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โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสีย  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   

เช่น  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการ  ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ร่วมติดตามประเมินผล  ประจาปีงบประมาณ  
๒๕๖๓  ตามภารกิจดังนี้ 
 ๑.  การนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  “ตามโครงการนิเทศโรงเรียนบูรณาการ
เต็มพื้นท่ี  ๑๐๐%”  เพื่อพัฒนาตามคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  การจัดสรรเวินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 ๓.  การบริหารอัตรากาลัง  ระดับโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   
เขต  ๑ 
 ๔.  นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑ 
 
 



 

 

 
คำสั่งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

ท่ี ๑๘๑/๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

“ตามโครงการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่  ๑๐๐%” เพื่อพัฒนาตามคุณภาพการศึกษา 
********************* 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยท่าน  ผอ.สุภารีย์  โพนเงิน  ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  มอบนโยบายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญ
ราชเดช  ดำเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุก  โรงเรียนเต็มพื้นท่ี  ๑๐๐%  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓  
   ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานการนิเทศโรงเรียนในสังกัดเต็มพื้นท่ี ตามโครงการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็ม 
พื้นท่ี  ๑๐๐%  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๒๕๖๓ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้  
๑. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย   
 ๑.๑  นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์ ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ ครู         รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายบุญมาก  ปะตังถาโต ครู     กรรมการ 

๑.๔  นางกาญจนา  พละไกร ครู     กรรมการ 
๑.๕  นายนรินทร์  ศรีสารคาม ครู      กรรมการและเลขานุการ  

 ๑.๖  นางปาริชาติ  พรเพ็ง ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

   มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  เป็นที่ปรึกษา  ให้ความช่วยเหลือ  ให้ข้อเสนอแนะ  แก้ไขปัญหา 
วินิจฉัย  ส่ังการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก  ราบรื่น  เรียบร้อย  และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
๒. คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด้วย   

๑.๑  นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์  ครู    ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายนรินทร์  ศรีสารคาม  ครู         รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายกำชัย  สารมาคม  ครู     กรรมการ 

๑.๔  นางพยงค์  พายุบุตร   ครู     กรรมการ 
๑.๕ นางดารุณี  ขานหยู   ครู      กรรมการและเลขานุการ  
๑.๖ นายอมรพรรณ  จรนามล  ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

      มีหน้าที่  วางแผน/จัดทำ/ออกแบบ/เครื่องมือการนิเทศ จัดทำปฏิทินการนิเทศ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ   

  



 

 

๓.  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
๑.๑  นายบุญจันทร์  ยัพราษกร์  ครู    ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์  ครู        รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นางพัชรี  มูลศิริ   ครู    กรรมการ 

๑.๔  นางคุณากร  อ่อนบัวขาว  ครู    กรรมการ 
๑.๕  นางดารุณี  ขานหยู   ครู       กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๖  นายศรชัย  แวววงศ์   ครู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  ๑. สังเคราะห์ข้อมูลการนิเทศตามเครื่องมือนิเทศ เพื่อสรุปรายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการ  

นิเทศฯ  
             ๒. จัดทำเอกสารรายงานผลการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอ  
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช 
  
๔. คณะกรรมการ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย      
๑.๑  นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์  ครู    ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นางกาญจนา  พละไกร  ครู         รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางปรานอม  อินทรักษ์  ครู     กรรมการ 

๑.๔ นายเลอสรร  บรรเทา  ครู     กรรมการ 
๑.๕  นางคุณากร  อ่อนบัวขาว  ครู      กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๖  นางสาวศรัญญา  ศรีมันตะ  ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      มีหน้าที่  ในการดำเนินการยืมเงิน/เบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุ ใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรวบรวม  เอกสาร
ล้างหนี้เงินยืมให้ทันตามกำหนด  
  

      ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                                        ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๓   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 

(นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์) 
   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช 

 
 

 
 
 



 

 

สรุปรายงานผลการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่ ๑๐๐ %  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช 
**************** 

ข้อมูลเบื้องต้น  
๑.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช 
๒.  เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  จำนวน๒โรงเรียน   โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม.  ฯลฯ 
๓.   จัดรวมกลุ่มโรงเรียนท่ีอยู่ในตำบลเดียวกัน  พื้นท่ีใกล้เคียงกัน เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

จำนวน  ๒ โรงเรียน  
๔. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช  ดำเนินการนิเทศฯ  ตามข้ันตอน ดังนี้  

๔.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศฯ ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๑,  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ประกอบด้วย นายกสมาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา  และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช   

     ๔.๒  จัดคณะกรรมการนิเทศฯ  รับผิดชอบคณะประจำแต่ละศูนย์  คือ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเจริญราชเดช  โดยคณะกรรมการนิเทศฯ ในแต่ละอำเภอจะแบ่งคณะกรรมการนิเทศฯ  กลุ่มย่อยเข้านิเทศ
ฯ  โรงเรียนท่ีไม่ใช่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบ  

     ๔.๓  จัดทำเครื่องมือนิเทศฯ  โดยกำหนดกรอบการนิเทศฯ  ตามนโยบายเร่งด่วนท่ีทางสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๑  มอบนโยบายให้ท่านประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญ
ราชเดช   ๑๐ ประเด็น  ดังนี้ ๑. การจัดบริบทส่ิงแวดล้อม  ๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ๓. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ๔. จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ Active Learning  ๕. การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ๖. การขับเคล่ือนนโยบายอ่านออกเขียนได้  ๗. การจัดการเรียนการสอน DLTV / DLIT  ๘. การ
ดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวัน  ๙. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนควบรวม  ๑๐. การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม   
        ๔.๔  กรอบการนิเทศฯ แต่ละประเด็นนั้น คณะกรรมการนิเทศฯ จะติดตามการดำเนินการและ ค้นหา
ข้อมูลดีเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา และความต้องการของโรงเรียน  
        ๔.๕  กำหนดการนิเทศฯ ในระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๓   

     ๔.๖  กำหนดประชุมสรุปผลการนิเทศฯ ในวันท่ี  ๒ กันยายน  ๒๕๖๓ 
ผลการนิเทศ   

โรงเรียนในสังกัดศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช จำนวน ๒  โรงเรียน  ได้รับการนิเทศฯ เต็ม
พื้นท่ีตามกรอบการนิเทศฯ  ๑๐  ประเด็น ทุกโรงเรียน ๑๐๐ %  สรุปผลการนิเทศได้ ดังนี้  

๑.  การจัดบริบทสิ่งแวดล้อม  พบว่า โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม  ปลอดภัยมีการคัดแยกขยะ  ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา มีแหล่งเรียนรู้
ภายในเพื่อฝึกทักษะ วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โรงเรียนดำเนินการโดยนักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ดูแล       
ข้อมูลดีเด่น  โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนส่ิงแวดล้อม  ศึกษาโดยเป็นโรงเรียนต้นแบบ  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  จำนวน ๒ โรงเรียน  ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน ๒  โรงเรียนครตู้นแบบด้านการจัดกิจกรรมสร้างวินัย  และจิตสำนึกรัก
ส่ิงแวดล้อมระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช  จำนวน  ๒๐  คน     



 

 

๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 พบว่า โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช  ทุกโรงเรียนดำเนินการ 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ข้อมูลดีเด่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วมกับครูในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกนั ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยวิเคราะหม์าตรฐาน/ตัวชี้วัด ของกลุ่มสำระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สาระการรู้
ภูมิศาสตร์, จัดทำคำอธิบายรายวิชาใหม่  ทุกช้ันปี และได้นำหลักสูตรการป้องกัน ทุจริต จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มพร้อม
นำสู่การจัดการเรียนการสอน  
สิ่งที่ควรพัฒนา  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการนำหลักสูตรสถานศึกษา  สู่การจัดการ
เรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล, การทำวิจัยในช้ันเรียน   
ความต้องการของโรงเรียน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับ  หลักสูตรสถานศึกษา 
และการนำหลักสูตรไปใช้  การวัดผลประเมินผล  การทำวิจัยในช้ันเรียน  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  

๓. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    พบว่า โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับปฐมวัย และขั้น
พื้นฐาน   
ข้อมูลดีเด่น  ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการนำมาตรฐานการศึกษามาเป็น กรอบแนวคิดในการ
บริหารจัดการ  
สิ่งที่ควรพัฒนา  ความรู้ความเข้าใจในการสรุปการรายงานผลการประเมินตนเอง SAR   
ความต้องการของโรงเรียน  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
          ๔. การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ Active Learning  พบว่า ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  Active Learning  แต่ยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ข้อมูลดีเด่น  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ผ่านกระบวนการ  Active     
Learning  ค่อนข้างชัดเจน  
สิ่งที่ควรพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ  Active  
Learning  ทุกรายวิชา  
ความต้องการของโรงเรียน  ครูครบช้ัน, ครูตรงวิชาเอก, การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  

๕. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่า โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
ข้อมูลดีเด่น  ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ผลสอบ  
เช่น ผลสอบ O-NET ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ข้อมูลนักเรียนรายบุคล  การจัดการเรียนการสอน ของครูการสนับสนุน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา แล้วจัดทำโครงการ/มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดกิจกรรมยกระดับ 



 

 

๒  
ผลสัมฤทธิ์ทำงการศึกษาต้ังแต่ต้นปกีารศึกษา   
สิ่งที่ควรพัฒนา  กำกับติดตามครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ของหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑    
ความต้องการของโรงเรียน  ครูตรงวิชาเอก  ครูครบช้ัน  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง จากเขตพื้นท่ี
การศึกษา  เปล่ียนงบประมาณจ้างครูผู้ทรงคุณค่าเป็น งบประมาณจ้างครูท่ีจบใหม่   

๖. การขับเคลื่อนนโยบายอ่านออกเขียนได้   พบว่า โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญของการขับเคล่ือนนโยบายอ่านออกเขียนได้  มีการคัดกรองนักเรียนจัดกลุ่มนักเรียน   
ข้อมูลดีเด่น  ผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามให้คำแนะนำ ครูใส่ใจ ต้ังใจสอน ครูทำ MOU กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการอ่านการเขียน  ครูคัดกรองจัดกลุ่มนักเรียน  
จัดกิจกรรมขับเคล่ือนนโยบายต้ังแต่ต้นปกีารศึกษา  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน  กลุ่มเก่ง  เช่น แข่งขันยอด
นักอ่าน  เสียงตามสาย  แข่งขันเล่านิทาน  จัดกิจกรรมแก้ปัญหา  และพัฒนากลุ่มอ่อนด้วย วิธีการหลากหลาย
ตามสาเหตุของปัญหา เช่น สอนโดยคาราโอเกะ, พี่สอนน้อง, เพื่อนช่วยเพื่อน  สอนนักเรียนตัวต่อตัว   
สิ่งที่ควรพัฒนา ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกช้ันจัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน แล้วจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการประเมินมาใช้
พัฒนาผู้เรียน  
ความต้องการของโรงเรียน  ครูครบช้ัน การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  

๗. การจัดการเรียนการสอน DLTV / DLIT   
     พบว่า โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช   จำนวน ๒ โรงเรียน  ท่ีเขา
ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้  DLTV / DLIT        
ข้อมูลดีเด่น  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ  ครูในการเลือกใช้ DLTV / 
DLIT การจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสม เช่น เตรียมเอกสารประกอบการสอนก่อนช่ัวโมงสอน ใช้จัดใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนไม่ถนัด หรือใช้ทุกกลุ่มสาระ    
สิ่งที่ควรพัฒนา ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกช้ันจัดกิจกรรมโดยใช้ DLTV / DLIT ให้เหมาะสมกับ
นักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการประเมินมาใช้พัฒนา 
ผู้เรียน  
ความต้องการของโรงเรียน  จอทีวีท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ประมาณ ๔๐ นิ้วขึ้นไป เพราะจอทีวี ท่ีได้รับมา
ต้ังแต่เริ่มต้นขนาดเล็กนักเรียนมองเห็นไม่ชัด  ครูครบช้ัน การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
   ๘. การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  

    พบว่า โรงเรียนในสังกัด จัดโครงการอาหารกลางวันเหมาะสมกับบริบท  ขนาดของ
โรงเรียน  แต่การประมาณการค่าวัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างมีปัญหา  เพราะราคาไม่คงท่ีปรับตาม
ท้องตลาด       
ข้อมูลดีเด่น  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเขาใจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ  ในการกำหนด เมนูอาหาร
กลางวัน และบริหารจัดการตามความเหมาะสม  
สิ่งที่ควรพัฒนา  กำกับติดตามการโอนเงินงบประมาณจาก อบต. ให้โรงเรียนเร็วขึ้นทันเปิดภาคเรียน  
 

๔ 



 

 

ความต้องการของโรงเรียน  ของบประมาณค่าอาหารกลางวันรายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม การนเิทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง  
    
          ๙. การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนควบรวม  พบว่า โรงเรียนในสังกัดส่วน 
ใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน-  โรงเรียน มีบาง 
โรงเรียนไปการควบรวมกับโรงเรียนอื่น โดยโรงเรยีนหลักท่ีไปควบรวมนั้น  โรงเรียนหลักจะเป็น
เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ   
ข้อมูลดีเด่น  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือ และครูโรงเรียนหลัก
มีความเอื้ออาทร ต่อครูและนักเรียนโรงเรียนท่ีมาควบรวม ครูและนักเรียนมีความสุข  
สิ่งที่ควรพัฒนา  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงเรียนขนาดเล็กมีครูเกษียณอายุราชการหลายโรงเรียน  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ต่อไป     
ความต้องการของโรงเรียน  ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ใหก้ำหนดนโยบายในการดำเนินงานให้
ชัดเจน  การนิเทศติดตามต่อเนื่อง  
   ๑๐.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  

พบว่า โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียน นักเรียนส่วนหนึ่ง จะบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะร่วมกันแก้ปัญหาและพฒันานักเรียนให้มี สามารถอ่าน 
เขียน คิดคำนวณ ได้เท่ากับเพื่อน  
ข้อมูลดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษามีความเขาใจ กำกับ  ติดตาม  ให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือ ครูมีความ
ต้ังใจ ใส่ใจจัดกิจกรรมหลากหลายแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนตามสำเหตุท่ีพบ  ส่ิงท่ีควรพัฒนา   
ความต้องการของโรงเรียน  ของบประมาณค่าอาหารกลางวันรายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

        



 

 

   
 


