิงแคง นายสุทธิวัฒน  เททะสังข

บานหัวขัว นายพัฒนพงษ  ดําเนตร

บานศรีสุข นายมนตชัย ไวมาตย

บานแฝกโนนสําราญ นายนพดล  ทัศนภักดิ์

บานสะอาดดอนเงิน นางสาวนันทนา  สอรักษา

บานผํา  

จินดาอารมณ 

บานคุยเชือก นายเพียรเลิศ  ดวงพาวัง

บานคุยแพง 

บานหินแหโนนเมืองนอย นางกัญจนณภัค  พิมพอน

บานหนองปลาเข็ง นายเติม  สีพาไชย

บานยางใหญ 

บานยางนอย นายสมจิตร  อรรคเศรษฐัง

บานโนนนกหอ นายสุเมธ  มาศงามเมือง

บานโนนคัดเคาคุยกอก,ปาปอ,โพนทองนายนิคม  ชุมเชิงกาญจน เรียนรวม

นายศรชัย  แกวสุวรรณ ผอ.ปาปอ

เชียงยืน

โกสุมพิสัย

โกสุมพิสัย

22-ก.พ.-61

21-ก.พ.-61

13-ก.พ.-61 โกสุมพิสัย

14-ก.พ.-61 โกสุมพิสัย

15-ก.พ.-61 กุดรัง

16-ก.พ.-61 เชียงยืน

19-ก.พ.-61 โกสุมพิสัย

20-ก.พ.-61

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

ว/ด/ป เชา บาย ช่ือผูบริหาร อําเภอ

บานโคกสูง นายตองออน  ปดถาวโร

บานสรางแกวหนองโปง นายสมหมาย  ชุมพล

บานเข็งมิตรภาพท่ี 139 นายสุทธิศักดิ์  มาตรา

บานเสือเฒาหนองเรือวิทยา นายถวิล  แยบดี

บานหนองสระพังโนนสะอาด นายทองไส  เทียบดอกไม

บานโนนราษีโคกลาม นายปญญาวิชญ  พัฒนาศูนย

บานวังโพน นายไพฑูรย  ชาปด

บานโคกกลาง นายบุญทัน  มาลี

บานหนองเด่ิน นายมาศพล  ประทุมแพง

บานนาทอง นางพัษณารินทร ทองบุตร

บานหนองบุญชู 

บานหนองมันปลา

บานหนองชาด นายพรศักดิ์  ฮังกาสี

บานโชคชัย นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ

บานแพงหนองเหนือ (แพงนอก มัธยม) นายวัชรินทร  พงศพันธุอัศดร

บานแพงหนองเหนือ (แพงใน) นายวัชรินทร  พงศพันธุอัศดร

บานมวงนอย 

เชียงยืน

โกสุมพิสัย

เชียงยืน

โกสุมพิสัย

23-ก.พ.-61

26-ก.พ.-61

27-ก.พ.-61

28-ก.พ.-61
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ว/ด/ป เชา บาย ช่ือผูบริหาร อําเภอ
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี209 นายประสิทธิ์  สีแขไตร
บานสังขทอง นางธัญญลักษณ  ไชยทองศรี

บานดอนกลอยหนองยาง -
บานแกงโกสุมทางาม นายบุญชิต  รัตนแสง

บานหนองโกวิทยกิจ นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์
บานเหลาโพธิ์ นายพิเชด  มุลตะกร

หนองกุงศาลานํ้าเท่ียงวิทยากร นายดํารงค  ชะนะเพีย
บานหญาขาว นายปรีชา  พิษพานศิริวัฒนา

ชุมชนบานกุดปลาดุก นายพิศิษฎ  แสงสุพิน
บานหนองนาไรเดียว 

ดอนสวรรคหนองกุงใตวิทยา นายปยะศักดิ์ เน่ืองมัจฉา
บานโนนทัน 

บานหนองเดิ่น นายมาศพล  ประทุมแพง
บานทัพมาดอนหันแวงวิทยา นายบันเทิง  พลทองสถิตย
บานแบก(แบกสมบูรณวิทย)

บานหนองลาม นายศุภทัต  ทุมรินทร
บานเหลาหนองบัวดอนโพธิ์ นายฉัตรชนก  มุลติเก

กระบากวิทยาคาร นายสุทธิพงษ  กองเวหา
บานผือ นายทะลี  กองสําลี

บานหนองกุง นายวิฑูรย  กันทํา
บานกุดจอก นายพงษพันธ  ฤทธิ์ขันธ

บานหนองบอน นายสุรมนตรี  พาบุ
บานโสกคลอง 

บานเลิงแฝกบัวแกว นายสุปน  ภูนํ้าใส
บานโสกกาว นางไพลดา  อวิรุทธพาณิชย

บานคุยโพธิ์ นางศมนี  เดชบุรัมย
บานเลิงบัว นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร

บานเลิงใต นางเพ็ญศรี  กองเกิด
บานหนองหอยนํ้าจอยฯ นายธีระพร  ผิวพรรณ

บานผักหนอก นายชาญณรงค  จรรยาวรากุล
บานเข่ือน(เข่ือนศึกษาคาร) นายพิทักษพงษ  โสเพ็ง

บานโนนเนาว นายสลักศรี สารศาสตรบัญชา
บานโนนเมืองประชาสรรค นายบุญนํา เพชรลํ้า

12-มี.ค.-61 โกสุมพิสัย

13-มี.ค.-61 โกสุมพิสัย

8-ม.ีค.-61 ช่ืนชม

9-ม.ีค.-61 กุดรัง

7-ม.ีค.-61 เชียงยืน

6-ม.ีค.-61 ช่ืนชม

2-ม.ีค.-61 โกสุมพิสัย

5-ม.ีค.-61 โกสุมพิสัย

ปฏิทินการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มหาสารคาม เขต 3 
อ.ชื่นชม/อ.กุดรัง/อ.ชียงยืน/อ.โกสุมพิสัย 

ระหวางวันที่ 2-28 มีนาคม 2561 
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ว/ด/ป เชา บาย ช่ือผูบริหาร อําเภอ

บานสําโรงหัวนาโนนจันทรหอม นายสมเกียรติ  บูรภักดิ์

บานหนองแคนโนนงามโชคชัย นางอรอุมา  แสนมี

บานหนองแสง นางกาญจนา  ศรีพระนาม

บานกุดเม็ก นายชยานนท  มูลพิมพ

บานขีหนองจิก 

บานหนองซอน นายเกษม  จันสามารถ

ไทยรัฐวิทยา17 (บานมะโม) นายพันธุระวี  เน่ืองโพธิ์

บานโพน นางชลธิชา  บุพชาติ

บานโนนเมืองสองคอน นายอุดมศักด์ิ  เหลาพา

ชุมชนโพนงามโพนสวาง นายประชา  แสนเย็น

บานมวงใหญดอนนอยวิทยา นางกล่ินแกว  รําเพยพล

บานดอนจําปาดอนสวรรค นางเลิศลักษณ  ศรีแสง

บานโนนสูงวังขอนจิก นายเกษม  แอบอิง

บานโนนสะอาดหนองหญามาโคกสี นางนุชชนา  ชูปฏิบัติ

บานนาลอมโคกสวาง นางนุชชนา  ชูปฏิบัติ (รก)

บานหนองแวงสวนกลวย นายกิตติพงษ  กองเกิด

บานเหลาหนองแคน นายวันชัย  พงสุพันธ

บานหนองแหน นายสังคม  รัตนรองใต

บานโนนสะอาด นายบุณยฤทธิ์  มิทราวงศ

บานนาโพธิ์ 

บานทิพโสต นายวิทยา  วารีวิไลธรรม

บานเมืองเพ็ง 

บานกูทอง นายสุรชัย  ถาไชยลา

บานขามเปย นายประยงค  ศรีทรัพย

บานโจดบัวบาน นางมัณฑนา  มีอํานาจ

บานยางใหญ 

บานยางนอย นายสมจิตร  อรรคเศรษฐัง

บานโนนนกหอ นายสุเมธ  มาศงามเมือง

บานโนนคัดเคาคุยกอก,ปาปอ,โพนทองนายนิคม  ชุมเชิงกาญจน เรียนรวม

บานหนองสระพังโนนสะอาด นายทองไส  เทียบดอกไม

บานโนนราษีโคกลาม นายปญญาวิชญ  พัฒนาศูนย

บานวังโพน นายไพฑูรย  ชาปด

บานโคกกลาง นายบุญทัน  มาลี

23-มี.ค.-61 โกสุมพิสัย

20-มี.ค.-61 กุดรัง

21-มี.ค.-61 เชียงยืน

22-มี.ค.-61

โกสุมพิสัย

15-มี.ค.-61 เชียงยืน

16-มี.ค.-61 โกสุมพิสัย

19-มี.ค.-61 โกสุมพิสัย

14-มี.ค.-61 กุดรัง
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ว/ด/ป เชา บาย ช่ือผูบริหาร อําเภอ

บานโชคชัย นางปาริชาติ  ชูปฏิบัติ

บานแพงหนองเหนือ (แพงนอก มัธยม) นายวัชรินทร  พงศพันธุอัศดร

บานแพงหนองเหนือ (แพงใน) นายวัชรินทร  พงศพันธุอัศดร

บานมวงนอย ผอ.กล่ินแกว (รก)

บานหินแหเสริมศิลป นายบุญเย็น  โหวสงคราม

ดอนกลางนุกูลวิทย นายสุวรรณ  เจ็กนอก

บานปาปอ นายศรชัย  แกวสุวรรณ

บานโพนทอง28-มี.ค.-61
โกสุมพิสัย

27-มี.ค.-61 โกสุมพิสัย

26-มี.ค.-61 โกสุมพิสัย
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายชัยณรงค  แสงคํา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

2. นายปญญา  สาระกุมาร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

3. นายสิทธิชัย  สมเดช  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

 ผูสนับสนุนขอมูล 

1. นางพิศมัย พาณิชยกุลโรจ ผูอํานวยการกลุมอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

2. นางวิไลวรรณ  ชินกร  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

3. นายไชยยา  อะการะวัง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

4. นางสาวปาจรีย  โสธิฤทธิ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

ผูจัดทํา 

1. นางธนพร  กองทอง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

2. นางสาวนิลรัตร สีโมรส เจาหนาที่ธุรการ 

 
 
 
 
 
 

 


