ผลการสำรวจข,อมูลความต,องการพื้นฐาน

ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เอกสารประกอบการประชุมผูอ, ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 27-29 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเอวนXา กรุงเทพมหานคร

ที่มาและความสำคัญ

ด"วย พลเอกประยุทธ1 จันทร1โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย “1 ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ” เปEนนโยบายที่
สอดรับกับคำกลHาวที่วHา “จะไมHทิ้งใครไว"ข"างหลัง” ที่เน"นการพัฒนาโรงเรียนให"มีคุณภาพและได"มาตรฐานตามบริบท
ของตนเอง เกิดความเทHาเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพือ่ ลดความเหลื่อมล้ำด"านการจัดการศึกษาของประเทศ
เปEนการสร"างโรงเรียนให"มีความพร"อมในการจัดการเรียนการสอน มีอปุ กรณ1และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตHอการ
เรียนรู" ผู"บริหารและครูที่มปี ระสิทธิภาพ และทุกภาคสHวนมีสวH นรHวมในการสHงเสริมสนับสนุนให"เกิดการจัดกระบวนการ
เรียนรู"ที่มปี ระสิทธิภาพให"กับผู"เรียน ซึ่งถือเปEนหลักประกันกับชุมชนวHา โรงเรียนคุณภาพเหลHานี้จะสHงเสริมและสนับสนุน
ให"นักเรียนได"รับความรู" กระบวนการและทักษะที่จำเปEนตHอการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเปEนพลเมืองไทยได"อยHาง
มีประสิทธิภาพ โดยในปYงบประมาณ 2562 จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตำบลกHอน
และพัฒนาไปสูHโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอและโรงเรียนพื้นที่พิเศษ (Stand Alone) ตามลำดับ ซึ่งถือได"วHาเปEน
การพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอยHางแท"จริง โดยมอบหมายให"สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปEนผูร" ับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) ให"บรรลุตามเปhาหมาย คือ โรงเรียนเปEนศูนย1กลางของชุมชน เปEนต"นแบบ มีความพร"อมในการให"บริการ
การศึกษาอยHางมีคุณภาพ ตลอดจนเปEนศูนย1รวมหรือเปEนแหลHงการเรียนรู"ของชุมชน สร"างโอกาสให"นักเรียนในพื้นที่ได"รบั
การพัฒนาอยHางเต็มที่ ให"ชุมชนมีสHวนรHวมและเกิดความรู"สึกเปEนเจ"าของ สร"างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนในการสHงบุตรหลานเข"ามาเรียน นำไปสูกH ารลดคHาใช"จHายของผูป" กครอง โรงเรียน และชุมชน
รHวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาทีเ่ ปEนประโยชน1 เชื่อมโยงความสัมพันธ1กบั ชุมชนได"อยHางตHอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได"มอบหมายให"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการ ดังนี้
1. แตHงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
โดยการพิจารณาแตHงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 3 ระดับ ดังนี้ 1) คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(1 ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ) ระดับตำบล 2) คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) ระดับอำเภอ สXวนคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ระดับจังหวัด นั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
2. การพิจารณาคัดเลือก ให"พิจารณาตามหลักเกณฑ1การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ]การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อเข"ารHวมโครงการ ดังนี้
1. เปEนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีความพร"อมเข"ารHวมพัฒนาตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2. เปEนโรงเรียนที่ตั้งอยูHในพื้นที่ทเี่ ปEนศูนย1กลางของชุมชน การคมนาคม และการสือ่ สารสะดวก
3. เปEนโรงเรียนที่มพี ื้นที่เพียงพอตHอการจัดการเรียนรู"และกิจกรรมตHางๆ สามารถรองรับการเพิ่มจำนวนนักเรียน
ในอนาคตได"

4. เปEนโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเอื้อตHอการพัฒนาโรงเรียนให"บรรลุตามวัตถุประสงค1ของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
5. เปEนโรงเรียนที่ได"รบั การยอมรับและมีความสัมพันธ1ที่ดีกบั องค1กรปกครองสHวนท"องถิ่น และชุมชน
6. เปEนโรงเรียนที่องค1กรปกครองสHวนท"องถิ่น และชุมชน ยินดีให"ความรHวมมือและการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอยHางตHอเนื่อง
7. องค1กรปกครองสHวนท"องถิ่น ชุมชน องค1การบริหารสHวนภูมิภาค และศึกษาธิการจังหวัด มีสHวนรHวม ในการ
พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ผHานกระบวนการ ประชาคม
โดยให"มีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ให"ความเห็นชอบ แบHงเปEน 3 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับ
จังหวัด ตามลำดับ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได"พิจารณา กลั่นกรอง เห็นชอบเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ1
การคัดเลือกทีก่ ำหนดแล"ว ให"สรุปผลการคัดเลือก เหตุผลประกอบการคัดเลือกและข"อคิดเห็นของคณะกรรมการ
แล"วลงนามให"ความเห็นชอบเปEนลายลักษณ1อักษรเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในลำดับตHอไป

ข,อมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยูเH ลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอ เมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย1 49000 โทรศัพท1 0-4261-1532 โทรสาร 0-4261-3040
Website http://www.mukdahan.org/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยูHบริเวณศูนย1ราชการจังหวัดมุกดาหารอยูทH าง
ทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ลักษณะเปEนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นหลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู
กHอสร"างเมื่อปY พ.ศ.2530 เดิมเปEนอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีหน"าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแกHประชากร
วัยเรียน ครอบคลุม 53 ตำบล ใน 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล
อำเภอนิคมคำสร"อย อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง และอำเภอหว"านใหญH

ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได"ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(1 ตำบล 1 โรงเรียนภาพ) โดยดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน โดยคณะกรรมการระดับตำบล ในระหวHางวันที่ 17-19 ธันวาคม ที่ผHานมา
โดยได"ความรHวมมือจากประธานเครือขHายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 19 เครือขHาย รวมทั้งผู"บริหารโรงเรียน
เปEนผูป" ระสานกับคณะกรรมการในระดับตำบล ทีม่ ี นายกเทศมนตรี/นายกองค1การบริหารสHวนตำบล เปEนประธาน

พร"อมทั้ง กำนัน ผู"ใหญHบ"าน ผูบ" ริหารสถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียน เปEนคณะกรรมการ
จนแล"วเสร็จ
2. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผHานมา สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได"เชิญ
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ที่ประกอบด"วย นายอำเภอทุกอำเภอ
/ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ / ผู"แทนศึกษาธิการจังหวัด / ประธานเครือขHาย / ผอ.กลุมH นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษา / ผอ.กลุHมนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร เปEนคณะกรรมการรHวมประชุมพิจารณา กลั่นกรอง และให"ความ
เห็นชอบรายชื่อ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ที่ผHานการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับ
ตำบล เปEนที่เรียบร"อยแล"ว
3. คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับจังหวัด ที่
มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได"พิจารณาเห็นชอบ และลงนามในแบบฟอร1มผลการคัดเลือก โดยผล
การคัดเลือก เปEนดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสโรงเรียน
1049730062
1049730008
1049730015
1049730051
1049730033
1049730007
1049730040
1049730049
1049730023
1049730054
1049730068
1049730075
1049730001
1049730096
1049730104

16

1049730084

17
18
19

1049730086
1049730080
1049730085

โรงเรียน
บ"านกุดแข"
บ"านสามขามิตรภาพที่ 3
คำอาฮวนศรีสุราษฎร1วิทยา
บ"านดงมอน
บ"านป…งโพน
บ"านส"มป…อย “รอดนุกลู ”
ชุมชนนาโสก
บ"านหนองแอก
บ"านหนองแวง
ไตรมิตรวิทยาคม
ชุมชนโพนทราย
เมืองใหมH
ชุมชนศรีบุญเรือง
ชุมชนบ"านคำชะอี
คำบกราษฎร1นุกลู
บ"านหนองเอี่ยนดง
“ราษฎร1สงเคราะห1”
บ"านค"อ “บ"านค"อวิทยาคาร”
บ"านซHง
บ"านเหลHา

ตำบล
กุดแข"
คำป…าหลาย
คำอาฮวน
ดงมอน
ดงเย็น
นาสีนวน
นาโสก
บางทรายใหญH
บ"านโคก
ผึ่งแดด
โพนทราย
มุกดาหาร
ศรีบุญเรือง
คำชะอี
คำบก

อำเภอ
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร

น้ำเที่ยง

คำชะอี

บ"านค"อ
บ"านซHง
บ"านเหลHา

คำชะอี
คำชะอี
คำชะอี

เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
เมืองมุกดาหาร
คำชะอี
คำชะอี

ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รหัสโรงเรียน
1049730093
1049730107
1049730112
1049730154
1049730165
1049730170
1049730177
1049730150
1049730155
1049730178
1049730113
1049730117
1049730138
1049730122
1049730127
1049730140
1049730142
1049730223

38

1049730216

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1049730226
1049730217
1049730212
1049730187
1049730206
1049730183
1049730199
1049730195
1049730205
1049730233
1049730241
1049730231

โรงเรียน
บ"านโพนงาม
บ"านหนองเอี่ยน
บ"านเหลHาสร"างถHอ
คำแฮดประชาสรรค1
บำรุงพงศ1อุปถัมภ1
บ"านนากอก
บ"านป…าเตย
บ"านคำสร"อย
บ"านคำนางโอก
ป…งแดงวิทยาคม
ชุมชนดอนตาล
นาสะเม็งวิทยา
บ"านดง
บ"านบาก 2
ป…าไรHป…าชาดวิทยา
บ"านนาโพธิ์
บ"านเหลHาหมี
บ"านชะโนด 1
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี 84 พรรษา
ชุมชนบ"านบางทรายน"อย
บ"านสองคอน
บ"านหว"านใหญH
บ"านกกตูม
บ"านชะโนด 2
บ"านดงหลวง
บ"านฝŠ‹งแดง
รHมเกล"า
ชุมชนบ"านหนองบัว
บ"านโนนยาง
บ"านเปhาป…าแสด
บ"านบุHง

ตำบล
โพนงาม
หนองเอี่ยน
เหลHาสร"างถHอ
กกแดง
โชคชัย
นากอก
นาอุดม
นิคมคำสร"อย
รHมเกล"า
หนองแวง
ดอนตาล
นาสะเม็ง
บ"านแก"ง
บ"านบาก
ป…าไรH
โพธิ์ไทร
เหลHาหมี
ชะโนด

อำเภอ
คำชะอี
คำชะอี
คำชะอี
นิคมคำสร"อย
นิคมคำสร"อย
นิคมคำสร"อย
นิคมคำสร"อย
นิคมคำสร"อย
นิคมคำสร"อย
นิคมคำสร"อย
ดอนตาล
ดอนตาล
ดอนตาล
ดอนตาล
ดอนตาล
ดอนตาล
ดอนตาล
หว"านใหญH

ดงหมู

หว"านใหญH

บางทรายน"อย
ป…งขาม
หว"านใหญH
กกตูม
ชะโนดน"อย
ดงหลวง
พังแดง
หนองแคน
หนองบัว
โนนยาง
บ"านเปhา
ภูวง

หว"านใหญH
หว"านใหญH
หว"านใหญH
ดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
ดงหลวง
หนองสูง
หนองสูง
หนองสูง

ที่
51
52
53

รหัสโรงเรียน
1049730230
1049730243
1049730227

โรงเรียน
บ"านนาหนองแคน
บ"านแวง
ชุมชนเมืองหนองสูง

ตำบล
หนองสูง
หนองสูงใต"
หนองสูงเหนือ

อำเภอ
หนองสูง
หนองสูง
หนองสูง

การสำรวจข,อมูลความต,องการพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียน

เนื่องด"วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได"กำหนดให"มกี ารจัดการประชุมผู"อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรับมอบนโยบายการขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให"มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค1ของโครงการ จึงได"มอบหมายให"สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ดำเนินการเก็บรวบรวมข"อมูลความต"องการพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการเก็บข"อมูลจากผูท" ี่
เกี่ยวข"อง ประกอบด"วย กรรมการสถานศึกษา ผูป" กครองนักเรียน ศิษย1เกHา และนักเรียน จากทุกโรงเรียนเปEนรายโรงเรียน
เพื่อนำเสนอเปEนข"อมูลความคิดเห็นรHวมกันของทุกโรงเรียน และนำเสนอเปEนลักษณะเฉพาะรายโรงเรียน เพื่อนำเสนอใน
ที่ประชุมเพื่อเปEนการวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตHอไป

สรุปผลการสำรวจข,อมูลจากผู,ที่เกีย่ วข,อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได"ดำเนินการสำรวจข"อมูลจากผูท" ี่เกี่ยวข"อง ประกอบด"วย
กรรมการสถานศึกษา ผูป" กครองนักเรียน ศิษย1เกHา และนักเรียน จากทุกโรงเรียนเปEนรายโรงเรียน และได"สรุปเปEน
ความคิดเห็นรHวมกันของผูท" ี่เกี่ยวข"องทุกฝ…าย โดยแยกเปEนประเด็น ได"แกH ด"านภาพรวมของโรงเรียน ด"านผูบ" ริหาร ด"านครู
ด"านนักเรียน และข"อเสนอในการพัฒนาเรHงดHวน สามารถสรุปได" ดังนี้
1. ด,านภาพรวมของโรงเรียน
ผู"เกี่ยวข"องมีความคาดหวังให"โรงเรียนมีความพร"อมด"านอาคารสถานที่ สภาพแวดล"อมทีเ่ อื้ออำนวย
ตHอการจัดการเรียนรู" โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอตHอการบริหารจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ โดยสามารถบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการได"อยHางแท"จริง เปEนโรงเรียนทีม่ ีมาตรฐานในด"านตHาง ๆ เทียบเทHากับโรงเรียนที่อยูHในเมือง มีคุณภาพ
ด"านวิชาการ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป• และคุณธรรมจริยธรรม มีครูครบทุกกลุHมสาระการเรียนรู" มีหอ" งปฏิบัติการตาม
กลุHมสาระการเรียนรูต" Hาง ๆ มีครูชาวตHางชาติ มาสอนภาษาอังกฤษ/จีน และญี่ปุ…น มีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ1 การเรียน
การสอน ทั้งทางสื่อ และ ปฏิบัติจริงมีแหลHงเรียนรู" ที่พร"อมเรียนรู"ด"วยการฝ‘กปฏิบัติจริง สนองเด็กอHอน ปานกลาง และเกHง
ในสถานศึกษา มีการใช"เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ มีขอ" มูลสารสนเทศที่เผยแพรHตHอชุมชน ผูป" กครอง และสามารถ
เปEนต"นแบบและเปEนศูนย1กลางของตำบล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาได"อยHางแท"จริง
2. ด,านผูบ, ริหาร
ผลการสำรวจข"อมูลด"านผู"บริหาร ผู"ตอบแบบสำรวจสHวนใหญHมีความความคาดหวังในตัวผู"บริหารในด"าน
การมีภาวะผู"นำ มีกลั ยาณมิตรและมนุษยสัมพันธ1ที่ดกี ับผู"ทเี่ กี่ยวข"องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เปEนแบบอยHางที่ดี มี
วิสัยทัศน1ในการบริหารทีก่ ว"างไกล เปEนนักพัฒนา ทุHมเท เสียสละ เปEนที่ยอมรับของชุมชนสามารถประสานงานและให"

ความรHวมมือกับบ"าน วัด โรงเรียน และชุมชน รวมทัง้ เปEนบุคคลที่มคี วามซื่อสัตย1 สุจริต มีความโปรHงใสในการบริหารงาน
มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
3. ด,านครู
ผลการสำรวจพบวHา ผูม" สี Hวนเกี่ยวข"องมีความคาดหวังให"ครูมจี ิตใจเมตตา รักและเอาใจใสH ชHวยเหลือศิษย1
อยHางเต็มที่ ครูเปEนผู"ทมี่ ีความรู" ความสามารถในด"านวิชาการ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู"ทสี่ ามารถสHงเสริมให"เด็กมี
พัฒนาการทั้งทางด"านรHางกาย จิตใจ มีความรู"คูHคุณธรรม ครูเปEนผู"มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณอันดีงาม
สามารถเปEนแบบอยHางและต"นแบบที่ดีให"กับศิษย1ได" นอกจากนีย้ ังมีความคาดหวังให"ครูมีความรัก สามัคคี รHวมมือกันใน
การพัฒนาโรงเรียนให"มีความเจริญก"าวหน"า มีเทคนิคในการสอนใหมHๆ ที่ชHวยให"เด็กเกิดการเรียนรู" เปEนครูมืออาชีพ
พัฒนาตนเองอยูตH ลอดเวลา และมีความสามารถในการใช"เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สามารถพัฒนานวัตกรรมใหมHๆ
ในการจัดการเรียนการสอนได"
4. ด,านนักเรียน
ในด"านความคาดหวังเกี่ยวกับนักเรียน ทัง้ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยูHและจบการศึกษาไปแล"ว พบวHา
ต"องการให"นักเรียนเปEนคนดี มีความรู" มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค1 มี
ความรักตHอสถาบันของตนเอง มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ1 มีความสามารถด"านดนตรี กีฬา อHานออก เขียนได"
มีทักษะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุHมสาระวิชาที่สงู ขึ้น มีความสุขในการเรียน มีความปลอดภัยในสถานศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล"ว สามารถศึกษาตHอในระดับที่สงู ขึ้น หรือสามารถประกอบอาชีพสุจริตที่สามารถเลี้ยงชีพตนเอง
และครอบครัว รวมทัง้ เปEนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได"
5. ด,านข,อเสนอในการพัฒนาอยXางเรXงดXวน
ด"านข"อเสนอเรHงดHวนในการพัฒนาโรงเรียนให"เปEนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พบวHา มีความต"องการ
ในการพัฒนาด"านอาคารสถานที่ ห"องเรียน ห"องน้ำ ห"องสมุด และสภาพแวดล"อมให"เพียงพอ เอือ้ ตHอการเรียนรูข" อง
นักเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให"มีความรู"ความสามารถและมีเทคนิคใหมHๆ ในการจัดการเรียนการ
สอน มีการจัดสรรงบประมาณด"านสือ่ เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนให"เพียงพอ รวมทัง้ แก"ไขปŠญหาเรื่องคุณภาพ
การศึกษา สHงเสริมการเรียนรูแ" ละความสามารถทางด"านภาษาให"กับนักเรียนเพิ่มขึ้น รวมทัง้ การจัดสรรทัง้ ทางด"าน
บุคลากรและงบประมาณให"เพียงพอตHอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียน

ข,อมูลจากผลสำรวจ
ที่เปaนลักษณะเฉพาะรายโรงเรียน

โรงเรียนบ,านกุดแข,

หมูH 1 บ"านสมสะอาด ตำบล กุดแข" อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 17 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายวิพฒ
ั น1 บัวชู 087-4903905
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
44
คน
ระดับประถมศึกษา
123
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
167
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่มีความ
สถานศึกษา พร"อมทุกด"าน อาคาร
สถานที่ที่เพียงพอ
สภาพแวดล"อมที่
เอื้ออำนวยตHอการจัด
การศึกษา มี
งบประมาณบริหาร
จัดการโดย
คณะกรรมการอยHาง
แท"จริงในรูปแบบนิติ
บุคคล เพื่อให"เปEน
โรงเรียนศูนย1กลางของ
ตำบลอยHางแท"จริง
และให"ทำอยHาง
ตHอเนื่อง

มีความรู"
ความสามารถ
ในการบริหาร มี
คุณธรรม เปEน
ผู"นำและ
ผู"บริหารที่ดี เข"า
กับสังคมชุมชน
ได" เปEนผู"นำที่
โรงเรียนและ
ผู"นำของชุมชน
ใช"บริหาร
จัดการแบบมี
สHวนรHวม

เปEนครูมืออาชีพ
มีความรู"
ความสามารถ
พัฒนาตนเอง
อยูHตลอดเวลา
และอุทิศเวลา
ในการสอน?

มีความรู"ตามวัย
ตามหลักสูตร
เปEนคนดี ไป
เรียนตHอและ
กลับมาพัฒนา
โรงเรียนและ
ชุมชนของ
ตนเองได"

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ไมHดุ สอนดี รัก
นักเรียน

คนดี เรียนเกHง 1. ให"มีอาคาร สถานที่
ทุกคน จบแล"ว ให"ครบ
หาเงินมาพัฒนา 2. ให"มีครูสอนให"ครบ
โรงเรียนได"

มีความพร"อมทุกอยHาง เปEนคนเกHง หา
อาคาร ถนน สนามเด็ก สิ่งตHางๆมาให"
เลHน?
โรงเรียน มี
ความพร"อม

1. จัดครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให"
เพียงพอโดยไมHต"องยึด
ข"อมูลจำนวนเด็กตHอ
นักเรียน
2. จัดหาอาคารสถานที่
ห"องปฏิบัติการ ที่
เพียงพอสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาครู และจัด
งบประมาณให"อยHาง
เพียงพอเปEนพิเศษ

ทุกวิชา
3. ทำให"โรงเรียนนHาอยูH
3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มีความ
พร"อมทุกๆด"านทั้ง
อาคาร ครู
สภาพแวดล"อมที่ดี มี
ครบทุกอยHาง

เปEนคนที่เข"ากับ
ชุมชน
ผู"ปกครองได"
ครูได" มา
โรงเรียนและ
พัฒนาโรงเรียน

สอนเด็กได"ดี รัก
เด็กนักเรียนทุก
คน มาโรงเรียน
แตHเช"า

เรียนเกHง อHาน
ออกเขียนได"
เปEนคนดี จบไป
แล"วเรียนตHอ
สูงๆ มาพัฒนา
หมูHบ"านได"

1. อาคารสถานที่ ให"
ครบ งบประมาณให"
เพียงพอ
2. ให"มีครูอยHาง
เพียงพอ
3. การมีสHวนรHวมของ
ทุกฝ…าย

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ให"ทุกสHวนของโรงเรียน
มีสื่อการเรียนรู"หลาย
ด"าน เปEนศูนย1การ
สืบค"นข"อมูล
สารสนเทศ มีสนาม
เด็กเลHนเสริมทักษะ
เพราะการเลHนคือการ
เรียนรู"อีกทางหนึ่ง

สHงเสริมการ
แขHงขันเพราะ
การแขHงขันคือ
สิ่งที่กระตุ"นการ
เรียนรู"ให"เด็ก
อยากพัฒนา
ตนเองให"ดี
ยิ่งขึ้น

พัฒนาสื่อการ
เรียนรู"ให"
สอดคล"องกับ
ผู"เรียนเปEนไปได"
รายบุคคลยิ่งดี
มาก สอดแทรก
ทักษะชีวิต
มากกวHานี้ การ
ใช"ภาษาทHาทาง
ในการแนะนำ
นักเรียนที่นHาฟŠง
ดีกวHานี้สักนิด
หนึ่งจะดีมาก

มีความสนใจใฝ…
เรียนรู"และ
พัฒนาตนเองให"
เกิดทักษะชีวิต
นำไปใช"ในชีวิต
ประจำได"จริง

1. งบประมาณการ
พัฒนาสHงเสริมการ
เรียนรู"ที่ทันสมัยกับ
โรงเรียน
2. อบรมการ
พัฒนาการสอนเน"น
active learning ,
BBL หรือ สอนแบบ
plcมากกวHานี้
3. อยากได"ครูเจ"าของ
ภาษา มาสอนวิชา
ตHางประเทศ

5
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มีความพร"อมทุกอยHาง
ทั้งอาคาร ครู วัสดุ
อุปกรณ1
สภาพแวดล"อมที่ดี

เปEนคนเกHง มี
ความสามารถ
พัฒนาโรงเรียน
อยูHเสมอ

สอนเด็กได"ดี
เกHงทุกคน มา
โรงเรียนทุกวัน
และตั้งใจสอน
รักเด็กทุกคน

เรียนเกHง จบ
1. พัฒนาอาคาร
แล"วเรียนตHอ มี สถานที่ให"เพียงพอ
หน"าที่การงานดี 2. พัฒนาครู หาครูมา
เพิม่
3. ชุมชน ต"องชHวยกัน
พัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนบ,านสามขามิตรภาพที่ 3

หมูH 9 บ"านบ"านสามขา ตำบล คำป…าหลาย อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 20 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายปรัชญา มานะวงศ1 087-9441697
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
86
คน
ระดับประถมศึกษา
212
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น 102
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด 400
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 16
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีกาพัฒนาอยHางยั่งยืน
สถานศึกษา

มีภาวะผู"นำสูง
มีเมตรตา ต"อง
อยูHบนพื้นฐาน
ของเหตุผลและ
ความถูกต"อง

รับผิดชอบตHอ
หน"าที่ ไฝ…หา
ความรู"ดำรงตน
อยHางเรียบงHาย

เอาใจใสHในการ
เรียน ประพฤติ
ดี

1. ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
2. งบประมาณที่มี
จำกัด
3. เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีบรรยากาศนHาอยูH นHา
เรียนรู"และประเทือง
ปŠญญา

มีเมตตาธรรม
และต"องอยูHบน
พื้นฐานของ
เหตุผลและ
ความถูกต"อง

มีความยุติธรรม
และทำให"ศิษย1
เกิดความอบอุHน
ใจ

พัฒนานักเรียน
ให"รจู" ักการ
เคารพเอาใจใสH
การเรียนการ
สอน

1. ต"องการเครื่อง
คอมพิวเตอร1เพื่อการ
เรียนการสอน
2. ต"องการทีวีขนาด50
นิ้วประจำห"องเรียน
3. สนามกีฬา

3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีบรรยากาศนHาอยูH นHา
เรียนรู"และประเทือง
ปŠญญา

มีเมตตาธรรม
และต"องอยูHบน
พื้นฐานของ
เหตุผลและ
ความถูกต"อง

มีความยุติธรรม
และทำให"ศิษย1
เกิดความอบอุHน
ใจ

พัฒนานักเรียน
ให"รู"จักการ
เคารพเอาใจใสH
การเรียนการ
สอน

1. ต"องการเครื่อง
คอมพิวเตอร1เพื่อการ
เรียนการสอน
2. ต"องการทีวีขนาด50
นิ้วประจำห"องเรียน
3. สนามกีฬา

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

นักเรียน เกHง ดี มีสุข

สHงเสริมทักษะ
การเรียนรู"ใน
ทุกด"าน

ดูแลใกล"ชิดให"
ความสนใจ

สามารถจบและ
มีอาชีพ
พฤติกรรมดี

1. พัฒนาด"าน
เทคโนโลยีและมีสHวน
รHวมกับชุมชน
2. การจัดการเรียนการ
สอน
3. สภาพแวดล"อมใน
โรงเรียน

5
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ผลิตและพัฒนา
นักเรียนให"สามารถ
สร"างอาชีพได"

รอบรู"และมี
ข"อมูลที่ทันสมัย
รอบรู"

ตรวจสอบ
ความก"าวหน"า
และผลการ
เรียนของ
นักเรียน

ระหวHางเรียนมี
ทักษะที่
สามารถนำไป
สร"างอาชบีพใน
อนาคต

1. มีความรู"สึก
รับผิดชอบรHวมกัน
ระหวHางบ"านและ
โรงเรียนผู"ปกครองเอา
ใจใสHและเข"ามามีสHวน
รHวมสHงเสริมสนับสนุน
ตHอการเรียนรู"ของ
นักเรียน
2. ใช"โรงเรียนเปEนฐาน
การพัฒนาครู?
3. มุHงเน"นการสอนและ
การเรียนรู"มี
สภาพแวดล"อมของ
การเรียนรู"ที่ดี

โรงเรียนคำอาฮวนศรีสรุ าษฎร]วิทยา

หมูH 1 บ"านคำอาฮวน ตำบล คำอาฮวน อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 7 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายรณชัย ปŠญญาพHอ 081-1184365
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
45
คน
ระดับประถมศึกษา
104
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
149
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนดีได"
สถานศึกษา มาตรฐาน

มีวิสัยทัศน1
กว"างไกล

เกHงมีความรู"
รอบด"าน สา
มาถใช"สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียน
การสอน

อยากให"
นักเรียนเกHง
ภาษาอังกฤษ
ใช"คอมพิวเตอร1
ได"ดี

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนโรงเรียนที่มี
คุณภาพ

ใจดี ให"
ความสำคัญกับ
นักเรียน

สอนสนุก มีครู เปEนคนดี กล"า
สอนครบทุกเอก แสดงออก มี
วิชา
ความสามารถ

1. สื่อการเรียน
2. ภูมิทัศน1
3. ห"องน้ำ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ได"มาตรฐานเทHา
โรงเรียนจังหวัด

ใจดี มีเมตตา
ทันตHอ
สถานการณ1
และเทคโนโลยี

เปEนแบบอยHางที่ มีความสุข นิสัย
ดีให"กับนักเรียน ดี เรียนเกHง

1. อาคารเรียน?
2. สนามเด็กเลHน
3. สภาพแวดล"อม

4
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อยากให"เปEนเหมือน
โรงเรียนในเมือง

ให"ความสำคัญ
กับนักเรียน

สอนให"นักเรียน
เกHงมุคุณภาพ

1. สHงเสริมห"องสมุด
2. สนามกีฬา
3. มีห"องน้ำบนอาคาร
เรียน

เกHง มีความรู"
สามารถ
แก"ปŠญหาได"

1. ด"านอาคารสถานที่
2. ด"านความปลอดภัย
ด"านการจราจร
3. ระบบน้ำ ระบบ
ไฟฟhา

โรงเรียนบ,านดงมอน

หมูH 1 บ"านดงมอน ตำบล ดงมอน อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 36 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายบุญอำนวย แฝงสาคู 061-1234253
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
38
คน
ระดับประถมศึกษา
159
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด 197
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่มีความ
สถานศึกษา พร"อมทุกๆด"าน
นักเรียนมีคุณภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง เปEนคนดีเปEน
แบบอยHางได"?

เปEนผู"มี
วิสัยทัศน1
กว"างไกล
ซื่อตรง ทุHมเท
เสียสละ ชอบ
พัฒนาปรับปรุง
และเปEนผู"นำ
การ
เปลี่ยนแปลง

ครูมีความมุHงมั่น
ตั้งใจเสียสละ
ทุHมเทพัฒนา
งานด"านการ
สอนอยHาง
ตHอเนื่อง ปรับ
วิธีเรียน
ปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน
และก"าวทันการ
เปลี่ยนแปลง

นักเรียนเกHง
วิชาการ เปEนคน
ดีของสังคม
มุHงมั่นพัฒนาตน
และเรียนจบ
อยHางน"อยระดับ
ปริญญาตรี เปEน
ที่พึ่งของ
ครอบครัวได"

1. พัฒนาความพร"อม
ด"านปŠจจัยการศึกษา
ผู"บริหาร ครู อาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ1
ให"พร"อม
2. พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน
ตามคุณลักษณะของ
แตHละรายวิชา
3. พัฒนาความรHวมมือ
ครอบครัวชุมชน ให"มี
สHวนรHวมและตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
การศึกษา

2

กรรมการ เปEนต"นแบบโรงเรียน
สถานศึกษา คุณภาพประจำตำบล

เปEนแบบอยHางที่
พึงประสงค1ตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพผู"บริหาร

เปEนครูที่พึง
ประสงค1ตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

เปEนนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค1
และมีคุณภาพ

1. สร"างเจตคติที่ดีให"
นักเรียนมีระเบียบ มี
วินัย มีคุณธรรม มีจิต
อาสา
2. พัฒนาและสHงเสริม

ด"านการจัดการเรียน
การสอน
3. พัฒนาด"าน
สภาพแวดล"อมให"เอื้อ
สำหรับการจัดการ
เรียนการสอน
3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีคุณภาพ

4

นักเรียน
ปŠจจุบัน

5

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนเหมือน
ปŠจจุบันที่ทHาน
คอยสอดสHอง
ดูแลและเปEน
บุคคลที่บริหาร
ได"ดี

จัดการเรียนการ มีคุณภาพเปEน
สอนที่สนุก
คนดีของสังคม
เข"าใจงHาย

1. การจัดกเรียนรู"
2. ระเบีในโรงเรียน
3. ไมHมีคHะ

เปEนโรงเรียนตัวอยHางที่ เปEนผู"นำที่มี
มีความพร"อมครบวงจร ความสามารถ
ทุกด"าน
ในการ
บริหารงานใน
โรงเรียนเปEน
แบบอยHางให"
โรงเรียนอื่นและ
ชุมชนได"มีความ
ซื่อสัตย1มี
คุณธรรม ให"
ความสนใจเอา
ใจใสHนักเรียน
ทุกระดับชั้น
อยHางทั่วถึง

เปEนผู"มีความ
รับผิดชอบใน
หน"าที่สูงเปEน
แบบอยHางที่ดี
สอนดีมีความรู"
ความสามารถที่
สำคัญรักเด็ก มี
เมตตาตHอเด็ก

เปEนเด็กที่นHารัก
เรียบร"อย เกHง
ฉลาดมีไหวพริบ
ดีมีคุณธรรมเมื่อ
ศึกษาสำเร็จ
ออกไปก็เปEน
เด็กที่มีคุณภาพ
เปEนที่ต"องการ
จากสถาบัน
อื่นๆและสังคม

1. ด"านอาคารเรียน
และสิ่งแวดล"อม
2. สื่ออุปกรณ1การ
จัดการเรียนการสอน
ครบวงจร
3. จัดครูมาสอนครบ
ทุกกลุHมสาระการ
เรียนรู"

หนูอยากให"โรงเรียน
ของหนูเปEนโรงเรียนที่
มีอุปกรณ1การเรียน
และสื่อการสอนที่
พร"อมตHอการจัดการ
เรียนการสอน มี
คอมพิวเตอร1เยอะๆ มี
สนามกีฬาในรHม มีสระ
วHายน้ำ

อยากได"คุณครู
สวยๆใจดี สอน
หนังสือเกHง

อยากเปEนคน
เกHง มีความรู"
และ
ความสามารถ
รอบด"าน มี
ความเคารพ มี
สัมมาคาราวะ

1. อยากได"ห"อง
คอมพิวเตอร1
2. อยากได"อาคารเรียน
และโต˜ะเรียนสวยๆ
3. อยากได"สนามกีฬา
ในรHม(โรงยิม)

อยากได"
ผู"บริหารใจดี
สวยๆหลHอๆ

6

นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากให"มีสื่อการสอน
ที่มากมายและ
หลากหลายวิชา

7

ผู"ปกครอง
นักเรียน

8

ใจดี

คุณครูใจดี

อยากให"เพื่อนๆ
ชHวยเหลือกัน
สามัคคีกัน จบ
ไปแล"วก็ได"เรียน
ที่ดีๆมีงานทำ

1. อยากให"มี
คอมพิวเตอร1และ
เทคโนโลยีใหมHๆ
2. อยากให"มีสื่อการ
สอนมากๆ
3. อยากให"มีคุณครู
ประจำวิชามาเพิ่มอีก

มีครูที่ตั้งใจเต็มงานเต็ม มีระบบบริหาร
ศักยภาพ?
จัดการที่ดี
บริหารจัดการ
บุคคลได"เต็ม
ศักยภาพ

มีความเปEนครู
อยHางเต็มเปY‹ยม
ตั้งใจสอน มีสื่อ
การสอนที่
สอดคล"องกับ
การจัดการ
เรียนรู"

พัฒนาได"เต็ม
ศักยภาพของ
บุคคล

1. สร"างเจตคติที่ดีให"
เกิดกับนักเรียนในทุกๆ
เรื่อง
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให"สูงขึ้น
3. พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมให"ทันสมัย

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีการจัดการเรียนการ
สอนเต็มรูปแบบมีสื่อ
การสอนและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เปEนผู"นำที่มี
คุณภาพพัฒนา
โรงเรียนให"
ทันสมัยในทุกๆ
ด"าน

คุณครูให"
ความสำคัญกับ
นักเรียนเปEน
สำคัญเน"นงาน
สอนมากกวHา
งานเอกสาร

เปEนนักเรียนที่มี
คุณภาพอHอน
น"อมถHอมตนมี
สัมมาคารวะรู"
บุญคุณครูบา
อาจารย1

1. ด"านสื่อการสอน
และเทคโนโลยี
2. บุลคากรครบทุก
กลุHมสาระ
3. สภาพแวดล"อม
อาคารเรียนสถานที่ที่
ทันสมัยและเพียงพอ
ตHอจำนวนนักเรียน

9

ศิษย1เกHา

มีสื่อเทคโนโลยีให"กับ
ห"องเรียนทุกห"อง

เปEนนักพัฒนา
ทุกๆด"าน

สอนเต็ม
ความสามารถ
ใช"สื่อในการ
เรียนการสอน
ให"มากขึ้น

นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม ตั้งใจ
เรียน เปEนคนดี
ของสังคม

1. สื่อเทคโนโลยี
2. ครูครบทุกสาระการ
เรียนรู"
3. ปรับภูมิทัศน1ของ
โรงเรียนให"สวยงาม

10

ศิษย1เกHา

โรงเรียนที่มีการพัฒนา
ในทุกๆด"าน การเรียน
กิจกรรมและ
เทคโนโลยี

ใจดี พัฒนา
สถานศึกษา
และพัฒนา
นักเรียนให"มี
ความสามารถ
หลายๆด"าน

สอนนักเรียนให"
เกHงในด"าน
วิชาการ และ
ระเบียบวินัย

มีความรู"และ
สามารถนำ
ความรู"ไปตHอ
ยอดในอนาคต

1. ให"โรงเรียนมี
เทคโนโลยีในการเรียน
การสอนมากดวHาเดิม
2. ให"โรงเรียนพัฒนา
ด"านวิชาการให"แกHเด็ก
มากกวHาเดิม
3. ให"มีสิ่งอำสวยความ
สะดวกในการเรียนการ
สอนมากกวHาเดิม

โรงเรียนบ,านปeงโพน

หมูH 3 บ"านป…งโพน ตำบล ดงเย็น อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 12 กิโลเมตร
ผู"บริหาร วHาทีร่ "อยเอกอมรรัตน1 ศรีขันธ1 093-6285897
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
38
คน
ระดับประถมศึกษา
85
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
29
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
152
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียน
แบบ เกี่ยวข"อง
เปEนอยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
นักเรียน
โรงเรียนทั้ง
ศิษย1เกHาและ
ศิษย1ปŠจจุบัน
เปEนอยHางไร

ข"อเสนอในการพัฒนา
โรงเรียน

1

กรรมการ มีความพร"อมเต็ม
สถานศึกษา ศักยภาพในการ
ให"บริการนักเรียน
ในเขตพื้นที่

มีวิสัยทัศน1
กว"างไกล
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

จัดการเรียนการ มีคุณภาพและ
สอนที่สHงเสริม เปEนคนดี มี
ผู"เรียน
ความสุข

1. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู"เรียนให"ดีขึ้น
2. ดูแลด"านความปลอดภัย
ของนักเรียนทุกด"าน
3. จัดอาคารสถานที่ให"พร"อม
ตHอผู"เรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีสื่อการสอนที่
ทันสมัยและจัดการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพ

เปEนผู"นำที่ดี
และสนับสนุน
ทุนการศึกษา
ให"นักเรียน
ตHอเนื่อง

มีความรักและ
ดูแลเอาใจใสH
นักเรียน

ได"เข"าเรียนตHอ
ในระดับที่
สูงขึ้นและเปEน
เด็กดี

1. จัดสื่ออุปกรณ1ที่ทันสมัย
เพื่อสนองตHอการเรียนรู"ของ
นักเรียน
2. มีครูที่เพียงพอในการดูแล
นักเรียน
3. จัดหาทุนสนับสนุน
การศึกษาของนักเรียน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีคุณภาพในทุกๆ
ด"าน เพื่อรองรับ
นักเรียนทุกคน

มีสHวนรHวมกับ
ชุมชนและมี
ความเปEนผู"นำ
ในการบริหาร
โรงเรียน

ให"ความรู"แกH
นักเรียนอยHาง
เต็มที่

มีความ
ประพฤติดี
เรียนดี

1. สอนเสริมนักเรียนที่เรียน
อHอนและจัดกิจกรรมที่
สHงเสริมผู"เรียนอยHางตHอเนื่อง
2. จัดระบบดูแลความ
ปลอดภัยและมีอาคารสถานที่

ที่พร"อมพัฒนาผู"เรียน
3. ให"โรงเรียนมีสHวนรHวมกับ
ชุมชนมากขึ้น
4

ศิษย1เกHา

มีสHวนรHวมกับ
ชุมชนเพื่อ
ดำเนินงานอยHางมี
คุณภาพ

ให"การ
สนับสนุน
บุคลากรเพื่อ
รHวมกันพัฒนา
โรงเรียน

มีความใสHใจ
ศิษย1และมีความ
พร"อมในการ
จัดการเรียนการ
สอน

เปEนคนดีมี
คุณภาพ ทำ
ประโยชน1เพื่อ
สHวนรวม

1. ควรจัดกิจกรรมรHวมกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
2. สHงเสริมผู"เรียนในทักษะ
วิชาการและเรื่องอาชีพ
3. จัดสภาพแวดล"อมที่เอื้อ
และเหมาะสมกับผู"เรียน

โรงเรียนบ,านส,มปeอย "รอดนุกูล"

หมูH 2 บ"านบ"านส"มป…อย ตำบล นาสีนวน อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 16 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายประยูร บุญประสพ 088-3597675
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
41
คน
ระดับประถมศึกษา
116
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
84
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
241
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"
แบบ เกี่ยวข"อง
โรงเรียนเปEน
สำรวจ กับโรงเรียน อยHางไร
คนที่

อยากให"ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนาโรงเรียน
นักเรียน
โรงเรียนทั้ง
ศิษย1เกHาและ
ศิษย1ปŠจจุบัน
เปEนอยHางไร

1

กรรมการ มีความพร"อม
สถานศึกษา และสื่อการ
สอนที่ทันสมัย

มีวิสัยทัศน1
กว"างไกล

มีเทคนิคการ
สอนที่ให"เด็ก
เข"าใจงHาย

รู"สึกคิดถึง
และผูกพันธ1
กับโรงเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

สวยงาม
เปEนนักพัฒนา
สะอาด จัดการ
เรียนการสอน
แบบสนุกๆ

สอนสนุกและ
ได"ความรู"

เปEนระเบียบ 1. ปรับปรุงอาคารสถานที่
เคารพครู
2. มีรถโรงเรียน
อาจารย1
3. มีนักการภารโรง

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีคุณภาพทาง
การศึกษา
บริเวณ
โรงเรียน
สะอาดและ
สวยงาม

ทำหน"าที่อยHาง
เต็ม
ความสามารถ

นำความรู"ไป
เรียนตHอ
และพัฒนา
อาชีพให"ดี
ขึ้น?

4

ศิษย1เกHา

มีประสิทธิภาพ มีความคิดที่จะ
ในการสอน
พัฒนาโรงเรียน

เปEนนักพัฒนา
เข"ากับชุมชนได"ดี

ให"ความสำคัญ นึกถึงและ
กับนักเรียน
หวงแหน
สถาบัน

1. ความพร"อมของสือการเรียนการสอน
2. สิ่งดึงดูดให"เด็กอยากมาโรงเรียน
3. ภูมิทัศน1ของโรงเรียนให"นHาอยูH

1. พัฒนาด"านคุณธรรมและจริยธรรม
2. ปรับปรุงภูมิทัศน1
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให"ดี
ยิ่งขึ้น

1. พัฒนาการเรียนการสอนให"ดียิ่งขึ้น
2. พัฒนาให"มีมาตราฐานเทียบเทHา
โรงเรียนชั้นนำ
3. พัฒนาความเปEนอยูHของนักเรียนให"ดี
ยิ่งขึ้น

โรงเรียนชุมชนนาโสก

หมูH 1 บ"านนาโสก ตำบล นาโสก อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 30 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายประชาน แสนสุข 081-2619979
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
61
คน
ระดับประถมศึกษา
175
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
236
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีความพร"อมในการ
สถานศึกษา พัฒนาด"านวิชาการ
ด"านคุณธรรม
จริยธรรม งานอาชีพ
และสุขภาพอนามัย
พร"อมทั้งเปEนแหลHง
เรียนรู"ชุมชนด"วย

สร"างโรงเรียน
ให"พร"อมบริการ
ทางการศึกษา
อยHางมีคุณภาพ
สนับสนุน
สHงเสริมการมี
สHวนรHวม
ระหวHาง
โรงเรียน/
ชุมชน/
หนHวยงานอื่นใน
การจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาที่
เกิดประโยชน1

พร"อมให"การ
บริการด"านการ
จัดการเรียนการ
สอนมีอุปกรณ1
และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่
เอื้อตHอการ
เรียนรู"ที่มี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนได"รับ
ความรู" ทักษะ
กระบวนการที่
จำเปEนตHอการ
ดำรงชีวิตในการ
เปEนพลเมือง
ไทยได"อยHางมี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการให"นักเรียน
มีทักษะอาชีพ
2. โครงการพัฒนา
จัดสรรงบประมาณใน
การจัดหาสื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนด"านวิชาการและ
งานอาชีพ
3. โครงการสร"าง
เครือขHายพัฒนา
บุคคลากร

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีสื่อการเรียนที่
มีวิสัยทัศน1ที่
ทันสมัย มีห"อง สถานที่ ก"าวไกล
นHาเรียน นHาดู นHาอยูH
พัฒนาการเรียน
การสอน
สภาพแวดล"อม

พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
พัฒนาสื่อ วิธี
สอนให"ทันสมัย

เปEนบุคคลที่มี
คุณภาพที่ดี ทั้ง
ด"านความรู"และ
จิตใจ

1. พัฒนาห"องเรียน
อาคารสถานที่ให" นHา
อยูH นHาดู นHาเรียน
2. พัฒนา
สื่อคอมพิวเตอร1โน˜ตบุ˜ต

ให"ก"าวหน"า
และให"
ความสำคัญ
และมี
ปฏิสัมพันธ1ที่ดี
กับนักเรียน
ชุมชนและ
ผู"ปกครอง

ทีวีจอแบน ลำโพง
เครื่องปริ้นต1ให"ครบทุก
ห"อง
3. อยากมีโรงอาหาร
ใหมHที่หว"างขวางปูพื้น
กระเบื้อง

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ครูดี เด็กดี ครูครบชั้น
มีคุณภาพ เด็กได"รับ
โอกาสทางการศึกษา
เทHาเทียมกับเด็กใน
เมือง พัฒนานักเรียน
รอบด"าน เชHน ด"าน
กีฬา ควรมีสระวHายน้ำ
เพื่อสร"างทักษะชีวิต
ด"านดนตรี ควรมีครู
สอนดนตรี เพื่อความ
สุนทรีทางอารมณ1
พัฒนาให"เปEนโรงเรียน
ที่ได"มาตรฐาน?

มีวิสัยทัศน1 ที่
มุHงเน"นพัฒนา
ผู"เรียนอยHาง
แท"จริง?

ครูดี
ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ
สอน สอนเด็ก
เต็มกำลัง เต็ม
ความรู" เต็ม
ความสามารถ
เสียสละ ทุHมเท
เพื่อพัฒนา
ผู"เรียนให"เปEน
พลเมืองดี เปEน
กำลังของชาติ
ตHอไป

เปEนคนดี พร"อม
ที่จะอยูHในสังคม
ได"อยHางมี
ความสุข

1. อยากให"มีคุณครู
ครบทุกสาระ เพื่อจะ
ได"พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนได"อยHสง
มีประสิทธิภาพ
2. ใช"ชุมชนเปEนฐานใน
การจัดกระบวนการ
เรียนรู?"
3. พัฒนาด"านสถานที่
ให"พร"อมตHอการพัฒนา
ผู"เรียนอยHางรอบด"าน
เชHน สระวHายน้ำ ห"อง
ดนตรี ห"อง
วิทยาศาสตร1?
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นักเรียนเรียนดีมี
คุณธรรม

บริหารได"อยHาง
มีระบบ พัฒนา
คุณภาพ
นักเรียน
โรงเรียน

สอนดีขยันมี
วินัย

เปEนคนดีมี
คุณภาพ

1. ระบบประปาและ
สุขา
2. สิ่งแวดล"อมและ
ความปลอดภัย
3. ความสวยงาม
กายภาพภายนอก

โรงเรียนบ,านหนองแอก

หมูH 5 บ"านหนองแอก ตำบล บางทรายใหญH อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 12 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายปริญญา บุญล"อม 081-3895827
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
37
คน
ระดับประถมศึกษา
66
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
103
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
9
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียน
แบบ เกี่ยวข"อง
เปEนอยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"นักเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

ข"อเสนอในการพัฒนา
โรงเรียน

1

กรรมการ อยากให"โรงเรียน
สถานศึกษา เปEนโรงเรียนในฝŠน
มีจริยธรรม
คุณธรรม มีสื่อการ
เรียนการสอนที่
พร"อม มีครูพร"อม
ทุกวิชาเอก
เข"มงวดในการ
เรียน เน"นสอนให"
เด็กจบออกไปมี
วิชาติดตัวไปใช"
ตลอดชีวิต

ผู"บริหารต"องเปEน
คนเข"าถึงชุมชนร
งHาย เปEนคนตั้งใจ
และจริงใจในการ
บริหารงาน ดูแล
บุคลากรให"มี
คุณภาพ มีความ
สามัคคีปรองดอง

อยากเห็นครู
ในโรงเรียนมี
ความรักความ
สามัคคี มี
วิสัยทัศน1ใน
การเรียนการ
สอน ตามวิถี
ชุมชนด"วย

อยากเห็นนักเรียน
ตั้งใจเรียนตามวัย
ของเขาให"อHานออก
เขียนได" เปEนเด็กดี
มีสัมมาคารวะผู"
หลักผู"ใหญH

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กให"มีสุขภาพดี
มีความสะอาด มี
ระเบียบเรียบร"อย
2. พัฒนาการเรียนการ
สอนให"เด็กมีความรู"
ความสามารถตาม
ความเหมาะสม
3. พัฒนาด"านวัตถุ
อาคารสถานที่ ด"าน
เกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

บุคลิกดี มี
คุณธรรม มีความ
ยุติธรรม ใจดี

ใจดี

มีการตัดสินใจที่ดี
ไมHยุงเกี่ยวยาเสพ
ติด และตัดสินใจได"
ถูกต"อง

1. ความสะอาดปลอด
ขยะ
2. ความรHมรื่น รHวม
เย็น
3. มีความสุขในการ
เรียน

สะอาดไมHมีขยะ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีความเปEนกันเอง
ทุกสHวน ทั้งครู
ผู"บริหาร และ
อยากให"มีจำนวน
มากขึ้น

มีความเปEนกันเอง
มีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
ความเปEนผู"นำที่
สูง

อยากให"มี
ความสามัคคี
เปEนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
และรHวมมือ
กันพัฒนา
โรงเรียน

อยากเห็นการแตHง
กายที่เรียบร"อย
เรียนหนังสือเกHงๆ
และไปเรียนตHอ
โรงเรียนขนาดใหญH
ได" จบไปมีงานการ
ที่ดีในอนาคต

1. ทำรั้วโรงเรียนและ
ปhายโรงเรียนให"
เรียบร"อย
2. มีรถรับ-สHงให"
เพียงพอกับจำนวน
นักเรียน
3. ความเปEนระเบียบ
เรียบร"อยภายใน
บริเวณโรงเรียน

4
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เปEนโรงเรียนที่นHา
ศึกษาหาความรู" มี
แหลHงเรียนรู"

ให"ความสำคัญกับ
ครูนักเรียน และ
โรงเรียนที่ทHาน
บริหาร

มีความเอาใสH
นักเรียน ให"
ความสำคัญ
กับนักเรียน?

อยากให"นนักเรียน
มีความตั้งใจ และ
สนใจในการเรียน
เมื่อจบการศึกษา
ไปอยากให"นักเรียน
ทุกคนประสบ
ความสำเร็จในชีวิต

1. พัฒนาศักยภาพใน
การเรียน
2. บรรยายใน
ห"องเรียน
3. พัฒนาบริเวณ
โรงเรียน?

โรงเรียนบ,านหนองแวง

หมูH 8 บ"านบ"านหนองแวง ตำบล บ"านโคก อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 25 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร 088-5926349
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
41
คน
ระดับประถมศึกษา
138
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
52
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
231
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนแบบอยHางให"กับ
สถานศึกษา โรงเรียนในตำบล ทั้ง
ในด"านความเปEนเลิศ
ทางวิชาการ และ
ความสามารถของ
นักเรียน

มีวิสัยทัศน1
กว"างไกล มี
แนวความคิด
ใหมHๆ มา
ปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน

ทุHมเทเสียสละ
และตั้งใจสอน
นักเรียน อยHางมี
ประสิทธิภาพ

นักเรียนมี
ระเบียบวินัย มี
กิริยามารยาทที่
ดี พูดจาไพเราะ
เคารพนอบน"อม
และเมื่อจบ
ออกไปมีอาชีพ
การงานที่ดี

1. อาคารสถานที่
สภาพแวดล"อมเอื้อตHอ
การจัดการเรียนการ
สอน สะอาดสวยงาม
2. งบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียน
เพียงพอ
3. พัฒนาบุคลากรให"มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีวิสัยทัศน1ที่ดี
พัฒนาโรงเรียน
พัฒนาครูและ
นักเรียนให"มี
ความรู"
ความสามารถ

ทุHมเทเสียสละ
สอนนักเรียน มี
ความรักความ
เมตตาตHอศิษย1
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
หลากหลาย

เปEนคนดี มี
ความรู" มี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
ความสามัคคี มี
ความรักตHอ
สถาบันของ
ตนเอง

1. พัฒนาอาคาร
สถานที่ให"เอื้อตHอการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
2. จัดสภาพแวดล"อม
ให"สวยงาม
3. ควรมีการจัดอาหาร
กลางวันให"กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต"น

โรงเรียนมีภูมิทัศน1
สภาพแวดล"อมรHมรื่น
สวยงาม ทั้งในและ
นอกห"องเรียน เอื้อตHอ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีสื่อ
วัสดุอุปกรณ1ที่ทันสมัย
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

อยากให"โรงเรียนมี
มาตรฐานสูงกวHา
โรงเรียนในตำบล
ผู"ปกครองเกิดความ
เชื่อมั่น สHงนักเรียนเข"า
เรียนมากขึ้น

เปEนผู"นำด"านวิ
ชการ พัฒนา
ผู"เรียนให"มี
ความรู"
ความสามารถ
หลายๆด"าน

สอนให"นักเรียน
คิดวิเคราะห1
แก"ปŠญหาเองได"
และใฝ…รู"ใฝ…เรียน
มีความ
รับผิดชอบ

ใฝ…รู"ใฝ…เรียน
อHานออกเขียน
ได" ผลการเรียน
อยูHในระดับดี ดีมาก ขยัน มี
นิสัยรักการอHาน
การเขียน

1. อยากให"โรงเรียนมี
รถ รับสHงนักเรียน
2. อยากให"โรงเรียนมี
สภาพแวดล"อม
สวยงาม เอื้อตHอการ
จัดการเรียนการสอน
3. อยากให"ครูและ
บุคลากรได"รับการ
พัฒนา

4
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นักเรียนมีคุณภาพทั้ง
ด"านวิชาการ ด"านกีฬา
ด"านศิลปะดนตรี และ
โรงเรียนมีคุณภาพเปEน
ที่ยอมรับของชุมชน

สร"างความ
เปลี่ยนแปลง
ทั้งด"านวิชาการ
ด"านพัฒนา
บุคลากร และ
ปรับปรุง
สภาพแวดล"อม
ในห"องเรียน
และนอก
ห"องเรียนให"
สวยงาม

อยากเห็น
คุณครูใช"
นวัตกรรม และ
รูปแบบการ
สอนที่
หลากหลาย
และประเมิน
ทดสอบ
นักเรียน
สม่ำเสมอ

นักเรียน
ระหวHางเรียน
อHานออกเขียน
ได" มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
และเมื่อจบ
ออกไปสามารถ
เข"าศึกษาตHอใน
สถานศึกษาที่มี
คุณภาพได"

1. อยากให"มีอาคาร
สถานที่สวยงาม เอื้อ
ตHอการจัดการเรียน
การสอน ทั้งใน
ห"องเรียนและนอก
ห"องเรียน
2. อยากให"มีครูและ
บุคลากรที่มีคุณภาพ
ทุHมเท เสียสละ ตั้งใจ
สอนอยHางเต็มที่
3. อยากให"มีสื่อการ
เรียนการสอน ที่
ครบถ"วนทันสมัย
นักเรียนได"ลงมือปฏิบัติ
จริง

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม

ตำบล ผึง่ แดด อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายอาทิตย1 ทองรอบ 091-4183863
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
48
ระดับประถมศึกษา
109
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
157
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8

คน
คน
คน
คน
ห"อง

ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ นักเรียนเรียนดี กีฬา
สถานศึกษา เดHน มีคุณธรรม?

เปEนนักพัฒนา
ด"านการเรียน
การสอนและ
ด"านคุณธรรม
จริยธรรม?

ใจดี มีคุณธรรม
เน"นการเรียน
การสอน?

เปEนคนดี เรียน
เกHง กีฬาเดHน?

1. สนามเด็กเลHน
2. อุปกรณ1สื่อการ
เรียนการสอน
3. ปรับภูมิทัศน1ให"
สวยงาม

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

นักเรียนเรียนดี กีฬา
เดHน?

เน"นการเรียน
ของนักเรียน
เปEนหลัก

ใจดีรักนักเรียน
ขัดเกลาให"
นักเรียนเปEนคน
ดี

เปEนเด็กดี ตั้งใจ
เรียน?

1. อยากให"มีอุแกรณื
การเรียนการสอนที่
ดีกวHานี้
2. ปรับปรุงภูมิทัศน1ให"
สวยงาม
3. อยากให"มีสนามเด็ก
เลHน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

นักเรียนเรียนเกHง เปEน
คนดี และมีระเบียบ

เปEนผู"บริหารที่
พัฒนาโรงเรียน
ทั้งด"านความรู"
นักเรียนและ
ด"านอาคาร
สถานที่

รักและชอบใน
การสอน
นักเรียน

เปEนคนดี มี
คุณธรรม
สามารถ
ชHวยเหลือ
ตนเองได"และ

1. อยากให"มีสนามเด็ก
เลHน
2. ภูมิทัศน1ในโรงเรียน
และรอบๆโรงเรียน ให"
สวยงาม
3. อาคารสถานที่

พร"อมจะ
ชHวยเหลือคนอื่น
4

ศิษย1เกHา

เปEนศูนย1กลางระหวHาง
ชุมชน โรงเรียน และ
วัด?

ดูแลและพัฒนา
ให"ครูเน"นการ
เรียนการสอน
และพัฒนาภูมิ
ทัศน1ในโรงเรียน

ตั้งใจและรักใน
การสอน ให"
นักเรียนเปEนคน
ดีมีคุณธรรม

เปEนคนดี รัก
ใครHกลมเกลียว
กัน
มีความ
เอื้อเฟ™šอเผื่อแผH

1. อยากให"มีสนามเด็ก
เลHน?
2. อยากให"โรงเรียนมี
ต"นไม"ดอกไม"มากกวHานี้
3. อุปกรณ1ในการเรียน

โรงเรียนชุมชนโพนทราย

หมูH 3 บ"านโพนทราย ตำบล โพนทราย อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 13 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายโอวาท สุเลิศ 081-7083781
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
22
คน
ระดับประถมศึกษา
64
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
47
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
133
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
12
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
แบบ เกี่ยวข"อง
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"โรงเรียน
เปEนอยHางไร

อยากให"ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
นักเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

ข"อเสนอในการพัฒนา
โรงเรียน

1

กรรมการ
เปEนศูนย1กลางของ
สถานศึกษา ชุมชนเปEนต"นแบบ
ที่มีอุปกรณ1และสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกที่เอื้อตHอ
การเรียนรู"และ
ผู"บริหาร ครูที่มี
ประสิทธิภาพ

มีความสามารถใน
การวางแผน
พัฒนาโรงเรียน
เพื่อพัฒนาองค1กร
ไปสูHเปhาหมาย
สร"างองค1กรแหHง
การเรียนรู" มีการ
วางแผน มี
ความสามารถใน
การตัดสินใจได"
อยHางถูกต"อง
รวดเร็วและกล"า
ตัดสินใจ

เปEนตัวอยHางที่ดี
ให"แกHนักเรียน?

มีความขยันมั่น
เพียร ขยัน
ศึกษาหาความ
รู"อยูHเสมอ

1. พัฒนาด"าน
การศึกษา
2. พัฒนาสิ่งแวดล"อม
โรงเรียน
3. พัฒนาอาคารเรียน
ให"นHาเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีความเปEนผู"นำ
และเต็มที่กับงาน
ทุกอยHางต"องมีการ
เตรียมพร"อมอยูH
เสมอสำหรับทุก
สถานการณ1

มีความรักและ
เมตตาตHอศิษย1
ให"ความเอาใจ
ใสHชHวยเหลือ
ศิษย1

อยากเห็น
นักเรียนตั้งใจ
เรียนและไป
ศึกษาตHอเพื่อมี
งานทำ

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู"เรียน
2. มีกิจกรรมไห"
นักเรียนได"ทำ
3. ตรวจสอบดูแลโรง

สร"างโอกาสให"
นักเรียนในพื้นที่ได"
พัฒนาอยHางเต็มที่
ได"เรียนรู"อยHาง
สม่ำเสมอ

อาหารและโรงครัวไห"
สะอาด
3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

อยากให"โรงเรียน
เปEนศูนย1กลางของ
ชุมชนเปEนต"นแบบ
ที่มีความพร"อมใน
การให"บริการทาง
การศึกษาอยHางมี
คุณภาพ เปEนการ
สร"างโรงเรียนให"มี
ความพร"อมในด"าน
การจัดการเรียน
การสอนมีอุปกรณ1
และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เอื้อ
ตHอการเรียนรู"ผู"
บริการและครูมี
ประสิทธิภาพ

เปEนผู"นำที่ดีของ
คณะครู นักเรียน
มีความสามรถใน
การวางแผน
พัฒนาโรงเรียน
เพื่อพัฒนาองค1กร
ไปสูHเปhาหมาย

4

ศิษย1เกHา

เปEนโรงเรียน
เปEนผู"นำที่ดีและ
สะอาดสิ่งแวดล"อม ชHวยเหลือคณะครู
หน"าอยูH
ในโรงเรียนได"ทุก
สถานะการณ1

ใสHใจในหน"าที่
ของตนเอง สอน
เด็กนักเรียนให"
อHานออกเขียน
ได"

เปEนคนดี คนเกHง
ของสังคม เปEนที่
พึ่งอาศัยของ
ผู"ปกครองได"

1. พัฒนาด"าน
การศึกษา
2. พัฒนาอาคารเรียน
ห"องเรียน
3. พัฒนาสิ่งแวดล"อม
ในโรงเรียน

มีความเมตตา
ตHอศิษย1
ชHวยเหลือศิษย1
ได"ทุก
สถานะการณ1

ตั้งใจเรียนและ
ทำตามกฎของ
โรงเรียนเชื่อฟŠง
ครูและได"ศึกษา
ตHอเพื่อมีงานทำ

1. พัฒนาเรื่องการเรียน
2. พัฒนาอาคาร
ห"องสมุด
3. พัฒนาห"องน้ำใน
บริเวณโรงเรียน

โรงเรียนเมืองใหมX

หมูH - บ"านเมืองใหมH ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 3 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ 081-9656023
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
40
คน
ระดับประถมศึกษา
82
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
122
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
9
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนศูนย1การเรียนรู"
สถานศึกษา ประจำชุมชน มีอาคาร
สถานที่ สวยงาม
ทันสมัย รั้วรอบขอบ
ชิด

มีความสามารถ
ในการประสาน
ความรHวมมือกับ
ชุมชน และ
ให"บริการด"าน
วิชาการแกH
ชุมชน

ทุHมเท ตั้งใจ
สอนเปEนงาน
หลัก มีคุณธรรม
จริยธรรม

เกHงวิชาการ
งานอาชีพ นำ
ชื่อเสียงมาสูH
ชุมชน

1. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให"นHาอยูH
สวยงาม มีความ
ทันสมัย มีครุภัณฑ1
ครบถ"วนและเพียงพอ
2. มีครูครบวิชาเอก
และมีครูสำหรับสอน
เด็กพิเศษเรียนรHวม
โดยเฉพาะ
3. มีรถรับ - สHง
นักเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีครูครบทุกชั้น
ตั้งใจสอน มี
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเอก มี
เวลาสอนเต็มที่

มีความรู" เปEน
คนดี สามารถ
สอบเข"าศึกษา
ตHอในระดับที่
สูงขึ้นได"?

1. งบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่
เชHน สนามกีฬา โรง
อาหาร ห"องน้ำห"อง
สวม ภูมิทัศน1 รวมทั้ง
ครุภัณฑ1ทางการศึกษา
เชHน อุปกรณ1ทางด"าน
ICT ตHางๆ

1. เปEนโรงเรียนที่มี
มีคุณธรรม
อาคารสถานที่เพียงพอ จริยธรรม ใจดี
มั่งคง มีภูมิทัศน1
สวยงาม มีรั้วรอบขอบ
ชิด

2. จัดงบประมาณเพื่อ
จ"างครูให"ครบทุกเอก
3. มียานพาหะรับสHง
นักเรียนและใช"ใน
ราชการ
3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีอาคารสถานที่
สวยงาม ทันสมัย มีรั้ว
รอบขอบชิด?

มีเวลาอยูH
บริหารโรงเรียน
เต็มที เต็มเวลา
ประสานงานกับ
เครือขHาย
ผู"ปกครองเพื่อ
พัฒนาและ
แก"ไขปŠญหาของ
นักเรียนรHวมกัน

ทุHมเท เสียสละ
มีเวลาเต็มที่ใน
การสอน ดูแล
นักเรียนด"วย
ความเสมอภาค

มีความสุขมี
ความปลอดภัย
ในการเรียน
สามารถอHาน
ออกเขียนได"
คิดเปEน
แก"ปŠญหาเปEน?

1. มีอาคารสถานที่
สวยงาม ปลอดภัย มี
สื่ออุปกรณ1ในการเรียน
การสอนครบและ
ทันสมัย
2. มีครูคบทุกวิชาเอก
มีครูสอนเด็กเรียนรHวม
โดยเฉพาะ
3. มีรถรับ - สHง
นักเรียน

4
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มีอาคารสถานที่ที่
สวยงาม เพียงพอ
สำหรับการจัดการ
เรียนการสอน

ประสานความ
รHวมมือกับศิษย1
เกHา กับชุมชน
หนHวยงาน
องค1กรฯลฯ
เพื่อสนับสนุน
การจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน

มีความเมตตา
ตHอเด็ก โอบ
อ"อมอารี ตั้งใจ
สอนสุด
ความสามารถ

มีรู"เหมาะสมกับ
ชั้นเรียน รัก
โรงเรียน เปEน
คนดีของสังคม
รHวมมือพัฒนา
โรงเรียนและ
ชุมชนใน
อนาคต

1. มีอาคารสถานที่
และครุภัณฑ1ตHางๆที่
เพียงพอ
2. มีครูครบทุกชั้น
และทุกวิชาเอก
3. มีรถยนต1รับสHง
นักเรียนและใช"ใน
ราชการ

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง

หมูH - บ"านชุมชนศรีบุญเรือง ตำบล ศรีบุญเรือง อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 3 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายวิเศษ ปรีประสาท 0892771370
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
34
คน
ระดับประถมศึกษา
97
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น 0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด 131
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 9
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีความพร"อมในเรื่อง
สถานศึกษา สถานที่ สื่อและ
อุปกรณ1การเรียนการ
สอนเพียงพอตHอ
นักเรียน

รับฟŠงเสียงของ
ผู"ปกครอง

ครูใสHใจใน
ระเบียบวินัย
ของนักเรียน

มีคุณธรรม
พูดจาไพเราะ

1. ความสะอาดของ
โรงเรียน
2. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให"พร"อมใช"งาน
และปลอดภัย
3. ห"องสมุดเพื่อให"
นักเรียนได"ค"นคว"าใน
เวลาวHาง

2

กรรมการ คอมพิวเตอร1 และสื่อ
สถานศึกษา อุปกรณ1ในการเรียน
กานสอนเพียงพอตHอ
จำนวนนักเรียน

มีเมตตา ให"
ความชHวยเหลือ
แกHชุมชน

.สามัคคี เปEน
หนึ่งเดียวกัน.
ชHวยเหลือลูก
ศิษย1 เข"าใจลูก
ศิษย1ทุกคน

เปEนคนดี อยูH
รHวมสังคมได"
อยHางมีความสุข

1. ห"องสมุด. เพื่อให"
ลูกหลานได"อHานยาม
วHาง
2. สนามเด็กเลHน.
เพียงพอ และอุปกรณ1
ที่ปลอดภัย
3. ความปลอดภัยของ
ลูกหลานในการเดิน
ข"ามถนน เดินไป-กลับ
บ"าน- โรงเรียน

3

กรรมการ ครูทุกสาขาวิชา
สถานศึกษา สถานที่ปลอดภัยนHา
เรียน

เปEนผู"นำการ
เมตตา กรุณา
เปลี่ยนแปลงที่ดี ตHอศิษย1
ทั้งในด"าย
สถานที่
สิ่งแวดล"อม
รวมไปถึงการ
บริหารอื่นๆ

เปEนคนดี มี
อาชีพที่สุจริต
ไมHยุHงเกี่ยวกับสิ่ง
อบายมุข และ
ยาเสพติด

1. ห"องสมุด. เพื่อให"
นักเรียนได"ใช"เวลาวHาง
ให"เกิดประโยชน1?
2. ความปลอดภัยของ
นักเรียนให"หHางไกล
จากยาเสพติด?
3. ให"ผู"ปกครองเข"ามา
มีสHวนรHวม ในการรับ
ฟŠง และแก"ปŠญหา
ตHางๆ เชHน ปŠญหายา
เสพติด

4

กรรมการ เปEนโรงเรียนทีมี
สถานศึกษา คุณภาพครอบคลุมทุก
ด"าน เชHน ด"านวิชาการ
ด"านคุณธรรมจริยธรรม
เห็นประโยชน1สHวนรวม
มากกวHาสHวนตน

เปEนคนดีมี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
หลัก
ประชาธิปไตย
ในการ
บริหารงาน

เปEนคนดี มี
คุณธรรม
จริยธรรม
เสียสละทุHมเท
ในการอบรมสั่ง
สอนนักเรียน

เปEนคนดี มี
คุณธรรม
จริยธรรม ตั้งใจ
เรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค1ทุก
ด"าน

1. ครูสอนครบชั้น
ครบทุกกลุHมสาระการ
เรียนอยHางมีคุณภาพ
2. การพัฒนา
สภาพแวดล"อม ให"นHา
อยูHนHาเรียน
3. มีงบประมาณ จ"าง
ครูพิเศษเฉพาะด"านมา
จัดการเรียนการสอน
ให"มีคุณภาพตHอเนื่อง

5

นักเรียน
ปŠจจุบัน

1.นักเรียนเปEนคนดี
อHานออกเขียนได" 2.
อาคารสถานที่สะอาด
รHมรื่น สวยงาม 3.มีครู
ครบชั้น ครบทุกวิชา 4.
ผู"บริหารมีภาวะผู"นำ

1.เปEนผู"บริหาร
นักพัฒนาทุก
ด"าน 2.มี
คุณธรรมจริยธรรม

1.ตั้งใจอบรมสั่ง
สอนศิษย1ให"เปEน
คนดี มีความรู"
ตามเกณฑ1
มาตรฐาน 2.มี
จรรยาบรรณ
ของครู เปEน
แบบอยHางที่ดี
แกHลูกศิษย1

1.เปEนเด็กดี มี
คุณธรรม มี
ความรู"ตาม
หลักสูตร 2.นำ
ความรู"ไปใช"ใน
ชีวิตประจำวัน
และประกอบ
อาชีพสุจริตได"

1. อาคารสถานที่
สะอาด รHมรื่น สวยงาม
แข็งแรง ปลอดภัย
2. นักเรียนเปEนคนดี มี
ความรู" อHานออดเขียน
ได"
3. ครูเอาใจใสHในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

6

นักเรียน
ปŠจจุบัน

จัดการเรียนการสอน
ให"เปEนคนดี คนเกHง
และอยูHในสังคมได"
อยHางมีความสุข

เปEนผู"นำแหHง
การเรียนรู" มี
ภาวะผู"นำใน
การบริหารงาน
ตามขอบขHาย

มีจรรยาบรรณ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ยึดผู"เรียน และ
องค1กรในการ
ทำงาน

เปEนคนดี คน
เกHง มีคุณธรรม
จริยธรรม อยูHใน
สังคมได"อยHางมี
ความสุข

1. มีครูครบชั้นเรียน
และครบทุกกลุHมสาระ
การเรียนรู"
2. ได"รับการสนับสนุน
ง.ป.ม พิเศษ ในการจัด
จ"างครูเฉพาะด"าน

งานใน
สถานศึกษา

7

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีครูครบชั้น มีครูครบ
วิชาเอก เพื่อประโยชน1
ของนักเรียนในการ
เรียน

เปEนผู"มีความรู"
ความสามารถ
ในการพัฒนา
โรงเรียน

8

ผู"ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียนสะอาด
นักเรียนมีวินัย

9

ผู"ปกครอง
นักเรียน

10

11

3. ได"รับการสนับสนุน
ง.ป.ม. ในการจัดการ
เรียนรู"ในระบบ ICT
ครบทุกชั้นเรียน
เปEนครูใจดี มี
เมตตา รักศิษย1

อยากให"
นักเรียนเปEนคน
ดีและเกHง เมื่อ
จบไปอยากให"
เปEนพลเมืองที่ดี
ประกอบอาชีพ
สุจริต

1. เพิ่มครูตามวิชาเอก
2. การให"ความ
ชHวยเหลือนักเรียนที่
ยากจน
3. เพิ่มจำนวน
คอมพิวเตอร1ใน
ห"องเรียน ICT

มีความยุติธรรม ตั้งใจสอนลูก
รู"จักฟŠงความ
ศิษย1
คิดเห็นของผู"อื่น

เปEนคนดี มี
คุณธรรม

1. มีคอมพิวเตอร1ทุก
ชั้น เพียงพอกับการ
เรียนการสอน
2. โรงเรียนสะอาด
3. นักเรียนมีวินัย

นักเรียนมีวินัย

มีคุณธรรม

ตัง้ ใจสอน
หนังสือ

เปEนคนดีของ
สังคม

1. มีสื่อการเรียนการ
สอน
2. มีคอมพิวเตอร1
เพียงพอ
3. นักเรียนมีวินัย

ผู"ปกครอง
นักเรียน

สะอาด เปEนระเบียบ
นักเรียนมีวินัย

เปEนคนซื่อสัตย1
มีคุณธรรม

เปEนตัวอยHางที่
ดรให"กับ
นักเรียน

เรียนสูงๆมีงาน
ทำที่มั่นคง

1. นักเรียนมีระเบียบ
วินัย
2. จัดสถานที่ให"เอื้อตHอ
การเรียนการสอน
3. ด"านสื่อการเรียน
การสอน

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มี
คุณภาพด"านวิชาการ
กีฬา ดนตรี นาฏศิลป•
และคุณธรรมจริยธรรม

มีภาวะผู"นำแหHง
การเรียนรู"
สนับสนุนงาน
ครอบคลุมทุก
ด"าน

เปEนคนดี มี
คุณธรรม มี
ความรู"รอบด"าน
ในการจัดการ
เรียนรู" ทุHมเท
เสียสละเวลา
อบรมสั่งสอน
ผู"เรียน

เปEนคนที่มี
คุณภาพ
คุณธรรรม
จริยธรรมที่ดี
งาม

1. การพัฒนาผู"เรียนให"
มีคุณภาพ
2. มีครูและบุคคลากร
ครบทุกชั้นที่มีคุณภาพ
3. เสียสละเวลาอบรม
สั่งสอนผู"เรียนเต็ม
ความรู"ความสามารถ

12

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีความพร"อมในทุกๆ
ด"าน

ผู"บริหารมี
ศิลปะในการ
ครองตน ครอง
งาน มีเมตตา
ธรรม มีภาวะ
ผู"นำ มีการสร"าง
วิสัยทัศน1

มีความเปEนผู"นำ
คุ"มครองเด็กได"
มีความ
ประพฤติดีทั้งใน
และนอก
สถานที่

รู"จักการใช"
ทักษะชีวิตเพื่อ
ความอยูHรอด
และเปEนคนดี
คนเกHงของ
สังคม เมื่อ
เติบโตไมHเปEน
ภาระสังคม

1. เพิ่มอัตรากำลังตาม
วิชาเอกที่ขาดแคลน
2. ชHวยเหลือนักเรียน
ทั้งเรียนดีแตHยากจน
3. สำรวจสื่ออุปกรณ1ที่
ขาดแคลนในโรงเรียน

13

ศิษย1เกHา

มีครูครบทุกสาระ

รับฟŠงความ
คิดเห็นของ
คณะครู

ตั้งใจสอน
นักเรียน

เปEนคนดี คน
เกHง

1. ครู
2. สถานที่
3. ความมีระเบียบ

14

ศิษย1เกHา

เด็กๆตั้งใจเรียน

มีเหตุผล
อธิบายได"

มีคุณธรรม
จริยธรรม

อยูHในสังคมได"

1. สถานที่ไมHเอื้อ เชHน
สนามกีฬา
2. ครูไมHครบสาระ
3. -

15

ศิษย1เกHา

ครูดูแลเอาใจใสH
นักเรียนดี

มีความรู"
จริยธรรม
บริหารอยHาง
เที่ยงธรรม

ใจดี รักเด็ก

อยากให"ศึกษา
ตHอสูงๆแล"ว
กลับมาพัฒนา

1. อยากให"มีสื่อการ
สอน
2. 3. -

16

ศิษย1เกHา

เปEนโรงเรียนที่มี
คุณภาพด"านการ
จัดการเรียนการสอน
โดยสHงเสริมให"ผู"เรียนมี
ความรู"ความสามารถ
เฉพาะด"าน

มีภาวะผู"นำด"าน
วิชาการ ด"าน
การพัฒนา
ครอบคุมทุก
ด"าน

จัดการเรียนรู"
ให"กับผู"เรียน
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความ
รอบรู"เนื้อหา มี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
สอนให"บรรลุ
เปhาหมาย

เปEนคนเกHง คน
ดี มีเหตุผล อยูH
ในสังคมอยHางมี
ความสุข

1. มีครูที่มีคุณภาพ
ครบทุกสิ่งสาระการ
เรียนรู"
2. มีงบ ง.ป.ม
สนับสนุนการเรียนรู"
เฉพาะด"าน เชHนดนตรี
นาฏศิลป• กีฬา
3. มีสภาพแวดล"อมรHม
รื่นที่สวยงามนHาอยูH
นHารัก

โรงเรียนชุมชนบ,านคำชะอี

หมูH 1 บ"านบ"านคำชะอี ตำบล คำชะอี อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 45 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสมปอง เสียงล้ำ 083-3435809
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
48
คน
ระดับประถมศึกษา
130
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
178
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียน
แบบ เกี่ยวข"อง
เปEนอยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEนอยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

เปEนผู"มีความรู"
ความสามารถ
ทางด"านการบริหาร
มีภาวะผู"นำ มี
วิสัยทัศน1ที่กว"างรอบ
รู"รอบคอบ
รับผิดชอบรู"หน"าที่
ทันสมัย ทัน
เทคโนโลยี กล"าคิด
กล"าเปลี่ยนแปลง
กล"าตัดสินใจ

มีความรักใน
อาชีพครู
ปรับปรุงการ
เรียนการสอน
ให"ทันตHอ
เหตุการณ1 มี
ความ
รับผิดชอบใน
หน"าที่ตนเอง มี
ความซื่อสัตย1
อดทน ขยัน
ประหยัด มี
สติปŠญญาดี มี
ความคิดริเริ่ม
กระตือรือร"น
สุภาพอHอนโยน
เรียบร"อย การ
แตHงกาย
เหมาะสมกับ
การเปEนครุ ก"าว

เปEนคนดี มี
คุณธรรม อHาน
ออกเขียนได" มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
สามารถใช"
เทคโนโลยี
แสวงหาความรู"
ได"ด"วยตนเอง มี
สุขภาพรHางกาย
แข็งแรงสมบูรณ1
มีความรู"คูH
คุณธรรม?

กรรมการ อยากให"มีความ
สถานศึกษา พร"อมทางด"าน
การจัดการศึกษา
มีความเข"มเเข็ง
ทางวิชาการ มี
บุคลากรที่
เพียงพอ เปEน
ศูนย1กลางการ
เรียนรู"ในชุมชน
เปEนต"นแบบที่ดีมี
ความพร"อมใน
การให"บริการทาง
การศึกษาอยHางมี
คุณภาพ มีความ
พร"อมด"านการ
จัดการเรียนการ
สอน มีวัสดุ
อุปกรณ1และสิ่ง
อำนวยความ

1. การจัดกิจกรรม
ตHางๆ เพือ่ พัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณธที่พึง
ประสงค1ของให"เรียน?
2. การเพิ่มบุคลากรให"
เพียงพอกับนักเรียน
และตรงสาขาวิชา
3. การสนับสนุน
ทางด"านงบประมาณ

สะดวกที่เอื้อตHอ
การเรียนรู"

ทันเทคโนโลยี
เปEนแบบอยHางที่
ดีแกHนักเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนโรงเรียนที่มี
มาตรฐาน
คุณภาพระดับสูง
มีความเข"มแข็ง
ทั้งด"านวิชาการ
ด"านกิจกรรม
ด"านดนตรี ด"าน
กีฬา และด"าน
ศิลปะ

มีภาวะผู"นำ มีเมตตา
ธรรม ต"องอยูHบน
พื้นฐานของเหตุผล
และความถูกต"อง
รอบรู"และทันสมัย

ทำการสอน
อยHางมี
ประสิทธิภาพ มี
ความเมตตา
กรุณา ปฏิบัติ
ตHอนักเรียนให"
นักเรียนเคารพ
นับถือด"วยจิตใจ

อยากเห็น
นักเรียนตั้งใจ
ศึกษา มี
มารยาทที่ดี
ความประพฤติ
ตัวดี มีน้ำใจ

1. คณะครูทุกกลุHม
สาระการเรียนรู"ใช"
ระบบการเรียนการ
สอนที่มุHงเน"นผู"เรียน
เปEนสำคัญ และ
นักเรียนสามารถนำไป
ประยุกต1ใช"ในชีวิตได"
2. จัดหาแหลHง
งบประมาณมา
ดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาอาคารเรียน
3. สนับสนุนการศึกษา
เพื่อพัฒนาชีวิตให"ดีขึ้น

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่นHา เปEนคนดี มีคุณธรรม?
อยูHนHาเรียน รHมรื่น
สะอาด
ปลอดภัย?

อยากให"ครูสอน
นักเรียนให"เปEน
คนดี มีคุณธรรม
มีทักษะชีวิต
คนที่เรียนไมHเกHง
ก็อยากให"ครู
สอนทักษะการ
ใช"ชีวติ

ประกอบอาชีพ
ที่สุจริต เลี้ยง
ตัวเองและ
ครอบครัวได"

1. สนามเด็กเลHนของ
ชั้นอนุบาล
2. อยากให"โรงเรียนมี
ความรHมรื่น สวยงาม
3. ปรับปรุงห"องน้ำ
ห"องส"วมให"ใช"งานได"ดี

4

ศิษย1เกHา

มีสื่อ อุปกรณ1ที่ใช"
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสม
เพียงพอและมี
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีการ
บริหารจัดการชั้น
เรียนที่
เหมาะสม?

มีความรู"
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับ
ผู"เรียน มี
ความสามารถ
ในการใช"และ
ผลิตสื่อที่
เหมาะสม
สอดคล"องกับ
ความต"องการ

มีความรู"
ความสามารถ
ตามระดับชั้น มี
สมรรถนะใน
ด"านการสื่อสาร
เทคโนโลยีมี
คุณธรรม ความ
รับผิดชอบใน
การทำงาน

1. สื่ออุปกรณ1การ
เรียนการสอนที่
เหมาะสมกับรายวิชาม
กับ
2. บุคลาการ
3. ห"องปฏิบัติการ

มีวิสัยทัศน1ในการ
บริหารงาน ที่เน"น
คุณภาพของผู"เรียน มี
ความเปEนมืออาชีพ มี
ความมุHงมั่นในการ
พัฒนาการศึกษา
อยHางจริงจัง มี
ความสามารถในการ
ประสานความรHวมมือ
กับทุกภาคสHวนมี
ความเสียสละอุทิศ
ตนให"กับงานราชการ

โรงเรียนคำบกราษฎร]นกุ ลู

หมูH 4 บ"านบ"านคำบก ตำบล คำบก อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 49 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายประภาส หมั่นเรียน 089-8627429
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
8
คน
ระดับประถมศึกษา
38
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
46
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่พร"อมใน มีคุณธรรมเปEน
สถานศึกษา การจัดการศึกษามี
ผู"นำทาง
พร"อมทั้งบุคลากรสื่อ วิชาการ
และความรHวมมือจาก
องค1กรในท"องถิ่น

มีคุณธรรมมี
ความรู"
ความสามารถมี
วิธีการสอนที่
หลากหลาย
เข"าใจเด็ก

ให"คิดเปEน
แก"ปŠญหาเปEนมี
ทักษะทาง
เทคโนโลยี
ปรับตัวได"ดี

1. จัดหาครูให"ครบชัน้ สื่อ
ครบครันสถานที่ที่พร"อมรับ
จำนวนเด็ก
2. งบประมาณ
3. ความรHวมมือจากชุมชน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีมาตรฐานทาง
วิชาการ

เปEนนักพัฒนา

เปEนนักวิชาการ

เปEนบุคคลแหHง
การเรียนรู"

1. ครูเพียงพอ
2. งบประมาณเพียงพอ
3. สื่อและาคารเรียน
เพียงพอ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์สูงเปEน
โรงเรียนสHงเสริม
คุณธรรม

มีความเปEนผู"นำ
ในด"านการ
พัฒนา

มีความสามารถ
เมตตาศิษย1

มีความรู"
สามารถเทHาทัน
เหตุการณ1ใน
สังคม

1. มีครูครบชั้น
2. มีอาคารเรียนครบ
3. มีงบประมาณเพียงพอ
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มีคุณภาพทางวิชาการ

เปEนนักพัฒนา

มีความรู"
ความสามารถ
รักเมตตาศิษย1

มีคุณภาพมี
คุณธรรมมี
ทักษะชีวิต

1. ครูครบชั้น
2. อาคารเรียนพร"อม
3. งบประมาณเพียงพอ

โรงเรียนบ,านหนองเอีย่ นดง "ราษฎร]สงเคราะห]"

หมูH 2 บ"านบ"านหนองเอี่ยนดง ตำบล น้ำเที่ยง อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 45 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นางภัทร1สิริย1 ไชยธงยศ 080-4029954
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
38
คน
ระดับประถมศึกษา
111
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
43
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
192
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีอาคารเรียนที่มั่นคง
สถานศึกษา ถาวร มีสื่ออุปกรณ1
หลากหลาย
สนองตอบนักเรียน
อHอน ปานกลาง เกHง มี
ห"องปฏิบัติการการ
เรียนรู"ที่ครบกลุHมสาระ
ทันสมัย?มี่ครูสอน
ภาษาอังกฤษ/จีน /
ญี่ปุ…น เพื่อการติดตHอ
ค"าขายธุรกิจ ใน
อนาคต

ดำเนินงานที่
สนองการ
เรียนรู" นักเรียน
ทุกระดับ อHอน
ปานกลาง เกHง
เต็มศักยภาพ

เปEนโรงแบบ
มอนเตสเซอรี่ มี
สื่อฝ‘กปฏิบัติใน
ชีวติ ประวัน
และการเรียนรู"
ที่เน"นผู"เรียน
เปEนสำคัญและ
สากล

เกHง ดี มีสุข มี
จิตสาธารณะ
ขยัน อดทน สู"
งาน สามารถ
ทำงานรอบโลก
ได"

1. จัดสรรสื่อที่ดีและ
ทันสมัย และจัดซื้อ
วัสดุที่มีคุณภาพ ไมH
ต"องมีเงินทอนเปEนทอด
ไขH เหมือนปŠจจุบัน
2. ขอให"รัฐบาลทำจริง
และตHอเนื่อง เหมือน
สิงคโปร1 ญี่ปุ…น?
3. ปราบคอร1รัปชั่น ใน
เมืองไทย แล"วใช"
งบประมาณเพื่อ
การศึกษาเต็ม 100

2

กรรมการ มีคุณภาพ
สถานศึกษา

มีวิสัยทัศน1ที่
ใสHใจนักเรียน
กว"าง นักพัฒนา ทุกคน

มีคุณภาพ

1. ภาษาตHางประเทศ
2. ความรู"ด"าน
เทคโนโลยี
3. การขาดแคลนน้ำ

3

กรรมการ มีหอ" งปฏิบัติการทาง
สถานศึกษา ภาษาไทย/อังกฤษ/

ผู"บริหารมี
วิสัยทัศน1

นักเรียน ดี เกHง
สามารถ

1. จัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ1 ที่ตรงกับการ

มืออาชีพ ดูแล
นักเรียน อยHาง

วิทยาศาสตร1/
ภาษาจีน/ญี่ปุ…น
สังคมศาสตร1/ศิลปะ/
พลศึกษา/การงาน
อาชีพ ตามศาสตร1
พระราชา มีครู
ชาวตHางชาติ มาสอน
ภาษาอังกฤษ/จีน และ
ญี่ปุ…น มีสื่อเทคโนโลยี
อุปกรณ1 การเรียนการ
สอน ทั้งทางสื่อ และ
ปฏิบัติจริงมีแหลHง
เรียนรู" ที่พร"อมเรียนรู"
ด"วยการฝ‘กปฏิบัติจริง
สนองเด็กอHอน ปาน
กลาง และเกHง ใน
สถานศึกษา

กว"างไกล
บริหารจัดการ
โดยใช"โรงเรียน
เปEนฐาน ทุก
ภาคสHวนมีสHวน
รHวม กล"า กล"า
ทำ และพัฒนา
โรงเรียน
ตอบสนอง
ผู"เรียน ตาม
ระดับ
สติปŠญญา
จัดการเรียนการ
สอนที่
หลากหลาย
สHงผลให"ผู"เรียน
มีความเพียร
เลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว มีจิต
สาธารณะ

ใกล"ชิด
วิเคราะห1เด็ก
เปEนรายบุคคล
จัดการเรียนรู"
ตามความพร"อม
ความถนัด
สนใจของ
ผู"เรียน ฝ‘ก
ทักษะปฏิบัติให"
เด็กเกิดความรู"
แบบยั่งยืน?

ดำรงชีวิตได"
อยHางมีความสุข
และประกอบ
อาชีพแขHงกับ
นานาประเทศ
ได" สูHสากล

จัดการเรียนรู" ที่
สนองตอบผู"เรียน ทั้ง
เด็ก อHอน ปานกลาง
และเกHง จัดหาครู
ชาวตHางชาติสอนภาษา
สูHสากล และไป
ประกอบอาชีพได"ทั่ว
โลก
2. จัดทำแหลHงเรียนรู"
ในสถานศึกษาได"ฝ‘ก
จริง ตามความถนัด
และสนใจ
3. ให"ทุนครู นักเรียน
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู"
ประเทศที่พัฒนาแล"ว
ทุกด"าน

4

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ก"าวหน"าด"าน
เทคโนโลยี

มีวิสัยทัศน1
ทันสมัย

รอบรู" ใสHใจ
นักเรียน

มีคุณภาพ

1. สื่อ เทคโนโลยี
2. บุคคลากร?
3. การขาดแคลนน้ำ

5

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนโรงเรียนต"นแบบ
ของโรงเรียนใกล"เคียง
และโรงเรียนอื่นๆ

มีความ
รับผิดชอบ
ชHวยเหลือ
โรงเรียน ครู
นักเรียน และ
ชุมชน

ชHวยพัฒนา
นักเรียน และ
ชุมชน

เปEนคนดี ตั้งใจ
เรียน ชHวยครู
และชุมชน
ทำงาน

1. การจัดระเบียบ
นักเรียนในเรื่องๆ
2. การพัฒนาอาคาร
เรียนเพื่อให"นีกเรียน
นั้นมีความตัง้ ใจในการ
เรียน
3. การพัฒนา
สิ่งแวดล"อมในโรงเรียน
เพื่อให"โรงเรียนนั้น
สะอาด

6

ผู"ปกครอง
นักเรียน

พัฒนาในทุกด"าน

นักพัฒนาและ
ใสHใจชุมชน

พัฒนาความรู"
มีคุณภาพ
ให"ทันเหตุการณ1

1. การขาดแคลนน้ำ
2. การเรียนการสอน

ภาษาตHางชาติ
3. เทคโนโลยี
7
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ก"าวทันเทคโนโลยี

ทันเหตุการณ1

ใสHใจนักเรียน

มีคุณภาพ

1. เทคโนโลยี อุปกรณ1
สื่อ
2. บุคคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด"าน
เทคโนโลยี
3. น้ำ

8
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มีความพร"อมทุกด"าน

มีวิสัยทัศน1กว"าง ใสHใจนักเรียน
เน"นผู"เรียนเปEน ทุกกลุHม
หลัก

มีคุณภาพ

1. ด"านภาษา
2. ด"านอุปกรณ1การ
เรียน
3. ด"านสิ่งแวดล"อม
เครื่องอำนวยความ
สะดวก

โรงเรียนบ,านค,อ "บ,านค,อวิทยาคาร"

หมูH 2 บ"านบ"านค"อ ตำบล บ"านค"อ อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 35 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายบุญทอม สุพรรณ 089-9175296
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
35
คน
ระดับประถมศึกษา
78
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด 113
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 9
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่นHาอยูH มี
สถานศึกษา สีสนั โดนเดHนนHาเรียน

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน

ครูรHวมกิจกรรม
ตHางๆกับ
นักเรียน

เปEนนักเรียนที่
เรียนเกHง

2

กรรมการ นักเรียนเรียนดีเรียน
สถานศึกษา เกHง

มุHงมั่นในการ
ทำงาน

มีความตั้งใจใน
การสอน
นักเรียน

นักเรียนมีหน"าที่ 1. พัฒนาด"าน
การงานที่มั่นคง การศึกษา
2. พัฒนาบุคลากร
โรงเรียน
3. พัฒนาอาคารและ
สถานที่

3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ตั้งใจในการ
ทำงาน

ตั้งใจในการ
สอนนักเรียน

นักเรียนมีงาน
ทำมั่นคง

นักเรียนมีความใฝ…รู"ใฝ…
เรียน

1. อยากให"นักเรียนมี
ระเบียบวินัย?
2. อยากให"นักเรียน
เรียนเกHง
3. -

1. พัฒนาด"านการสอน
นักเรียน
2. พัฒนาด"านบุคลากร
โรงเรียน
3. พัฒนาด"านอาคาร
สถานที่

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

นักเรียนเรียนเกHง

มุHงมั่นในการ
ทำงาน

ตั้งใจในการสอ
นักเรียน

นักเรียนมีงาน
ทำ เปEนคนดี
ของชุมชน

1. พัฒนาด"านการ
เรียนการสอน
2. พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา
3. พัฒนาอาคาร
สถานที่

5
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นักเรียนมีความใผHรู"ใผH
เรียน

มีความตั้งใจใน
การทำงาน

ตั้งใจในการ
สอนนักเรียน

นักเรียนมีงาน
ทำ ชHวยพัฒนา
ชุมชน

1. พัฒนาด"านการ
เรียนการสอน
2. พัฒนาบุคลากร
3. พัฒนาอาคาร
สถานที่

โรงเรียนบ,านซXง

หมูH 2 บ"านซHง ตำบล บ"านซHง อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 35 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสุรไกร แสนโสม 087-2319050
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
29
คน
ระดับประถมศึกษา
84
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
113
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ ให"มีวงดนตรีโปงลาง
สถานศึกษา และนางรำ

เปEนนัก
พัฒนาการเรียน
และอาคาร
สถานที่

นำสื่อนวัตกรรม เปEนคนดี มีวินัย
มาใช"กับเด็ก
และใฝ…เรียนรู"
และทำงานเต็ม ตลอด
ศักยภาพ

1. เด็กอHานไมHคลHอง
2. ระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบ
3. ให"เด็กมีพื้นฐานการ
เลHนกีฬา เชHน ฟุตบอล
วอลเลHย1บอล เซปŠก
ตะกร"อ เปตอง

2

กรรมการ มีครูครบชั้น อาคาร
สถานศึกษา เรียนอาคารประกอบ
เพียงพอ สื่อการเรียน
เพียงพอ?

มีความรู"
ความสามารถ
มีคุณธรรม
จริยธรรม เปEน
ตัวอยHางที่ดีแกH
ครู นักเรียน
และชุมชน

ตั้งใจอบรมสั่ง
สอนศิษย1 มี
ความ
รับผิดชอบ เข"า
ไปมีสHวนรHวมใน
การพัฒนา
ชุมชน

อHานออกเขียน
ได" เกHงด"าน
กิจกรรม เขHน
ดนตรี กีฬา ให"
มีความ
ประพฤติที่ดี มี
การมีงานนทำ
มีอนาคตที่สดใส

1. จัดทำห"อง
คอมพิวเตอร1 และ
จัดหาคอมพิวเตอร1
อยHางน"อย 15 เครื่อง
2. ปรับปรุงสนามเด็ก
เลHน
3. จัดหาวิทยากรสอน
สาระที่ขาดแคลน เชHน
ดนตรี พละ เปEนต"น

3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ใจดี มีคุณธรรม
นิเทศติดตาม

ใจดี ขยันสอน
ไมHทอดทิ้ง

เรียนเกHง
มารยาท

1. ให"มีสนามเด็กเลHน
สำหรับน"องๆ อนุบาล

โรงเรียนสวยงาม มีสื่อ
เพียบพร"อม มีสนาม

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

เด็กเลHนปลอดภัย
เยี่ยมห"องเรียน
สนามกีฬาได"มาตรฐาน สม่ำเสมอ?
ครูครบชั้นเรียน

นักเรียน ให"
ความเสมอภาค
กับนักเรียนทุก
คน

เรียบร"อย
สุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโต
สมวัย เกHงกีฬา
เมื่อเรียนจบ
แล"วให"มีงานทำ
หรือสามารถทำ
มาหาเลี้ยงชีพ
ได"

2. มีอาคารอนุบาลเปEน
เอกเทศ ให"มีที่
รับประทานอาหาร
ห"องน้ำห"องส"วมและสิ่ง
อำนวยความสะดวก
3. ให"มีห"อง
คอมพิวเตอร1และมี
คอมพิวเตอร1ประมาณ
15 เครื่อง ให"เพียงพอ
กับนักเรียนที่เข"าเรียน
แตHละครั้ง

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีสื่อที่หลากหลาย มี
อาคารสถานที่เพียงพอ
สนามกีฬาทันสมัย
รองรับชุมชนที่จะมา
ออกกำลังกายและเลHน
กีฬาได"

รับผิดชอบสูง
บริหารงานให"
ราบรื่น
เรียบร"อย เข"า
รHวมกิจกรรม
ของชุมชนทุก
กิจกรรม

ตั้งใจสอน ให"
นักเรียนมี
ความรู" เปEนคน
ดี

เรียนเกHง ความ
ประพฤติ
เรียบร"อย จบไป
แล"วให"มีพื้นฐาน
งานอาชีพ

1. จัดหาคอมพิวเตอร1
ให"เพียงพอกับนักเรียน
ที่เข"าไปเรัยนแตHละขั้น
2. จัดทำอาคารอนุบาล
ให"เอื้อตHอการเรียนรู"
3. จัดหาครูให"ครบทุก
สาระ

5
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เปEนศูนย1กลางการ
เรียนรู" สามารถ
ให"บริการแกHโรงเรียน
อื่นในตำบล หรือ
ชุมชนได" เชHน มีห"อง
คอมพิวเตอร1 มีสื่อไอที
และสื่ออื่นๆครบครัน
มีสนามเด็กเลHน มีสวน
สุขภาพหรือสถานที่
ออกกำลังกาย มีสนาม
กีฬา เชHน สนาม
ฟุตบอล สนามฟุตซอล
ที่ได"มาตรฐาน

เปEนบุคคลที่มี
ความรู"
ความสามารถ
บริหารเกHง ยิ้ม
งHาย ทักทาย
บริหารให"ครู
ปฏิบัติงานอยHาง
มีความสุข
นักเรียนได"
เรียนรู"เต็ม
ศักยภาพ

มีความ
รับผิดชอบสูง
ไมHทิ้งเด็ก ดูแล
นักเรียนได"อยHาง
ทั่วถึง สอน
นักเรียนอHาน
ออกเขียนได"ทุก
คน?

เรียนดีมี
คุณธรรม มี
ความสามารถ
พิเศษ เชHน
ดนตรี กีฬา
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ?

1. ให"มีห"องเรียนไอที
2. สนามเด็กเลHน ลาน
กีฬาอเนกประสงค1?
3. อาคารเรียนอาคาร
ประกอบเพียงพอ
สะอาดสวยงาม

โรงเรียนบ,านเหลXา

หมูH 1 บ"านบ"านเหลHา ตำบล บ"านเหลHา อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 35 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายทักษิณ คนซื่อ 086-2276642
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
35
คน
ระดับประถมศึกษา
113
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
56
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
204
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนต"นแบบ
สถานศึกษา ที่เพรียบพรัอมด"วย
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ เพียงพอ
มั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย สวยงาม
และมีบรรยายกาศ
สภาพแวดล"อม ที่
สวยงาม นHาอยูH นHา
เรียนมีวัสดุ สื่อ
อุปกรณ1 เพียงพอ ทัน
การณ1

ทันการณ1 กล"า
คิด กล"านำ มี
ภาวะผู"นำ เรียบ
งHาย มีมนุษย
สัมพันธ1 เปEน
แบบอยHางที่ดี..

เปEนแบบอยHางที่
ดี แตHงตัวดูดี มี
ความ
รับผิดชอบงาน
มุHงมั่น เสียสละ
ตั้งใจสอน รัก
เด็ก รู"งาน
พัฒนาตนเอง
เสมอ

มีระเบียบวินัย
มีความ
รับผิดชอบ
อดทน เสียสละ
ด"วยจิตอาสา
ตั้งใจเรียน
มารยาทดี และ
พัฒนาตนให"ทัน
โลก (เปEนคน
เกHง ดี มีสุข)

1. จัดสรรงบประมาณ
สร"าง และซHอมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ให"เอื้อตHอ
การพัฒนาการศึกษา
อยHางเพียงพอ..
2. จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ1 สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เพียงพอ
3. จัดสรรงบรายหัว
นักเรียนเพิ่มขึ้น และ
งบพัฒนาครู บุคลากร
ให"โรงเรียนบริหาร
พัฒนาโดยตรง

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ใจดี เปEนผู"นำ
รักการพัฒนา

แตHงตัวดี รักเด็ก ตั้งใจเรียน เปEน
สอนดี ใจดี เปEน คนเกHง คนดี รู"
ตัวอยHางที่ดี
หน"าที่ มีความ

1. มีอาคารหอสมุด
ค"นคว"าเฉพาะ มีอาคาร
ต่ำสำหรับน"องอนุบาล
มีห"องเรียน ห"อง

โรงเรียนสะอาด
สวยงาม มีห"องเรียน
และห"องกิจกรรม
เพียงพอ?

อดทน
รับผิดชอบ

กิจกรรมอื่นที่เพียงพอ
2. มีอุปกรณ1 สื่อการ
เรียนสาระวิชาตHางๆ
และพัฒนา
สภาพแวดล"อม
สวยงาม
3. โรงเรียนมีสนาม
และมีอุปกรณ1กีฬา
ตHางๆครบแตHละ
ประเภท และมีสระ
วHายน้ำได"ฝ‘ก ไมHจมน้ำ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มีอาคาร
เรียน ห"องเรียน ห"อง
พิเศษที่เพียงพอ
สวยงาม ปลอดภัย มี
อาคารประกอบ เชHน มี
อาคารห"องสมุด มีสระ
วHายน้ำ สนามกีฬาครบ
ไดมาตรฐาน มีอาคาร
โรงประชุม เปEนต"น

มีความเปEนผู"นำ
ทางความคิด
เปEนนักพัฒนา
เข"าใจคน เข"าใจ
งาน คบงHาย

ตั้งใจสอน รัก
เด็ก ทันสมัย
เปEนตัวอยHางที่ดี
มีความ
รับผิดชอบ

ตั้งใจเรียน มี
ระเบียบวินัย
กตัญžู รู"คุณ
เปEนคนดี

1. จัดสร"าง และ
ซHอมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบอื่น
2. จัดหาสื่อ อุปกรณ1
ตามความจำเปEน และ
ความต"องการของ
โรงเรียน
3. จัดสร"างแหลHง
เรียนรู" พัฒนา เชHน
อาคารห"องสมุด สระ
วHายน้ำ สนามกีฬา
เปEนต"น

4
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โรงเรียนสวยงาม มี
อาคารเพียงพอ มั่นคง
ปลอดภัย

ใจดี พูดคุยคบ
งHาย รักโรงเรียน
รักเด็ก เปEน
แบบอยHางที่ดี

ใจดี รักเด็ก
ตั้งใจสอน
รับผิดชอบงาน
และพัฒนา
ตนเองเสมอ

เปEนคนเกHง รอบ
รู" รู"หน"าที่ มี
ความ
รับผิดชอบ
อดทน เปEนคนดี
..

1. มีอาคารที่เพียงพอ
เชHน อาคารชั้นอนุบาล
อาคารหอสมุด ลาน
กีฬา สระวHายน้ำ ฯลฯ?
2. มีอุปกรณ1 สื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่
หลากหลายตามความ
ต"องการของโรงเรียน
3. โรงเรียนมีแหลHง
เรียนรู" มี
สภาพแวดล"อมนHาอยูH
นHาเรียน

โรงเรียนบ,านโพนงาม

หมูH 2 บ"านบ"านโพนงาม ตำบล โพนงาม อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 38 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายปานไทย ภูล"นแก"ว 089-9439525
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
29
คน
ระดับประถมศึกษา
93
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
122
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีคุณภาพการศึกษาสูง
สถานศึกษา เปEนที่ยอมรับของ
สังคม มีอาคารสถานที่
พร"อม มีครู-บุคลากร
ครบเพียงพอ มีสื่อวัสดุอุปกรณ1-สิ่งอำนวย
ความสะดวกในการ
บริหาร-การสอนสถานที่เอื่อตHอการ
เรียนการสอน มี
งบประมาณสนับสนุน
ทุกด"านเพียงพอ

เปEนผู"ทรงภูมิรู"มีอำนาจในการ
บริหารบุคคลได"
อยHางอิสระ-เปEน
ที่ยอมรับของ
สังคม

มุHงมั่นทุHมเทการ
ทำงาน-สอน
อยHางมี
ประสิทธิภาพรับผิดชอบ-มี
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ รัก
ศิษย1-รักงานประสานชุมชนเปEนแบบอยHาง
ทุกด"าน

เปEนคนดีของ
สังคม-เกHง
วิชาการ-มี
สุขภาพกาย-ใจ
ที่ด-ี รู"เทHาทัน
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม-มี
งานทำ

1. การพัฒนา
ห"องเรียน-อาคารสถานที่ ให"นHาอยูHเหมาะสม-ครบถ"วน
2. การเรHงพัฒนา
มาตรฐานของครูบุคลากรให"มีคุณภาพ
3. การลดภาระงาน
เสริมอื่น-ลดกิจกรรมที่
สHงผลกระทบตHอการ
เรียนการสอน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีภาวะเปEนผู"นำ
เปEนแบบอยHางที่
ดี เปEน
กัลยาณมิตรกับ
ทุกๆคน

เปEนแบบอยHางที่
ดี ตั้งใจฝ‘กสอน
ศิษย1 เปEนครูที่มี
เทคนิคและ
วิธีการสอนที่
แปลกใหมH ทัน

ตั้งใจเรียน เปEน
คนดี เปEนคน
เกHง มีอนาคตที่
ดี มีงานสุจริต
ทำอยูHในสังคม
ได"อยHางมี
ความสุข

1. มีอาคารสถานที่
พร"อมและมีกายภาพที่
สวยงาม
2. มีสนามเด็กเลHนที่
ปลอดภัยและได"
มาตรฐาน

เปEนโรงเรียนที่สะอาด
สะอ"าน สวยงาม นHาอยูH
นHาเรียน ที่มีความ
พร"อมในทุกๆด"าน เปEน
ที่ยอมรับของสังคม

ยุคทัน
เหตุการณ1

3. มีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยยุค 4.0

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีอาคารเรียนที่
เพียบพร"อม มีสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเอื้อตHอการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน มีสนามเด็กเลHนที่
ได"มาตรฐาน สมบูรณ1
แบบและปลอดภัย มี
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย มีครูสอนครบ
ชั้นและตรงตามที่
วิชาเอกที่ต"องการ มี
ถนนคอนกรีตครบทุก
เส"นภายในบริเวณ
โรงเรียน

มีภาวะเปEนผู"นำ
สูง เปEน
แบบอยHางที่ดีใน
การทำงาน อยูH
รHวมกับครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนแบบ
กัลยาณมิตร
เปEนนักพัฒนา
ทำให"โรงเรียน
เปEนที่ยอมรับ
ของชุมชนและ
องค1กรอื่นๆ

เปEนคนขยัน
เปEนแบบอยHางที่
ดีให"กับลูกศิษย1
ตั้งใจทำหน"าที่
การสอน มี
เทคนิคและ
วิธีการสอนที่
แปลกใหมH
ตลอดเวลา ให"
ความรักศิษย1
เสมือนลูก

เปEนคนดี เปEน
คนเกHง และอยูH
ในสังคมได"
อยHางมีความสุข

1. มีสนามเด็กเลHนที่ได"
มาตรฐานและ
ปลอดภัย
2. มีอาคารเรียนที่
เพียบพร"อม?
3. มีถนนคอนกรีตครบ
ทุกเส"นภายในบริเวณ
โรงเรียน

4
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เปEนโรงเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษาและเปEน
ที่ยอมรับของสังคม มี
อาคารสถานที่พร"อม มี
ครูบุคลากรครบ
เพียงพอ มีงบประมาณ
สนับสนุนให"โรงเรียน
เพื่อใช"ในการบริหาร
จัดการ มีสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเอื้อตHอ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

เปEนคนดี เปEน
คนเกHง มีภาวะ
เปEนผู"นำ
สามารถบริหาร
บุคคลได"อยHาง
อิสระ และเปEน
ที่ยอมรับของ
สังคม

มีความมุHงมั่น มี
ความทุHมเทใน
การทำงาน
รับผิดชอบ และ
มีมาตรฐาน
วิชาชีพครู เปEน
แบบอยHางที่ดี
ให"กับศิษย1ได"

เปEนคนดี เปEน
คนเกHงและอยูH
ในสังคมได"
อยHางมีความสุข

1. พัฒนาด"านอาคาร
สถานที่ให"นHาอยูH นHา
เรียน
2. พัฒนาครูและ
บุคลากรให"มีความ
พร"อมทุกด"าน
3. เรHงพัฒนาเด็ก
นักเรียนให"เปEนที่
ยอมรับของสังคม

โรงเรียนบ,านหนองเอีย่ น

หมูH 2 บ"านหนองเอี่ยน ตำบล หนองเอี่ยน อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 32 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายวรเชษฐ1 พันโกฏิ 081-0573386
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
29
คน
ระดับประถมศึกษา
107
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
56
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
192
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 12
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีความเข"มแข็งทาง
สถานศึกษา วิชาการและความ
พร"อมในด"านคุณธรรม
จริยธรรม

นำองค1กรสูHการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

สามัคคี รHวม
สร"างสรรค1
โรงเรียนให"มี
คุณภาพ

เปEนคนดีใน
สังคม

1. สHงเสริมสนับสนุนให"
นักเรียนได"รับความรู"
และทักษะที่จำเปEนใน
การดำรงชีวิต
2. มีอุปกรณ1และสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่
เอื้อตHอการเรียน
3. สร"างความเชื่อมั่น
และศรัทธาในการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนในการสHงบุตร
หลานเข"าเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีประสิทธิภาพ
ในทุกด"าน

มีประสิทธิภาพ
ในทุกด"าน

เปEนคนดีใน
สังคม

1. มีอุปกรณ1และสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่
เอื้อตHอการเรียนรู"
2. ลดคHาใช"จHายของ
ผู"ปกครอง
3. สร"างโอกาสให"
นักเรียนในชุมชน

มีความพร"อมด"านการ
จัดการเรียนการสอน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียนเปEนศูนย1กลาง เข"ากับชุมชนได"
ของชุมชน ในด"านการ ดี
บริการทางการศึกษา

สอนลูกศิษย1ให"
มีความรู"คูH
คุณธรรม

เอาตัวรอดใน
สังคมได"

1. เสริมความ
รับผิดชอบในการ
ทำงานมากขึ้น
2. เสริมการมีจิตอาสา
ของนักเรียน
3. การมีคุณธรรม
จริยธรรม

4
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เพิ่มโอกาสในการ
เข"าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพที่โรงเรียนใกล"
บ"าน

สอนนักเรียนให"
มีคุณภาพในทุก
ด"าน

ดำรงชีวิตได"
อยHางมีความสุข

1. สHงเสริมการเรียน
2. สHงเสริมด"าน
คุณธรรม จริยธรรม
3. สHงเสริมด"านอาชีพ

เข"ากับคนใน
ชุมชนได"

โรงเรียนบ,านเหลXาสร,างถXอ

หมูH 2 บ"านเหลHาสร"างถHอ ตำบล เหลHาสร"างถHอ อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 28 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายจักรกฤษณ1 โลคลัง 087-9608886
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
23
คน
ระดับประถมศึกษา
67
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
90
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทัง้ ศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนต"นแบบ
เปEนคนดี มีจิต
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการ สาธารณะ
สอนที่มีคุณภาพ

เปEนครูที่ดี มีจิต
สาธารณะ

เปEนคนดี มี
ระเบียบ โตเปEน
ผู"ใหญHที่มีความ
รับผิดชอบใน
หน"าที่ ซื่อสัตย1
สุจริต

1. สHงเสริมให"เด็กมี
ระเบียบวินัย
2. ครูไมHครบชั้นเรียน
3. ปŠญหาเด็กในชุมชน
ไมHได"อาศัยอยูHกับพHอ
แมH

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

โรงเรียนที่ดี ชHวยกัน
เปEนคนดี รัก
ดูแลรักษาความสะอาด นักเรียน
จะได"เปEนที่โดHงดังเปEน
ที่รู"จักของผู"คน

มีจิตใจดี รัก
เมตตานักเรียน

เปEนนักเรียนที่
เชื่อฟŠงคุณครู
เปEนคนดีของ
ประเทศชาติ

1. ให"โรงเรียนมี
คุณภาพ
2. สHงเสริมให"คุณธรรม
จริยธรรม
3. มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
หลากหลาย

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ให"เด็กอHานออกเขียน
ได"

ครูมีวินัย

เปEนดี มีวินัย
เชื่อฟŠงคุณครู

1. อยากให"นักเรียน
อHานออกเขียนได"
2. อยากให"ครูตั้งใจ
สอนนักเรียน

มีวิสัยที่
กว"างไกล

3. อยากให"นักเรียน
เรียนหนังสือดี
4

ศิษย1เกHา

เปEนโรงเรียนที่ดี มี
คุณภาพ

เปEนผู"นำที่ดี

อยากให"ครูมี
วิสัยทัศน1ที่
กว"างไกล

เด็กมีอนาคตที่ดี
มีอาชีพการงาน
ที่มั่นคง เปEนคน
ดีของ
ประเทศชาติ

1. มีการจัดการเรียน
การสอนที่ดี
2. ครูผ"สอนตรงตาม
รายวิชาเอก
3. ปŠญหาด"านการอยูH
อาศัยของเด็กใน
โรงเรียนที่ไมHได"อาศัย
อยูHกับพHอ แมH ทำให"
เด็กขาดความอบอุHน
ไมHมีผู"อบรมสั่งสอน

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค]

หมูH 4 บ"านคำแฮด ตำบล กกแดง อำเภอ นิคมคำสร"อย จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 35 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสมชัย เจริญไกร 083-3721721
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
20
คน
ระดับประถมศึกษา
85
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
28
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
133
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนศูนย1กลางการ
สถานศึกษา เรียนรู"ครบวงจรและมี
คุณภาพ

เปEนตัวอยHางใน เปEนครูที่ดี สอน
การทำงานทุกๆ นักเรียนให"มี
ด"าน
ความรูต" าม
ระดับชั้นที่เรียน
และเทียบเทHา
สากล

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย

แบHงงานให"เปEน
ระบบใหชัดเจน
ขึ้น

มีความโอบอ"อม เปEนเด็กดีตHอ
อารีตHอนักเรียน สังคม

1. สถานที่ สถาน
ประกอบใน
สถานศึกษา
2. Wi-fi ขนาดที่มี
ความเร็วกวHานี้เพื่อใช"
ตHอการค"นหาความรู"
3. สื่อการเรียนการ
สอน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มี
มาตรฐานคุณภาพ
ระดับสูง มีความ
เข"มแข็งทั้งด"าน

มีภาวะผู"นำ มี
เมตตาธรรม
ต"องอยูHบน
พื้นฐานของ

ทำการสอน
อยHางมี
ประสิทธิภาพ มี
ความเมตตา

1. คณะครูทุกๆกลุHม
สาระการเรียนรู"ใช"
ระบบการเรียนการ
สอนที่มุHงเน"นผู"เรียน

มีความรู"ความ
สามารุสามารถ
ไปทำงานใน
ตHางประเทศได"

อยากเห็น
นักเรียนตั้งใจ
ศึกษา มี
มารยาทที่ดี

1. อาคารสถานที่และ
อุปกรณ1การเรียน
2. ถนน อาคารเรียน
รถรับสHงนักเรียน
3. อาหารที่ถูกหลัก
อนามัย

4
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วิชาการ ด"านกิจกรรม
ด"านดนตรี ด"านกีฬา
และด"านศิลปะ

เหตุผลและ
ความถูกต"อง
รอบรู"และ
ทันสมัย

กรุณา ปฏิบัติ
ความประพฤติ
ตHอนักเรียนให" ตัวดี มีน้ำใจ
นักเรียนเคารพ
นับถือด"วยจิตใจ

เปEนสำคัญ และ
นักเรียนสามารถนำไป
ประยุกต1ใช"ในชีวิตได"
2. จัดหาแหลHง
งบประมาณมา
ดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาอาคารเรียน
3. -

เรียนดี มีวินัย?

มีให"ความสนใจ
ในการพัฒนา
ผู"เรียนเปEน
สำคัญ และ
ซื่อสัตย1สุจริต

ใสHใจผู"เรียน
การเรียนการ
สอน สอนอยHาง
เต็มที่และเต็ม
ความสามารถ

1. คุณธรรม วินยั
กริยามารยาทนักเรียน
2. อุปกรณ1สื่อ
อิเล็กทรอนิกส1สอน
นักเรียน
3. บรรยากาศโดยรอบ
โรงเรียน

มีคุณธรรม เปEน
คนดีของสังคม
และมีอนาคตที่
ดี

โรงเรียนบำรุงพงศ]อุปถัมภ]

หมูH 1 บ"านชัยมงคล ตำบล โชคชัย อำเภอ นิคมคำสร"อย จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 32 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายธงชัย บุตรกาล 085-8569600
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
105
คน
ระดับประถมศึกษา
231
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
188
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
524
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
19
ห"อง
ผู"ตอบ
แบบ
สำรวจ
คนที่

ความ
เกี่ยวข"องกับ
โรงเรียน

อยากให"โรงเรียน
เปEนอยHางไร

อยากให"ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEนอยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
นักเรียน
โรงเรียนทั้ง
ศิษย1เกHาและ
ศิษย1ปŠจจุบัน
เปEนอยHางไร

ข"อเสนอในการพัฒนาโรงเรียน

1

กรรมการ
สถานศึกษา

มีคุณภาพด"าน
วิชาการ อาคาร
สถานที่ อำนวย
ความสะดวก
ชุมชน

มีความเปEนผู"นำทั้งใน
โรงเรียน และชุมชน

มีความ
รับผิดชอบใน
หน"าที่และเปEน
ตัวอยHางที่ดีแกH
สังคม

มีความ
รับผิดชอบ
ในหน"าที่
และเปEนคน
ดีของสังคม
ในอนาคต

1. รักษาคุณภาพด"านวิชาการ
2. พัฒนาอาคารสถานที่?
3. จัดสรรบุคลากรให"เพียงพอตรงตาม
ความต"องการของโรงเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากมีครูครบทุก
วิชาเอก

อำนวยความสะดวก
ด"านอุปกรณ1 และ
อาคารสถานที่

สอนตรงตาม
วิชาเอก?

เรียนเกHง มี
วินัย

1. ถนนภายในโรงเรียน
2. ปรับปรุงน้ำดื่มน้ำใช"ให"เพียงพอ
3. จัดกิจกรรมให"หลากหลาย

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีความเปEนเลิศ
ด"านวิชาการ
อำนวยความ
สะดวกแกHชุมชน

เปEนผู"นำที่ดีใน
โรงเรียนและของ
หมูHบ"าน

เกHง ดี เปEน
ตัวอยHางแกH
ชาวบ"าน

เรียนเกHง มี
ระเบียบวินัย

1. พัฒนาอาคาร สถานที่
2. จัดครูให"ครบชั้น
3. พัฒนางานวิชาการให"เปEนเลิศ

4
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มีคุณภาพด"านการ ดูแลโรงเรียนให"มี
เรียน มีความ
คุณภาพ รHวมสHงเสริม
เพียงพอด"าน
ชุมชนให"เข"มแข็ง
อาคารสถานที่
และแหลHงน้ำดื่ม
น้ำใช"

สอนดี มี
คุณภาพ?

เรียนดี มี
วินัย

1. ปรับปรุงอาคาร และถนนภายใน
โรงเรียน
2. สHงเสริมความเปEนเลิศของนักเรียน
3. จัดสรรบุคลากรให"เพียงพอ

โรงเรียนบ,านนากอก
หมูH 1 บ"านบ"านนากอก ตำบล นากอก อำเภอ นิคมคำสร"อย จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 31 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายณัฐกร สอนวงค1 093-0919342
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
14
คน
ระดับประถมศึกษา
39
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
53
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ ผู"เรียนมีคุณภาพ
สถานศึกษา บุคลากรเพียงพอ
โรงเรียนมีอุปกรณ1การ
เรียนพร"อม

มีความใสHใจใน
การบริหารงาน
ทำตัวเปEน
แบบอยHางที่ดี มี
ภาพลักษณ1เปEน
นักบริหาร
วิชาการ

ดูแลใสHใจการ
จัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน
มีเปhาหมายที่
เปEนเลิศทาง
ผลสัมฤทธิ์

ระหวHางเรียน
เปEนผู"มีความ
ขวนขวายหา
ความรู" / จบ
แล"ว เปEนผู"ที่
ประสบ
ความสำเร็จใน
การทำงาน
สามารถอยูHใน
สังคมรHวมกันได"
อยHางมีความสุข

1. ความต"องการ
บุคลากรตรงตาม
วิชาเอก
2. สื่อเทคโนโลยี
3. งบประมาณ

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีความเอาใสHใจ
เปEนนักบริหาร
จัดการดูแล
โรงเรียน พัฒนา
ให"โรงเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน

มีความเอาใสHใจ
การเรียนการ
สอน มุHงเน"นผล
การเรียน ความ
ประพฤติ
ระเบียบวินัย
ของนักเรียน

ระหวHางเรียน
ขยันหมั่นเพียร
มีความ
รับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย
นักเรียนจบแล"ว
อยากให"มีงานที่

1. ครูครบชั้น
2. สื่อการเรียนการ
สอนครบพร"อมทันสมัย
3. งบประมาณ

เปEนโรงเรียนที่สะอาด
รHมรื่น นHาอยูH อยากมี
ครูครบทุกชั้นเรียน สื่อ
อุปกรณ1การเรียน การ
สอนครบพร"อมและ
ทันสมัย

ดี อยูHกับผู"อื่นได"
อยHางมีความสุข
3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนโรงเรียนที่สะอาด
รHมรื่น นHาอยูH อยากมี
ครูครบทุกชั้นเรียน สื่อ
อุปกรณ1การเรียน การ
สอนครบพร"อมและ
ทันสมัย

มีความเอาใสHใจ
เปEนนักบริหาร
จัดการดูแล
โรงเรียน พัฒนา
ให"โรงเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน

มีความเอาใสHใจ
การเรียนการ
สอน มุHงเน"นผล
การเรียน ความ
ประพฤติ
ระเบียบวินัย
ของนักเรียน

ระหวHางเรียน
ขยันหมั่นเพียร
มีความ
รับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัย
นักเรียนจบแล"ว
อยากให"มีงานที่
ดี อยูHกับผู"อื่นได"
อยHางมีความสุข

1. ครูครบชั้น
2. สื่อการเรียนการ
สอนครบพร"อมทันสมัย
3. งบประมาณ

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียนมีคุณภาพ
อุปกรณ1การเรียนครบ
พร"อม

มีความใสHใจใน
การบริหารงาน
ทำตัวเปEน
แบบอยHางที่ดี

ดูแลใสHใจ การ
จัดการเรียน
การสอน

ระหวHางเรียน
เปEนคนดี มี
ความ
รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร
/ มีงานทำ เปEน
พลเมืองที่ดีใน
สังคม

1. อยากให"มีคุณครู
ครบชั้นเรียน
2. สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
3. งบประมาณ

5
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นักเรียนมีคุณภาพ ครู
เพียงพอกับชั้นเรียน
อุปกรณ1การเรียนการ
สอนครบพร"อม

แบบอยHางที่ดี
เปEนนักพัฒนา
บริหารงานดีใน
ทุกด"าน

เอาใจใสHการ
เรียนการสอน
มุHงเน"นผลการ
เรียนที่ดีมี
คุณภาพ

ระหวHางเรียน มี
ความขยัน
รับผิดชอบ ไฝ…
เรียนรู" / จบ
แล"ว เปEนคนดี
มีงานทำที่ดี อยูH
ในสังคมรHวมกับ
ผู"อื่นได"

1. ครูครบชั้นเรียน
2. อุปกรณ1การเรียน
สื่อเทคโนโลยีครบ
พร"อม
3. งบประมาณ

โรงเรียนบ,านปeาเตย

หมูH 3 บ"านบ"านป…าเตย ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร"อย จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 50 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายอุดม สHวยโสภา 085-2067542
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
35
คน
ระดับประถมศึกษา
92
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
38
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
165
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนเเหลHงการเรียนรู"
สถานศึกษา ให"แกHนักเรียนและ
ชาวบ"านในชุมชน

มีความใสHใจตHอ
บุคลากรและ
นักเรียนทุกคน
ในโรงเรียน

เอาใจใสHในการ
จัดการเรียน
สอนและการจัด
กิจกรรมตHาง ๆ

จบการศึกษา
อยHางมีคุณภาพ
และสามารถนำ
ความรู"ไปตHอ
ยอดได"

1. จัดทำนวัตกรรมใหมH
ๆ เพื่อนำมาพัฒนา
ผู"เรียน
2. จัดสรรอุปกรณ1
สำหรับการเรียนการ
สอนให"เพียงพอ
3. พัฒนาสนามกีฬา
ชนิดตHาง ๆ

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

นักเรียนเกHงดีมีสุขภาพ
ดี

มีวิสัยทัศน1
กว"างไกล

สอนตรงตาม
สาขา

รู"หน"าที่
รับผิดชอบมีที่
เรียนตHอทุกคน

1. มีบุคลากรเพียงพอ
2. การพัฒนา
สภาพแวดล"อมใน
ห"องเรียนและนอก
ห"องเรียน
3. ด"านสื่อการสอน
เทคโนโลยี

3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนโรงเรียนที่สามารถ
พัฒนาความสามารถ
นักเรียนในด"านตHาง ๆ

อบรม แนะนำ สอนสนุก มี
สิ่งดี ๆ ให"แกHลูก กิจกรรมเพื่อ
ๆ นักเรียน
สร"างพัฒนาทัง้

รู"ในสิ่งที่ตนเอง
ชอบและ

1. สื่อการจัดการเรียน
การสอน
2. เทคโนโลยีใน

ทางด"าน
รHางกายและ
สติปŠญญา

สามารถทำมัน
ได"ดีในอนาคต

โรงเรียน
3. พัฒนาสนามกีฬา
ชนิดตHางๆ

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

อยากให"เปEนโรงเรียนที่
มีคุณภาพที่สามารถ
พัฒนานักเรียนไป
ในทางที่ดี

ดูแล ใสHใจ ใน
การบริหาร
สถานศึกษา
และใสHใจ
นักเรียนใน
โรงเรียน

อบรมสัง่ สอนให" มีความรู"
นักเรียนเปEนดี สามารถ
ของสังคม
นำมาใช"ใน
ชีวิตประจำวัน
และสามารถ
นำไปใช"ใน
อนาคตได"

1. พัฒนาเรื่อง
เทคโนโลยีในการสอน
2. พัฒนาสื่อการสอน
ตHาง ๆ
3. พัฒนาเรื่องสถานที่
สำหรับเลHนกีฬา

5

ศิษย1เกHา

เปEนโรงเรียนที่สามารถ
พัฒนาผู"เรียนให"มี
คุณภาพ

เอาใจใสHครูและ
พนักงานใน
องค1กร
เพื่อที่จะได"มี
ขวัญกำลังใน
การพัฒนา
ผู"เรียนตHอไป

ใสHใจ ดูแล
อบรม ให"ลูก
ศิษย1เปEนคนดี

1. พัฒนาเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอน
2. พัฒนาในเรื่องการ
เอาใจใสHนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไมH
เหมาะสม
3. พัฒนาสนามกีฬา
เพื่อที่จะให"นักเรียนได"
เรียนรู"กีฬาได"
หลากหลายขึ้น

สามารถนำสิ่งที่
ได"เรียนรู"จาก
โรงเรียน ไป
พัฒนาตนเอง

โรงเรียนบ,านคำสร,อย

หมูH 1 บ"านบ"านคำสร"อย ตำบล นิคมคำสร"อย อำเภอ นิคมคำสร"อย จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 27 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ 087-8548261
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
38
คน
ระดับประถมศึกษา
284
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
322
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 13
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ โรงเรียน และครู มี
สถานศึกษา คุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน นักเรียน
เปEนคนดี มีผลการ
เรียน

มุHงมั่นพัฒนา
การศึกษา
สถานศึกษาให"
ก"าวหน"า

มีความ
รับผิดชอบ
ตั้งใจสอน เปEน
แบบอยHางที่ดี

เปEนคนมี
คุณภาพ มี
ความรู"
ความสามารถ
เปEนคนดี

1. อยากให"มีครูครบ
ทุกวิชาที่สำคัญตHอการ
เรียน
2. มีอุปกรณ1 ในการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย มีงบพัฒนา
โรงเรียน
3. จัดงบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อนำมา
พัฒนาเปEนพิเศษ

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ใจดี รักเด็กๆ
พัฒนาโรงเรียน
ชHวยเหลือ
นักเรียน

ใจดี สอนเกHง
รักเด็กนักเรียน

เปEนนักเรียนที่ดี
เรียนเกHง นิสัยดี
รักชHวยเหลือกัน

1. มีอุปกรณ1ใช"เรียน
มากๆทุกวิชา
2. โรงเรียนสะอาด
สวยงาม
3. มีกิจกรรมให"
นักเรียนได"ทำสนุกๆ
เรียนทั้งในโรงเรียน ได"
ไปทัศนศึกษา

มีคุณครูที่สอนดีๆ รัก
เด็กมากๆ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนดีครบทั้ง
การเรียนการสอน
สวยงาม เปEนระเบียบ
มีครูเกHงในการสอน

เปEนคนดี
พัฒนาโรงเรียน
ใสHใจดูแลการ
เรียนการสอน

สอนเกHงเอาใจ
ใสHเด็กรักเด็ก

เปEนเด็กดีเรียน
เกHง สอบเรียน
ตHอโรงเรียนดีได"

1. เรHงการสอนให"เด็ก
เกHงๆ
2. ความสะอาด
สวยงามมีอุปกรณ1 ให"
เด็กเรียนที่ใหมHทันสมัย
ทุกคน
3. อยากให"รัฐบาล
สนับสนุนเงินในการ
พัฒนาให"เพียงพอ

4

ศิษย1เกHา

เปEนโรงเรียนที่ดี ใน
การสอนให"นักเรียน
เปEนคนเกHง คนดี มี
ระเบียบวินัย

เปEนผู"ที่เอาใจใสH
พัฒนา
สนับสนุน ดูแล
ชHวยเหลือ
นักเรียนทุกๆ
คน

สอนเกHง ใจดี
รักนักเรียน
ชHวยเหลือ

เปEนคนดี เกHง มี
นิสัยดี ตั้งใจ
เรียน ไมHเกเร

1. ให"มีครูเกHงๆครบทุก
วิชา
2. มีอุปกรณ1เยอะๆใน
การเรียน?
3. อยากให"โรงเรียนดู
สวยงาม สะอาด
ปลอดภัย

โรงเรียนบ,านคำนางโอก

หมูH 6 บ"านสุริโย ตำบล รHมเกล"า อำเภอ นิคมคำสร"อย จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 40 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายไพศาล เจริญราษฎร1 098-5843796
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
21
คน
ระดับประถมศึกษา
112
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
133
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียน
แบบ เกี่ยวข"อง
เปEนอยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"ผู"บริหาร อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร
อยHางไร

อยากให"นักเรียน ข"อเสนอในการพัฒนา
โรงเรียนทั้งศิษย1 โรงเรียน
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนที่ 1 มีครบใน
สถานศึกษา ทุกๆด"าน

เปEนผู"นำ พัฒนา
เด็กในมีคุณภาพ

เปEนแบบอยHาง
ที่ดี แกH
นักเรียน

มีระดับการเรียน 1. ความรู"พื้นฐาน
อยูHในเกณฑ1
2. สื่อประกอบการเรียน
มาตรฐาน
3. สิง่ อำนวยความสะดวก

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกครบถ"วน

เปEนผู"นำ พัฒนา
โรงเรียนให"มี
คุณภาพ

สอนและทำ
ความเข"าใจให"
มากขึ้น

มีคุณภาพ
สามารถนำไปใช"
ในชีวิตประจำวัน
ได"

1. สื่อประกอบการเรียน
2. อาคารเรียน โรงอาหาร
น้ำดื่ม
3. สิ่งอำนวยความสะดวก

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีคุณภาพทั้งการ
เรียน ทักษะ
กิจกรรม?

ดูแลปกครอง
นักเรียนได"เปEน
อยHางดี

สอนให"เด็กมี
ความรู"
ความสามารถ

มีความรู"อยูHใน
เกณฑ1มาตรฐาน

1. ผลการเรียน ทักษะตHางๆ
2. อาหาร เครื่องดื่ม มีความ
ปลอดภัย
3. สื่อประกอบการเรียน

4

ศิษย1เกHา

มีความพร"อมใน
ทุกๆด"าน เพื่อ
อำนวยให"การเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาโรงเรียน
นักเรียน และ
บุคลากร ให"มี
คุณภาพ

เปEนที่ปรึกษา
เปEนตัวอยHางที่
ดี สอนและ
ฝ‘กฝนให"
นักเรียนรอบรู"
ทุกด"าน

มีความรู"ทั้งด"าน
วิชาการ และ
กิจกรรมตHางๆ
เปEนอยHางดี
สามารถนำ
ความรู"ที่ได"ไป
ปรับใช"ใน
ชีวิตประจำวัน

1. จัดการเรียน การสอนให"
เปEนระบบ?
2. มีเครื่องมือชHวยในการ
เรียนการสอน ครบถ"วน
เหมาะสม
3. มีสื่อประกอบการเรียน
การสอน

โรงเรียนปeงแดงวิทยาคม
หมูH 4 บ"านบ"านป…งแดง ตำบล หนองแวง อำเภอ นิคมคำสร"อย จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 20 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสมชาย อุตสาหะ 081-7258803
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
31
คน
ระดับประถมศึกษา
94
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
38
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
163
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
12
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีความพร"อมในทุก
สถานศึกษา ด"าน

มีวิสัยทัศน1ใน
การบริหารงาน
อยHางรอบด"าน

เปEนครูอยHางมือ
อาชีพและสอน
ตรงตามวิชาเอก
มีครูสอยครบ
ทุกชั้นเรียน

เปEนคนเกHงคนดี
สามารถอยูHใน
สังคมได"อยHางมี
ความสุข

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนโรงเรียนที่นHา
เรียน?

ชHวยพัฒนา
โรงเรียนให"นHา
อยูH

ใช"สื่อในการ
สามารถสอบ
จัดการเรียนการ เข"าเรียนใน
สอน
สถาบันอื่นได"

1. ปรับภูมิทัศน1ให"รHม
รื่น
2. จัดการเรียนการ
สอนให"นHาสนใจ
3. ดูแลระเบียบวินัย
ของนักเรียน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

พัฒนาเด็กให"เปEนคน
เกHง คนดี ของสังคม

พัฒนาโรงเรียน
ไปในทางที่ดี
ยิ่งๆขึ้นไป

เสริมความรู"
ทักษะตHางๆ
ให"แกHนักเรียน

1. อาคารเรียนและ
แหลHงการเรียนรู"
2. ภูมิทัศน1ภายใน
โรงเรียน

เปEนคนเกHง ดี มี
ระเบียบวินัย

1. การพัฒนาบุคลากร
ทุกคน
2. จัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาอยHาง
เพียงพอ
3. ปรับปรุงอาคาร
เรียน

3. พัฒนาบุคลากรให"มี
ความรู"มากยิ่งขั้น
4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่พัฒนา
ทุกๆด"านเชHน
สภาพแวดล"อม ผู"เรียน
เปEนต"น

เปEนผู"บริหารที่
ทุHมเทกับงาน
พัฒนาโรงเรียน
ให"ดีเปEนที่
ยอมรับของทุก
คน พัฒนางาน
รHวมกับชุมชน
บ"าน วัด
โรงเรียน

ตั้งใจสอน
นักเรียน รัก
และเมตตาเด็ก
และเปEนกันเอง
พูดคุยให"
คำปรึกษากับ
ผู"ปกครอง

ขณะที่เรียน
ตั้งใจเรียน เปEน
คนดี เมื่อจบไป
แล"วสามารถ
ดำรงชีวิตได"ดีมี
อาชีพสุจริตหา
เลี้ยงชีพได"

5

ศิษย1เกHา

เปEนแหลHงเรียนรู"และ
ให"บริการกับชุมชนใน
ตำบล

มีความรู"และ
ประสบการณ1
ในการ
บริหารงาน

มีความรักและ เกHงและมี
เมตตากับศิษย1 คุณธรรม
เสมือนลูกหลาน จริยธรรม

1. พัฒนานักเรียนให"
เปEนคนเกHง คนดี มี
คุณธรรม?
2. พัฒนา
สภาพแวดล"อมให"นHา
อยูHนHาเรียน
3. สHงเสริมกิจกรรมที่
จะนำไปประกอบ
อาชีพได"
1. จัดภูมิทัศน1และ
แหลHงเรียนรู"ให"
พอเพียง
2. ปรับปรุงอาคาร
เรียน
3. พัฒนาบุคลากรให"
เปEนมืออาชีพ

โรงเรียนชุมชนดอนตาล

หมูH 2-3 บ"านดอนตาล ตำบล ดอนตาล อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 35 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายทวี ซามงค1 081-5745230
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
63
คน
ระดับประถมศึกษา
269
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
332
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
17
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีความพร"อมในทุก
สถานศึกษา ด"านทั้งบุคลากร ครู
งบประมาณ สื่อการ
เรียนการสอน

เปEนผู"นำด"าน
วิชาการ เห็น
ความสำคัญ
ด"านวิชาการ
เปEนอันดับแรก

เปEนผู"นำด"าน
วิชาการ
ทันสมัย ใสHใจ
นักเรียนทุกคน

เกHง ดี มี
ความสุขในการ
เรียน ใฝ…เรียนรู"
เปEนคนดีของ
สังคม เปEน
พลเมืองดีของ
ชาติ

1. พัฒนาด"านการ
เรียนการสอน. ด"าน
วิชาการ คุณลักษณะที่
พึงประสงค1ของผู"เรียน
2. พัฒนาครู ปรับปรุง
ภูมิทัศน1
3. งบประมาณ
สนับสนุนการเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เกHง ดี มี
คุณธรรม
ซื่อสัตย1 สุจริต

สอนเกHง สอนดี
เปEนกันเองกับ
นักเรียน รัก
และเข"าใจ
นักเรียน

เกHง ดี มี
คุณธรรม นำ
ความรู"ไปใช"ใน
ชีวิตประจำวัน
ได"

1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตอาสา
2. ใสHใจพัฒนาทักษะ
วิชาการ วิชาชีพ
3. จัดพัฒนาด"าน
สิ่งแวดล"อม
ทัศนียภาพในโรงเรียน
ให"รHมรื่น สวยงาม นHา
อยูH นHาเรียน

มีความพร"อมในการ
พัฒนาโรงเรียนให"มี
คุณภาพและได"
มาตรฐานตามบริบท
ของตนเอง เรHงพัฒนา
สHงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให"ชุมชนมี
สHวนรHวม ให"นักเรียน
เกHง ดี มีความสุข

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีความเข"มแข็งทาง
วิชาการ และมีความ
พร"อม ในการพัฒนา
ด"านคุณธรรม
จริยธรรม งานอาชีพ
และสุขภาพอนามัย
โรงเรียนเปEนศูนย1กลาง
ของชุมชน เปEน
ต"นแบบ ที่มีความ
พร"อมในการให"บริการ
ทางการศึกษาอยHางมี
คุณภาพ มีความพร"อม
ในด"านการจัดการ
เรียนการสอน มี
อุปกรณ1และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เอื้อตHอ
การเรียนรู"

ผู"บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ดี
มีคุณธรรม
ซื่อสัตย1 สุจริต

ครูที่มี
ประสิทธิภาพ มี
จรรยาบรรณ
มุHงมั่นตั้งใจ
สามารถสร"าง
ความเชื่อมั่น
และศรัทธา
ปลูกฝŠงคHานิยม
ที่ถูกต"องให"แกH
ผู"เรียนในการ
พัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน

มีความรู" มี
ความสามารถ
มีกระบวนการ
คิดในการ
ทำงาน อยูHใน
สังคมได"อยHางมี
ความสุข

1. พัฒนาด"านคุณธรรม
จริยธรรม
2. สHงเสริมด"านวิชาการ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู"ที่มี
ประสิทธิภาพให"กับ
ผู"เรียน การมีสHวนรHม
ของชุมชน
3. ให"โรงเรียนแหลHง
การเรียนรู"ของชุมชน
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จัดการเรียนการสอนที่
มุHงเน"นให"ผู"เรียนมี
เรียนรู"อยHางมีความสุข
โรงเรียนพร"อมที่จะ
เปEนศูนย1กลางในการ
บริการด"านการศึกษา
อยHางมีคุณภาพเปEนที่
ยอมรับของชุมชน

เล็งเห็น
ความสำคัญของ
การศึกษา มี
ภาวะผู"นำ

มีความรู"
ความสามารถ
พร"อมที่จะ
ถHายทอดความรู"
ให"นักเรียน

เรียนรู"อยHางมี
ความสุข เมื่อ
จบไปสามารถ
แก"ปŠญหาที่
เกิดขึ้นได"และ
อยูHในสังคม
อยHางมีความสุข

1. การจัดสรรบุคลากร
ให"ครบชั้น ตรงตาม
วิชาเอก
2. จัดการอบรมให"
ความรู" กระตุ"นครูให"ใช"
ความสามารถอยHาง
เต็มศักยภาพ
3. สHงเสริมให"นักเรียน
มีคุณธรรมให"รู"เทHาทัน
เทคโนโลยี

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

หมูH 2 บ"านนาสะเม็ง ตำบล นาสะเม็ง อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 35 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายจีรวัฒน1 ผิวงาม 088-0592394
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
42
คน
ระดับประถมศึกษา
167
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
63
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
272
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ ผู"บริหารและคณะครู
สถานศึกษา ควรมีคุณธรรม "รัก
เหนือรัก" คือความรัก
ที่ไร"เงื่อนไข เปEนความ
รักที่เสียสละ เพื่อลูก
ศิษย1ที่แท"จริง

มีวิสัยทัศน1 รHวม
วางแผน รHวมลง
มือที่จะพัฒนา
องค1กรรHวมกัน

มีความ
กระตือรือร"น
เอาใจใสH
นักเรียน มี
เมตตาสูง เน"น
การสอนทักษะ
อาชีพเพื่อ
อนาคต

ได"เรียนรู"จาก
การฝ‘กทักษะ
อาชีพมากกวHา
เรียนทาง
วิชาการและมี
คุณธรรมสูง?

1. ความมีระเบียบวินัย
2. มีคุณธรรม สะอาด
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย1
เสียสละ กตัญžู
3. เน"นการพัฒนา
ทักษะอาชีพ

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ผอ.ใจดีนHารักใสH
ใจนักเรียนทุก
คน

ใสHใจนักเรียน
อยากให"มี
ทุกคนและตั้งใจ อนาคตที่สดใส
สอน

1. ความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียนและ
ควบคุมดูแลใกล"ชิด
เรื่องยาเสพติด
2. ใสHใจนักเรียนทุกคน
เรื่องการอHานออกเขียน
ได"
3. จัดหาทุนการศึกษา
เพื่อชHวยเหลือเด็ก
ยากจน

เปEนโรงเรียนที่นHาอยูH

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

นักเรียนเปEนคนดีใฝ…
เปEนคนมี
เรียนรู"และเรียนอยHางมี วิสยั ทัศน1 ให"
ความสุข
ความใสHใจตHอ
คุณภาพผู"เรียน

รักและเอาใจใสH
นักเรียน มีจิต
วิญญาณความ
เปEนครู

เปEนคนมีวินัย มี
ความ
รับผิดชอบ และ
นำความรู"ไป
ประกอบอาชีพ
ได"

1. วินัยและความ
รับผิดชอบในตัว
นักเรียน
2. แก"ไขความแตกตHาง
ระหวHางบุคคล
3. สHงเสริม
ความสามารถพิเศษ
ของเด็ก

4
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เปEนคนเกHง คนดี
นักเรียนเรียนอยHางมี
ความสุข

ครูมีความรู"
ความสามารถ
ดูแลให"ความรู"
กับลูกศิษย1

นำความรู"ไป
เปEนทักษะใน
การดำรงชีวิต

1. 1. ความมีวินัย?
2. 2. นักเรียนใฝ…เรียนรู"
3. 3.มีทักษะทางอาชีพ

นิเทศ ติดตาม
กำกับอยHาง
สม่ำเสมอ

โรงเรียนบ,านดง

หมูH 3 บ"านดง ตำบล บ"านแก"ง อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 20 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายวชิระ แสงบุญ 061-9429382
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
22
คน
ระดับประถมศึกษา
68
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
90
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนต"นแบบที่
สถานศึกษา มีความพร"อมในการ
ให"บริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ทั้งด"านอาคารสถานที่
สื่อ เทคโนโลยี
อุปกรณ1สิ่งอำนวย
ความสะดวก ที่เอื้อตHอ
การเรียนการสอน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม

มีประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการศึกษา
ให"มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

มีความรู"
ความสามารถ
ด"านวิชาการ ใช"
สื่อ เทคโนโลยี
ในการจัดการ
เรียนการสอน
เปEนครูมืออาชีพ
และเปEน
แบบอยHางที่ดี
ของสังคม

ระหวHางเรียน.
เปEนผู"ใฝ…การ
เรียนรู" มี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
ทักษะชีวิตแลุมี
สุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง
สมบูรณ1

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีจิตใจดี ตHอ
นักเรียนและ
ผู"ปกครอง
สHงเสริม
การศึกษา

มีความตั้งใจทำ มีความรู" เข"าใจ
หน"าที่อยHาง
ทีค่ รูสอน มี
เต็มที่ สอนสนุก คุณลักษณะที่ดี
แตHได"ความรู"

เปEนโรงเรียนต"นแบบ
นักเรียนอHานออกเขียน
ได"

1. ด"านอาคารสถานที่
สนามเด็กเลHน ลาน
กีฬา ลานกิจกรรมอื่นๆ
2. พัฒนาครูให"มี
ความรู"ความสามารถ
และเพียงพอ
3. สื่อเทคโนโลยี
อุปกรณ1อำนวยความ
สะดวกตHางๆ

1. พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาอาคาร
สถานที่ ลานกิจกรรม
3. พัฒนาให"เปEน
ห"องเรียนคุณภาพ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา
ชHวยเหลือสังคมและมี
ทักษะในการดำเนิน
ชีวิต

มีคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย1?

มีความเมตตา
กรุณาตHอศิษย1
มีความซื่อสัตย1
และชHวยเหลือ
สังคม
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มีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

เปEนคนดี มี
มีความ
คุณภาพ จิตใจดี รับผิดชอบตHอ
หน"าที่อยHางเต็ม
ความสามารถ

ตั้งใจเรียน
ชHวยเหลือ
ตนเองได"และมี
ทักษะในการ
ดำเนินชีวิต

1. พัฒนาครูและ
บุคลากร
2. พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนและ
เทคโนโลยี
3. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล"อม

เปEนคนดีของ
สังคม

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล"อม
3. พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา

โรงเรียนบ,านบาก 2

หมูH 1 บ"านบาก ตำบล บ"านบาก อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 47 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสุรชัย กุลวงศ1 081-9750272
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
68
คน
ระดับประถมศึกษา
209
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
90
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
367
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
15
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

เปEนนักพัฒนาที่
ดี ในด"านการ
พัฒนาโรงเรียน
อาคารสถานที่
และพัฒนาด"าน
การเรียนการ
สอน
ประสานงานกับ
ชุมชนได"ดี

อยากเห็น
คุณครูที่มี
ความรู"ตรงตาม
สาขาวิชา สอน
ให"นักเรียนเปEน
คนเกHง คนดี มี
ความรักเมตตา
ตHอลูกศิษย1

ขณะเรียน
นักเรียนมี
ความสุขในการ
เรียน มีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น
เมื่อจบ
การศึกษา
นักเรียนเปEนที่
ยอมรับแกHคน
ในสังคม อยูHใน
สังคมได"อยHางมี
ความสุข และมี
ความรู"ใน
การศึกษาตHอได"

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่เปEน
สถานศึกษา ศูนย1กลางการศึกษา
ของตำบลอยHางแท"จริง
มีจำนวนคุณครูที่
เพียงพอ ครูมีความรู"
ความสามารถและสอน
ตรงตามสาขาวิชา
อาคารสถานที่เพียงพอ
ตHอจำนวนนักเรียน มี
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย เชHน
คอมพิวเตอร1
อินเตอร1เน็ต ทีเ่ ปEน
แหลHงการเรียนรู"
สามารถค"นคว"าหา
ความรู"ได"ตลอดเวลา มี
พื้นที่สำหรับเลHนกีฬา
มีรั้วรอบบริเวณเพื่อ
ความปลอดภัย

1. มีครูตรงตามสาขา
วิชาเอกที่โรงเรียน
ต"องการ
2. มีรั้วรอบบริเวณ
โรงเรียน เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน และทรัพย1สิน
ของโรงเรียน
3. มีถนนรอบๆบริเวณ
โรงเรียน เพื่อความ
สะดวกในการคมนาคม

2

กรรมการ นักเรียนดี ครูดี
สถานศึกษา ผู"บริหารดี

บริหารงานให"
โรงเรียน
เจริญก"าวหน"า

3

กรรมการ พัฒนาจนเปEนโรงเรียน
สถานศึกษา ต"นแบบในอำเภอ

4

นักเรียน
ปŠจจุบัน

5

รักศิษย1 สั่งสอน
แบบไมHมีอคติ

เปEนคนดี มี
อาชีพเลี้ยง
ตัวเอง

1. พัฒนาด"านการ
เรียนของนักเรียน
2. พัฒนาทัศนียภาพ
3. สร"างรั้วรอบขอบชิด

วิสัยทัศน1
เต็มที่กับการ
กว"างไกล รับฟŠง สอน เอาใจใสH
ข"อเสนอของ
ชุมชน

มีวินัย มีความรู"

1. มีห"องน้ำเพียงพอ
ตHอจำนวนนักเรียน
2. มีรั้วโรงเรียน ประตู
เป¡ด ป¡ด เปEนเวลา
3. -

รHมรื่น?

รับฟŠงความ
คิดเห็นของ
นักเรียนและ
คุณครู

ให"ความเปEน
กันเองกับ
นักเรียน ให"
คำปรึกษา

เปEนบุคคลที่มี
ความ
รับผิดชอบ เปEน
คนดีของสังคม

1. อยากให"มีสนาม
กีฬาในรHวม
2. ห"องน้ำไมHเพียงพอ
3. โรงอาหารเพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีคุณภาพ

เปEนผู"นำที่ดี

ให"คำนักเรียน
ได"

มีความคิด
ในทางที่ดี

1. รั้วรอบโรงเรียนเพื่อ
ความปลอดภัย
2. มีถนนคอนกรีตใน
โรงเรียน
3. มีห"องคอมพิวเตอร1
ที่ทันสมัย

6

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มีความ
พร"อมทุกด"านเหมือน
โรงเรียนที่อยูHในเมือง

เปEนคนเกHง คน
ดี ที่มนุษย
สัมพันธ1ที่ดีตHอ
นักเรียน ครู
ผู"ปกครองและ
ชุมชน

เปEนคนเกHง คน
ดี สอนดี รัก
นักเรียน รัก
โรงเรียน รัก
ชุมชน

เปEนคนเกHง คน
ดี มีความรู"
ความสามารถ
ในการศึกษาตHอ
ในระดับที่สูงขึ้น
ได"

1. อยากให"โรงเรียนมี
รถรับสHงนักเรียน
2. อยากให"โรงเรียนมี
สื่อการเรียนที่ทันสมัย
คอมพิวเตอร1 แท็บเล็ต
3. มีสนามกีฬา
มาตรฐาน ให"นักเรียน
และชุมชนได"ใช"งาน

7

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีความสะอาด
ปลอดภัย นHาอยูH นHา
เรียน

ซื่อสัตย1ตHอทุก
คนในโรงเรียน
และในชุมชน

เอาใจใสH
นักเรียน

มีคุณภาพ?

1. มีรั้วรอบโรงเรียน
เพื่อความปลอดภัยตHอ
เด็กนักเรียน
2. มีถนนคอนกรีต
3. มีห"องคอมพิวเตอร1
อินเทอร1เน็ต

8

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เด็กนักเรียนมาเรียน
แบบมีความสุข
โรงเรียนมีความอบอุHน

บริหารงานด"วย
ความโปรHงใส

เอาใจใสH
นักเรียน ให"
ความอบอุHนแกH
เด็ก

มีระเบียบวินยั
มีความรู" ใฝ…รูHใฝ…
เรียน

1. มีห"องเรียนครบทุก
วิชา มีอุปกรณ1 สื่อการ
เรียนหลากหลาย
2. มีรั้วโรงเรียน เป¡ด
ป¡ดเปEนเวลา
3. ห"องน้ำ เพียงพอ

9

ศิษย1เกHา

มีทัศนียภาพสวยงาม

เกHง ดีในการ
บริหารงาน เข"า
กับชุมชนได"

ตั้งใจสอน
นักเรียน

เปEนคนดีมี
คุณภาพ

1. อยากให"โรงเรียนมี
รั้วรอบขอบชิด
2. พัฒนาด"านการ
เรียน
3. อยากให"มีโดมเวลา
เข"าแถวนักเรียนจะได"
ไมHร"อน

10

ศิษย1เกHา

ให"ความรู"แกHนักเรียน
ในท"องถิ่นอยHางมี
ศักยภาพ จบ
การศึกษาไปแบบมี
คุณภาพ

วิสัยทัศน1
เอาใจใสH
กว"างขวาง รับ นักเรียน ให"
ฟŠงข"อเสนอแนะ คำปรึกษา
ของชุมชน เห็น
ประโยชน1ของ
นักเรียนเปEน
หลัก

มีระเบียบวินัย
จบออกไปแบบ
มีคุณภาพ

1. อยากให"มีครูผู"สอน
ประจำวิชา ตรงกับที่
จบการศึกษา
2. มีรั้วรอบขอบชิด
เป¡ด ป¡ด เปEนเวลา
3. มีสนามกีฬา ที่
สามารถให"ชุมชนมีที่
ออกกำลังกายได"

โรงเรียนปeาไรXปeาชาดวิทยา

หมูH 1 บ"านป…าชาด ตำบล ป…าไรH อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 63 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายไพโรจน1 ยืนยง 089-4188263
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
48
คน
ระดับประถมศึกษา
110
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
51
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
209
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 12
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ อยากให"นักเรียนเรียนรู"
สถานศึกษา อยHางมีความสุข มี
ความพร"อมในการ
จัดการเรียนการสอน
ทุกด"าน

เปEนผู"มี
วิสัยทัศน1
กว"างไกล และ
พัฒนาโรงเรียน
อยHางเข"มแข็ง

อยากให"ครูทุก
คนมีความรู"
ความสามารถ
ความพร"อมที่
จะจัดการเรียน
การสอนอยHาง
เต็มที่ มีความ
กระตือรือร"น มี
เวลาอยูHกับ
นักเรียนให"มาก
ที่สุด

เปEนผู"ที่มีความรู"
มีคุณธรรม มี
จริยธรรม
สามารถ
ดำรงชีวิตอยูHใน
สังคมได"อยHางมี
ความสุข

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีนักเรียนดีเดHน ปลอด
ยาเสพติด อยากให"
โรงเรียนมีโรงหนัง

อยากให" ผอ.
เปEนคนดี อยาก
ให" ผอ.หาเงินได"
เยอะๆ

อยากให"ครูสอน อยากเห็น
เต็มเวลา อยาก นักเรียนเกHง
ให"ครูอยูHกับหนู และดีทุกคน
ตลอด

1. อยากได"สนามกีฬา
ดีๆ ได"มาตรฐาน?
2. อยากได"รถโรงเรียน
3. อยากได"ห"องดนตรี

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ต"องพัฒนาตั้งแตHครู
ต"องปูพื้นฐานนักเรียน
ตั้งแตHอนุบาล ให"

อยากให" ผอ.
บริหารแบบ
ปŠจจุบันนี้ มี

อยากให"ตั้งใจ
สอน

1. พัฒนาอาคารเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนยัง
ไมHมีอาคารเรียน

อยากให"
นักเรียนตั้งใจ
เรียน รักการ

1. อยากให"สร"าง
อาคารเรียนสำหรับชั้น
อนุบาล?
2. อยากให"สร"างโรงยิม
3. อยากให"สร"าง
หอประชุม

นักเรียนมีความรู" มี
ทักษะ อาคารสถานที่
พร"อม

ความสามารถ
สูง

เรียน ตั้งใจทำ
กิจกรรม อยาก
ให"ประสบ
ความสำเร็จใน
ชีวิต

อนุบาล
2. อยากให"มีห"องเรียน
ดนตรี
3. น้ำประปาโรงเรียน
น้ำไมHเพียงพอตHอการ
อุปโภคบริโภค

4

ศิษย1เกHา

อยากให"โรงเรียนมี
คุณภาพทุกด"าน ทั้ง
วิชาการ ด"านกีฬา
กิจกรรมสHงเสริมอาชีพ
นักเรียน เปEนต"น

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
ผู"บริหารที่มี
วิสัยทัศน1ก"าว
ไกล เกHงรอบ
ด"าน พาคณะครู
และนักเรียน
พัฒนาโรงเรียน
ให"ดีขึ้นไป
เรื่อยๆ ซึ่งทุก
วันนี้ผู"บริหารก็
ดีมากๆ

อยากเห็นครู
สอนและอยูHกับ
นักเรียนให"มาก
ที่สุด ทุHมเทการ
สอนเต็มที่

อยากเห็น
นักเรียนเปEนผู"ที่
มีคุณภาพทั้ง
ด"านการเรียน
ด"านรHางกาย
และจิตใจ เรียน
จบไปสามารถ
เอาชีวิตรอดใน
สังคม มีอาชีพที่
มั่นคง หา
จุดมุHงหมายใน
ชีวิตเจอ ค"นพบ
ความต"องการ
วHาอยากทำงาน
แบบไหน อาชีพ
ไหน

1. ครูยังไมHครบทุก
สาระการเรียนรู" เชHน
ดนตรี นาฏศิลป•
2. อาคารเรียนของ
โรงเรียนเกHามาก?
3. อุปกรณ1การสอน
เชHนคอมพิวเตอร1เกHา
และทรุดโทรม หนังสือ
ในห"องสมุดที่จะ
สHงเสริมการอHานยังมี
น"อย ไมHเพียงพอจะ
เปEนที่ให"นักเรียนได"
ค"นคว"าหาความรู"
เทHาที่ควร

5

ศิษย1เกHา

อยากให"มีคุณครูที่
เพียงพอตHอจำนวน
นักเรียน?

โปรHงใส ซื่อสัตย1
ใสHใจกับ
นักเรียน และ
ครูผู"สอน

มีคุณภาพ มี
ความรู"เฉพาะ
ด"านในการสอน
วิชานั้นๆ

อยากให"
นักเรียนมี
คุณภาพ ตั้งใจ
เรียน และมีการ
มีงานทำที่ดี

1. งบประมาณอาหาร
กลางวัน
2. งบประมาณด"วย
อินเตอร1เน็ต
3. มีอุปกรณ1การเรียน
ที่เพียงพอ

6

ศิษย1เกHา

มีคุณภาพในทุกๆด"าน

มีคุณภาพ มี
คุณธรรม

มีคุณภาพ มี
คุณธรรม รัก
เด็กๆ

มีความสามัคคี
มีคุณภาพ เข"า
สังคมได"

1. อาคารเรียน
2. สนามกีฬา
3. ห"องดนตรี

7

ศิษย1เกHา

มีการเรียนการสอนที่
ครบในทุกๆด"าน

วิสัยทัศน1ที่
มีความมุHงมั่นใน เปEนคนดีใน
1. สนามกีฬาทุกชนิด
กว"างไกลในการ การสอนทุกๆ
สังคมและเมื่อ 2. อาคารเรียน
บริหารโรงเรียน ด"านแกHนักเรียน จบออกไปเอา 3. โรงอาหาร
สิ่งที่เรียนรู"นำใช"
ในชีวิตได"

โรงเรียนบ,านนาโพธิ์

หมูH 5 บ"านนาโพธิ์ ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 30 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายเดชดำรง ตุระซอง 081-5926516
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
35
คน
ระดับประถมศึกษา
111
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
42
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
188
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีการจัดการศึกษาที่มี
สถานศึกษา คุณภาพ มุHงให"บริการ
นักเรียนในเขตตำบล

เปEนนักบริหารที่
มีวิสัยทัศน1ของ
ความเปEนคนยุค
ใหมH รู"เทHาทัน
ความ
เปลี่ยนแปลง
ของพลโลก

เปEนครูที่มีการ
จัดการเรียนการ
สอนให"เทHาทัน
ความ
เปลี่ยนแปลง
และรักศิษย1
เหมือนรักลูก

อยากเห็น
นักเรียนเปEนคน
ดี มีคุณธรรม
เมื่อจบ
การศึกษาอยาก
เห็นนักเรียนมี
งานทำ
ประกอบสัมมา
อาชีพด"วยความ
สุจริต

1. การพัฒนาคุณธรรม
ด"านความมีวินัย
2. การพัฒนา
สภาพแวดล"อม ภูมิ
ทัศน1ให"นHาอยูH นHาดู นHา
เรียน
3. การพัฒนาความ
รHวมมือระหวHางบ"าน
วัด โรงเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนคนใจดี มี
ความพร"อมที่
จะทุHมเทนำพา
โรงเรียนให"มี
คุณภาพ

เปEนคนใจดี สั่ง
สอนลูกศิษย1
ด"วยความเปEน
ครูมืออาชีพ

เปEนคนดี

1. พัฒนาแหลHงเรียนรู"
ในโรงเรียน
2. พัฒนา
สภาพแวดล"อม เชHน
ห"องน้ำ ห"องส"วม
3. พัฒนาคุณธรรม
สำหรับนักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มีความ
พร"อมทั้งด"านครูผู"สอน
เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกทาง
การศึกษา

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาคนใน
ตำบลให"เปEนคนที่มี
คุณภาพ

เปEนนักบริหารที่ มีความเปEนครู นักเรียนเปEนคน
มีความเปEนผู"นำ ด"วยจิตวิญญาณ ดี มีความรู"คูH
เข"ากับชุมชนได"
คุณธรรม
เปEนอยHางดี

1. การปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน1
2. การพัฒนาสื่อการ
สอนด"านเทคโนโลยี
3. การพัฒนาแหลHง
เรียนรู"ในโรงเรียน

4

ศิษย1เกHา

เปEนศูนย1รวมของการ
บริการทางการศึกษา
สำหรับพัฒนาคนให"
เปEนคนที่มีคุณภาพ

เปEนคนยุคใหมH
มีความรู"เทHาทัน
ความ
เปลี่ยนแปลง มี
ความเปEนผู"นำ
และเข"ากับ
ชุมชนได"ดี

1. การปรับปรุง
สภาพแวดล"อมใน
โรงเรียน
2. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู"
3. การพัฒนาครูให"มี
ความเปEนครูมืออาชีพ

เปEนคนที่รักลูก
ศิษย1 พร"อมที่จะ
เสียสละทั้ง
แรงกาย แรงใจ
ด"วยจิตวิญญาณ
ความเปEนครู

เปEนคนดี มี
คุณธรรม มี
ความรู"ที่จะ
ประกอบอาชีพ
ในอนาคตได"

โรงเรียนบ,านเหลXาหมี

หมูH 2 บ"านเหลHาหมี ตำบล เหลHาหมี อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 28 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายอนันต1 ปริปรุ ณะ 081-7395480
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
54
คน
ระดับประถมศึกษา
121
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
35
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
210
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่มีความ
สถานศึกษา พร"อมในทุกด"าน มี
อิสระในการบริหาร
จัดการ เปEนศูนย1กลาง
และผู"นำในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
ตำบล

เปEนผู"บริหารที่มี
วิสัยทัศน1ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปEน
ผู"ที่มีภาวะผู"นำ
ทางด"าน
วิชาการ และ
การบริหาร
จัดการ เปEนผู"ที่
ทันตHอการ
เปลี่ยนแปลง
พร"อมรับการ
พัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21

พร"อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
แนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนที่
สอดคล"องกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ทางที่สอดคล"อง
กับยุคสมัยอยูH
ตลอด มีจิต
วิญญาณของ
ความเปEนครูใน
ยุคใหมH รักและ
ศรัทธาใน
วิชาชีพครู

เปEนผู"เรียนที่รัก
การเรียนรู"แบบ
ไมHมีขีดจำกัด
ทั้งในห"องเรียน
และนอก
ห"องเรียน เปEนผู"
ที่มีจิตวิญญาณ
ในความเปEน
มนุษย1ที่
สมบูรณ1 มี
พื้นฐานแหHง
ความมี
คุณธรรม จิต
อาสาและรู"
จิตสำนึกใน
แผHนดินเกิด

1. จัดสรรงบประมาณ
ในการปรับปรุง
โรงเรียนให"เอื้อตHอการ
บริหารจัดการในทุก
ด"าน
2. ให"อิสระในการ
บริหารจัดการโรงเรียน
อยHางแท"จริง
3. พัฒนาบุคลากรให"มี
ความพร"อมในการ
บริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประตำบล

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ใจดี เปEน
นักพัฒนา

รHาเริง กันเปEน
เองกับนักเรียน
สอนดี

เปEนคนดี รู"จัก
ใช"เวลาวHางให"
เกิดประโยชน1

1. ต"องการครูครบห"อง
2. อาคารเรียน สนาม
กีฬา สระวHายน้ำ

นHาอยูH นHาเรียน ภูมิ
ทัศน1สวยงาม

กตัญžูตHอพHอ
แมH ครู

หอประชุม
3. ต"องการสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เน"นการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมและสร"าง
เสริมลักษณะนิสัยที่พึ่ง
ประสงค1

มีการสHงเสริมใน มีระเบียบวินัย
ทุกๆกิจกรรม

มีความอHอน
น"อมเคารพ
ผู"ใหญHมี
คุณธรรม

1. มีวินัย
2. มีคุณธรรม
3. มีจริยธรรม

4

ศิษย1เกHา

มีสื่อ/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่เอื้อตHอการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัย ครูครบชั้น
เรียน อาคารเรียน
อาคารประกอบและ
สถานที่มีความพร"อม
มีสระวHายน้ำเพื่อให"
นักเรียนได"ฝ‘กทักษะ
การวHายน้ำ

เปEนผู"นำด"าน
การบริหาร
วิชาการ

สำนึกรักบ"าน
เกิด รู"คุณ
กตัญžูตHอผู"มี
พระคุณ

1. จัดครูให"ครบชั้น
เรียน ตรงวิชาเอก
2. จัดสรรงบประมาณ
สร"างอาคารเรียน
อาคารประกอบให"
พร"อมตHอการใช"งาน
3. จัดหาสื่อ เทคโนโลยี
อินเทอร1เน็ตที่ความเร็ว
สูงเพื่อให"นักเรียน
สามารถเรียนรู"ได"อยHาง
กว"างขวาง

ทำหน"าที่เต็ม
ความสามารถ?

โรงเรียนบ,านชะโนด 1

หมูH 1 บ"านบ"านชะโนด ตำบล ชะโนด อำเภอ หว"านใหญH จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 20 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายปรีดา ก"องเสียง 081-9544432
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
23
คน
ระดับประถมศึกษา
84
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
55
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
162
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่นHาอยูH มี
สถานศึกษา สีสนั โดนเดHนนHาเรียน

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน

ครูรวH มกิจกรรม
ตHางๆกับ
นักเรียน

เปEนนักเรียนที่
เรียนเกHง

1. อยากให"นักเรียนมี
ระเบียบวินัย?
2. อยากให"นักเรียนเรียน
เกHง
3. อยากให"นักเรียนกล"า
แสดงออก

2

กรรมการ มีคุณภาพทุกด"าน มี
สถานศึกษา นักเรียนมากขึ้นเปEน
ศูนย1รวมในตำบล

ผู"นำการพัฒนา
ในทุกด"าน

เปEนครูมือ
อาชีพ?

มีคุณภาพและ
ประสบ
ผลสำเร็จในการ
ประกอบอาชีพ

1. ด"านผู"เรียน
2. ด"นกายภาพ
3. ให"บุคคลากรมี
ความก"าวหน"า เปEนมือ
อาชีพ

3

กรรมการ เปEนโรงเรียนมีคุณภาพ
สถานศึกษา นักเรียนเรียนเกHง?

เปEนคนที่มีพา
วะความเปEน
ผู"นำด"านตHางๆ

มีใจรักในการ
สอนหนังสือ

อยากเห็น
นักเรียนเรียน
เกHง

1. โรงเรียนมีสีสันโดดเดHน
2. ห"องน้ำที่ใหมH สะอาด
3. ที่ทิ้งขยะใหมH แยก
ประเภทขยะ

4

นักเรียน
ปŠจจุบัน

พูดหน"าเสาธง

พูดเพราะๆกับ
นักเรียนไมHดุไมH
วHา

มีความกล"า
แสดงออก

1. อยากให"มีห"องน้ำเพิ่ม
2. อยากให"มีห"องสหกรณ1ที่
มีขนมเยอะๆนHากิน

เปEนโรงเรียนที่ทันสมัย

3. อยากได"สนามเด็กเลHน
ใหมH
5

นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากให"โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมเยอะขึ้น

เปEนคนใจดี

พูดดีๆกับ
นักเรียน

อยากให"
นักเรียนเปEนคน
ที่ชอบอHาน
หนังสือ

1. อินเตอร1เน็ต
2. ห"องสมุดที่มีสีสันตื่นตา
ตื่นใจ
3. ห"องน้ำที่สะอาด

6

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มี
คุณภาพเหมือนกับ
โรงเรียนใหญHๆในตัว
เมือง

บริหารจัดการ
โรงเรียนให"เปEน
ระบบ

ตั้งใจสอน
นัเรียนและรHวม
ด"วยชHวยกันใจ
กิจกรรมตHางๆ

เรียนเกHง

1. ทำโรงเรียนให"สะอาดมี
สีสันมากกวHานี้
2. อยากให"มีห"องน้ำเพิ่ม
3. อยากให"มีที่ทิ้งขยะเพิ่ม

7

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่ทันสมัย
ทันเทคโนโลยี

รHวมกิจกรรม
ตHางๆของ
โรงเรียน

พูดเพราะๆกับ
นักเรียน

เปEนคนมี
ระเบียบ
เรียบร"อย

1. ห"องสมุดที่มีมุมตHางๆ
โดดเดHนนHาค"นหา
2. ห"องน้ำใหมHสะอาด
3. อุปกรณ1การเรียน โต˜ะ
เก"าอี้ใหมH

8
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อยากให"มีครูที่มี
คุณภาพสอน?

อยากเห็น
ผู"บริหารมี
บทบาทในการ
จัดกิจกรรม
ตHางๆของ
โรงเรียน

อยากเห็น
คุณครูมีความ
ตั้งใจในการ
สอนในการ
ถHายทอดวิชา
ความรู"แกH
นักเรียน(ครูที่ดี
ไมHนั่งสอน)

อยากเห็น
นักเรียนเปEนคน
เกHงกล"าทำในสิ่ง
ที่ถูกต"องและดี
งาม

1. อยากให"คุณครูตั้งใจ
สอนนักเรียนมากกวHานี?้
2. อยากให"นักเรียนมี
ระเบียบวินัย
3. อยากให"มีฟรี wi-fi ทั่ว
ทั้งโรงเรียน

9
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เปEนโรงเรียนที่ทันสมัย

พบปะนักเรียน
หรืออาจมี
กิจกรรมให"
นักเรียน เรียน
กับคุณครูใหญH
สัปดาห1ละ1ชม.
ประมาณนี้

พูดเพราะ มีใจ
รักในการสอน

เปEนนักเรียนที่ 1. ห"องน้ำเพิ่ม
นHารัก เรียบร"อย 2. ห"องสมุดนHาเข"านHา
มีมารยาท
ค"นหา
3. อินเตอร1เน็ต wi-fi ทั่ว
โรงเรียน

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา
หมูH 2 บ"านนิคมทหารผHานศึก ตำบล ดงหมู อำเภอ หว"านใหญH จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 38 กิโลเมตร
ผู"บริหาร ส.อ.จิตติ ชHางแกะ 081-7995769
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
55
คน
ระดับประถมศึกษา
145
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
48
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
248
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
13
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนที่ดี ทำให"
สถานศึกษา ผู"เรียนมีคุณภาพ โดยมี
การกำหนดทิศทาง
และเปhาหมายของ
โรงเรียนไว"โดยมุHงไปที่
ตัวผูเ" รียน

เปEนผู"นำองค1กร
มีภาวะผู"นำ มี
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ มี
คุณธรรม
จริยธรรม เปEน
แบบอยHางที่ดี มี
ความเปEน
ประชาธิปไตย
บริหารแบบมี
สHวนรHวม
ทำงานเปEนทีม
สHงเสริมการ
พัฒนาครู

เปEนผู"มีความรู"
ความสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนให"บรรลุ
เปhาหมายของ
หลักสูตร มี
ความรอบรู"
อดทน และ
เข"าใจนักเรียน

มีผลการเรียนดี
มีความสามารถ
ในการวิเคราะห1
คิดวิเคราะห1
เรียนรู"ด"วย
ตนเอง นำ
ความรู"ไป
ประยุกต1ใช"ใน
ชีวิตประจำวัน
มีการพัฒนาใน
ทักษะชีวิต คิด
เปEน ทำเปEน
แก"ปŠญหาเปEน

1. พัฒนาด"านการอHาน
ออกเขียนได"
2. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู"เรียนให"มีผลสัมฤทธิ์
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3. สHงเสริมความเปEน
ไทย เปEนคนเกHง เปEน
คนดี และมีความสุข

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ผู"บริหารใจดี ให"
ความใกล"ชิดกับ
เด็ก และ
ชHวยเหลือ

อยากได"ครูใจดี
รักและเมตา
นักเรียน
ชHวยเหลือสอน

นักเรียนต"อง
เปEนเด็กดี เชื่อ
ฟŠงคุณครู ตั้งใจ
เรียน และนำ

1. สHงเสริมเด็กที่อHานไมH
ออก เขียนไมHได"
2. จัดบรรยากาศใน
ห"องเรียนให"หน"าเรียน

อยากให"โรงเรียนมี
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น
และสอนนักเรียนให"
เกHง ด"านวิชาการ

นักเรียนที่มี
ปŠญหาด"านการ
เรียน

นักเรียนด"วย
ความเข"าใจ

ความรู"ที่ได"ไปใช"
ใน
ชีวิตประจำวัน
ในทางที่ถูกต"อง

3. ควรมีสื่อการเรียน
การสอนในห"องเรียน
และตกแตHงห"องเรียน
ให"นHาเรียน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่รHมเย็น
นักเรียนเรียนอยHาง
สนุกสนาน

เปEนผู"บริหารที่ดี อยากให"สอน
เข"าใจนักเรียน นักเรียนด"วย
และคุณครู
ความเข"าใจ ไมH
ใช"อารมณ1กับ
เด็ก

ตั้งใจเรียน ตื่น
เช"าชHวยงานพHอ
แมH และวไป
โรงเรียนแตHเช"า

1. อยากให"โรงเรียน
เน"นเรื่องการอHานออก
เขียนได"
2. อยากให"นักเรียน
ชHวยเหลือตัวเองได"ใน
ชีวิตประจำวัน
3. อยากให"มีบุคลาการ
ในโรงเรียนครบตาม
กลุHมสาระที่สอน

4
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เปEนโรงเรียนดีเดHน
นักเรียนมีคุณภาพด"าน
การเรียน กีฬา อยูH
ภายใต"หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผู"บริหารต"อง
หนักแนHน เปEน
คน
ตรงไปตรงมา
ซื่อสัตย1ตHอ
หนHวยงาน มี
อัธยาศัยดีตHอ
เพื่อนรHวมงาน

เปEนเด็กดี ขยัน
ซื่อสัตย1 ตั้งใจ
เรียน รู"จัก
ชHวยเหลือผู"อื่น
และเมื่อโตเปEน
ผู"ใหญHสามารถ
ดำรง
ชีวิตประจำวัน
ได"

1. สHงเสริมด"านการ
จัดการเรียนการสอน
ของนักเรียน ให"อHาน
ออกเขียนได"
2. อยากให"นักเรียน
อนุบาล มีห"องน้ำในชั้น
เรียนพร"อมพี่เลี้ยงเด็ก
3. อยากให"โรงเรียนทำ
สนาม BBL ให"กับเด็ก

ครูต"องเปEนผู"มี
ความรู" มี
ความสามารถ
ไมHใช"อารมณ1
ศิษย1 สั่งสอน
ศิษย1ให"เปEนคนดี
มีความเมตา
กรุณา อดทน
และเข"าใจในตัว
นักเรียนมาก
ที่สุด

โรงเรียนชุมชนบ,านบางทรายน,อย

หมูH 1 บ"านบางทรายน"อย ตำบล บางทรายน"อย อำเภอ หว"านใหญH จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 20 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ1 080-1789128
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
10
คน
ระดับประถมศึกษา
43
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
14
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
67
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนแหลHงเรียนรู"ที่
ผู"นำการ
สถานศึกษา พัฒนาคนในชุมชนให"มี เปลีย่ นแปลง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปEนแบบอยHาง
เปEนแมHพิมพ1
พHอพิม1 ที่ดี

เปEนคนดี คน
เกHงในสังคม
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น

1. จำนวนครูที่เพียงพอ
กะบนักเรียนทุกชั้น
เรียน
2. งบประมาณ
สนับสนุนด"านกายภาพ
3. สื่อ อุปกรณ1การ
เรียนการสอน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีอนาคตที่ดี

1. ห"องสมุด อยากให"มี
หนังสือเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเปEนศูนย1การ
เรียนรู"
2. ต"องการครูเพิ่ม
เพราะจะได"มี
ความสามารถในการ
สอนได"เต็มที่
3. ต"องการห"อง
คอมพิวเตอร1ให"
เพียงพอตHอจำนวน
นักเรียนแบบทันสมัย

มีสีสัน

สนับสนุน
เข"มงวดในการ
นักเรียนทุกด"าน สอนมากขึ้น

เพื่อใช"ในการเเสวงหา
ความรู"
3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ข"าพเจ"าอยากให"
โรงเรียนเปEนแหลHงรียน
รู"ที่มีคุณภาพด"านการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย โดย
อาศัยความรHวมมือจาก
ทุกภาคสHวนโดยเฉพาะ
แหลHงเรียนรู"ในชุมชน
ภูมิปŠญญาท"องถิ่นของ
ผู"ใหญHและสืบสาน
ประเพณีของท"องถิ่น
ตHอไป

อยากให"
ผู"บริหารเปEน
ผู"นำทางการ
เผยแพรHด"าน
วิชาการและ
ด"านวัฒนธรรม
ท"องถิ่น รHวมกับ
ชุมชน

อยากเห็นครู
เปEนต"นแบบที่ดี
ในการถHายทอด
ความรู"และปลูก
ติตสำนึกในด"าน
การทำดีแกH
นักเรียนตHอไป

อยากให"ลูก
นักเรียนเปEนผู"มี
ความรู" ขยัน
และเปEนคนดี
เพื่อจะได"มี
อนาคตที่ดี
ตHอไป

1. อยากให"มีครูครบ
ชั้นและตรงกับวิชาเอก
2. อยากให"มีการ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการอำนวยความ
สะดวกแกHการเรียน
การสอนของโรงเรียน
3. อยากให"มีสื่อ
อุปกรณ1ที่ทันสมัย

4
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เปEนโรงเรียนที่ดีมี
คุณภาพพัฒนา
ศักยภาพของผู"เรียน
อยHางดีเยี่ยม

เปEนผู"นำทาง
วิชาการและ
เทคโนโลยี

มีการพัฒนา
ตนเองอยHาง
สม่ำเสมอเพื่อ
ขับเคลื่อน
นโยบายสูH
เปhาหมายได"

อยากไห"
นักเรียนมี
คุณธรรม และมี
งานทำที่ดี

1. ด"านกระบวนการ
ปŠจจัยตHางๆที่สHงเสริม
แกHการเรียน
2. ด"านสาธารณูปโภค
ให"เพียงพอ
3. ด"านสHงเสริมความรู"
ทักษะอาชีพเพิ่มเติม

โรงเรียนบ,านสองคอน

หมูH 3 บ"านบ"านสองคอน ตำบล ป…งขาม อำเภอ หว"านใหญH จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 41 กิโลเมตร
ผู"บริหาร จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ชHางทอง 087-4215781
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
46
คน
ระดับประถมศึกษา
154
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
41
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
241
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีอาคารสถานที่
สถานศึกษา เพียงพอตHอการใช"งาน
มีสื่อเทคโนโลยีทึ่
ทันสมัย มีผลสัมฤทธิ์
อยูHในระดับมาตรฐาน

มีวิสัยทัศน1ใน
การบริหาร
การศึกษา มี
คุณธรรมตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน
มีความเสียสละ
สุจริต จัด
กระบวนการ
เรียนรู"เต็ม
ความสามารถ
มีคุณธรรม
จริยธรรม

มีวินัย ใฝ…เรียนรู"
มุHงมั่นในการ
ทำงาน มี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ1

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย

มีความเมตตา
ตHอผู"เรียน

สอนเกHง สนุก
ใจดี

รักสามัคคี มี
1. ปรับปรุงอาคาร
วินัย มีอนาคตดี เรียน
2. สื่อเทคโนโลยี
ทันสมัย
3. อุปกรณ1และสนาม
กีฬา

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

สะอาด สวยงาม?

เปEนนักพัฒนา
รHวมงานกับ
ชุมชน พัฒนา

มีความรัก
เมตตาตHอเด็ก
สอนเด็กให"เปEน

มีวินัยเชื่ิอฟŠง
บิดามารดา ครู
อาจารย1ตั้งใจ

1. ปรับปรุงอาคาร
สถานที่
สภาพแวดล"อม
2. มีความสัมพันธ1กับ
ชุมชน
3. นักเรียนให"เกHง ดี มี
สุข

1. พัฒนาเด็กให"เกHง ดี
มีวินัย

ชุมชน มี
คุณธรรม
จริยธรรม

คนดีของสังคม
ให"เด็กมีความรู"

เรียนและ
สามารถ
ประกอบอาชีพ
ได"

4
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สะอาดสวยงาม เด็ก
เรียนดีและเกHง

เปEนคนดี มี
คุณธรรม มีฝYมือ
ในการบริหาร
การศึกษา

เปEนครู
เปEนเด็กเกHงมี
นักพัฒนาเข"า
อนาคตดีมี
รHวมกับชุมชนได" ทักษะอาชีพ
ดี

5
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มีการพัฒนาแบบนี้ไป
เรื่อยๆ

ไมHเอาเปรียบ
ให"สิทธิเสรีที่
เทHากัน

เปEนน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน ไมH
แบHงแยกพัก
พวก

2. พัฒนาครูให"เกHง
3. พัฒนาสิ่งแวดล"อม

1. การบริการชุมชน
2. พัฒนาการเรียนการ
สอน
3. ปรับปรุงบริเวณ
โรงเรียนให"สวยงาม
สะอาดปลอดภัย

รู"จักเคารพ
1. จัดระเบียบการใช"
ผู"ใหญH ให"เกียรติ วาจาที่สุภาพ
เพื่อนรHวมงาน 2. สร"างบHอเก็บขยะ
3. ปลูกฝŠงคุณธรรมให"
มากกวHานี้

โรงเรียนบ,านหว,านใหญX

หมูH 3 บ"านหว"านใหญH ตำบล หว"านใหญH อำเภอ หว"านใหญH จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 35 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายยุทธพล คำมุงคุณ 0874215781
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
55
คน
ระดับประถมศึกษา
154
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
209
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด 8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทัง้ ศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การศึกษา การยก
ผลสัมฤทธิ์ การอHาน
ออกเขียนได"การคิด
วิเคราะห1 และการ
พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค1 โดยผHาน
กิจกรรมพัฒนาผู"เรียน
อยHางหลากหลายทั้ง
ด"านดนตรี กีฬา ศิลปะ
และอาชีพ

ต"องอยูHบน
พื้นฐานของ
เหตุผลและ
ความถูกต"อง
เพราะในการ
ทำงานถ"ามี
หลักการที่
ชัดเจน การ
ทำงานก็จะงHาย
สะดวก เร็วขึ้น
มีความเปEน
ธรรม และ
ตัดสินใจปŠญหา
ตHาง ๆ ได"
แมHนยำ?

ต"องเปEนผู"ที่มี
ความรู" ความ
เข"าใจในด"าน
วิชาการและ
ความเข"าใจใน
ตัวของลูกศิษย1
ที่กำลังทำการ
สอน เพื่อปรับ
วิธีการเรียนการ
สอนให"เข"ากับ
บริบทของ
โรงเรียน และ
ในห"องเรียนนั้น
ๆ

เปEนผู"มีความ
รับผิดชอบตHอ
หน"าที่ของตนใน
สถานภาพที่
เปEนนักเรียน
เปEนสมาชิกใน
ครองครัวเปEน
พลเมืองของ
ประเทศ

1. การผลิต และ
พัฒนาครู?
2. การยกระดับความรู"
ภาษาอังกฤษ
3. การอHานออกเขียน
ได"

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เกHง ดี มี
วิสัยทัศน1?

แสดงออกให"
เห็นวHาสนใจเด็ก
จริงๆ ให"
กำลังใจ เวลา

เปEนคนดี
ประสบ
ความสำเร็จใน
ชีวิต

1. การอHานออกเขียน
ได"
2. การยกผลสัมฤทธิ?์

มีอุปกรณ1และสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่
เอื้อตHอการเรียน

ปรึกษาอะไรก็
เห็นวHาใสHใจ
ชHวยเหลือให"
คำปรึกษา

3. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา?

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

การบริหารแบบมีสHวน
รHวม?

มีภาวะผู"นำ
และมีเมตตา
ธรรม?

มีความรักและ
ศรัทธาในอาชีพ
ครู

เปEนผู"ใฝ…ดี ใฝ…รู"
ใฝ…เรียน อยHาง
ตHอเนื่องตลอด
ชีวิต

1. การอHานออกเขียน
ได"?
2. การยกระดับความรู"
ภาษาอังกฤษ
3. การจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มใน
สถานศึกษา?

4
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สHงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผู"เรียน
ใฝ…เรียนรู"

ยูHบนพื้นฐาน
ของเหตุผลและ
ความถูกต"อง?

อยHาเครHงเครียด
เกินไปครูที่ทำ
ให"การสอนมี
ความ
สนุกสนาน
เด็กๆจะชอบ
เพราะจะทำให"
พวกเขาไมH
เครียด?

เปEนผู"มีความ
ประพฤติดีมี
คุณธรรม
จริยธรรม มี
วินัยในตนเอง
ขยันหมั่นเพียร
อดทน ซื่อสัตย1
เสียสละ

1. สร"างแรงจูงใจให"
ผู"ปกครองและชุมชน
เข"ามามีสHวนรHวมในการ
พัฒนาโรงเรียน
2. สHงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่มุHงเน"น
ให"นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิต
สาธารณะ
3. พัฒนาและสHงเสริม
ผู"นำรุHนใหมHเข"ารHวม
พัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนบ,านกกตูม

หมูH 1 บ"านกกตูม ตำบล กกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 82 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายชาญวุธ แสงฤทธิ์ 081-3203207
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
29
คน
ระดับประถมศึกษา
88
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
49
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
166
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"นักเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1เกHา
และศิษย1ปŠจจุบัน
เปEนอยHางไร

ข"อเสนอในการพัฒนา
โรงเรียน

1

กรรมการ โรงเรียนมีการสHงเสริม
สถานศึกษา ให"นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค1ในการ
จัดการเรียนรู"ร"อยละ.
80

มีการพัฒนา
และบริหาร
โรงเรียนให"
ได"ตาม
มาตรฐาน
คุณภาพ
การศึกษา

คณะครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
เสริมสร"าง
ความรู"ให"กบั
โรงเรียนทั้งใน
เวลาราชการ
และนอกเวลา
ราชการ

นักเรียนมีคุณภาพ
และสามารถเลือก
เรียนวิชาตามความ
ถนัดของตนเอง

1. ปรับปรุงภูมิทัศน1ให"
เหมาะสม
2. จัดหางบประมาณ
ด"านครุภัณฑ1เกี่ยวกับ
กลุHมสาระทั้ง 8 กลุHม
สาระ
3. มีความต"องการให"มี
ครูครบตามจำนวน
กลุHมสาระ

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีอุปกรณ1การเรียน
และสิ่งแวดล"อมที่ดีขึ้น

ยิ้มแย"มและ
เอาใจใสH
นักเรียน

มีความสามัคคี นักเรียนเรียนดีขึ้น

1. อยากเห็นโรงเรียน
สวยขึ้น
2. ให"ครูครบตามกลุHม
สาระ
3. อุปกรณ1การเรียน
ครบ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ต"องการให"โรงเรียนมี
ภูมิทัศน1ที่ดีขึ้น

อยากให"
ผู"บริหาร
บริหาร
จัดการภูมิ
ทัศน1ให"ดีขึ้น

อยากให"ครู
สอนนักเรียน
ให"เข"มข"นมาก
ขึ้น

1. ต"องการให"ครูครบ
ตามกลุHมสาระ
2. อยากให"ภูมิทัศน1มี
การพัฒนาให"ดีขึ้น

นักเรียนรู"จักตัวเอง
และสามารถปรับตัว
เข"ากับสังคม
ภายนอกได"และ

สามารถเอาตัวรอด
ได"
4
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อยากเห็นโรงเรียนมี
ภูมิทัศน1ดีขึ้น

อยากเห็น
ผู"บริหาร
จัดการ
บริหารที่ดี
ให"กับ
โรงเรียน

อยากเห็นครูมี
ความสามัคคี
และพัฒนา
นักเรียนให"
อยHางเต็ม
ความสามารถ

3. ต"องการให"นักเรียน
เรียนดีขึ้น

อยากเห็นนักเรียนที่ 1. พัฒนาด"านภูมิทัศน1
จบการศึกษาศึกษา 2. พัฒนาด"านอุปกรณ1
ตHอให"จบปริญญาตรี การเรียน
3. พัฒนาด"านบุคลากร

โรงเรียนบ,านชะโนด 2

หมูH 3 บ"านชะโนดน"อย ตำบล ชะโนดน"อย อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 40 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสุเทพ ทองผา 086-2187098
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
61
คน
ระดับประถมศึกษา
170
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
92
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
323
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียน
แบบ เกี่ยวข"อง
เปEนอยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEนอยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีคุณภาพ
สถานศึกษา การศึกษา
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

เปEนนักบริหารที่พร"อม มีความรู"มี
จะพัฒนาทุกด"านของ ความเปEนครู
โรงเรียน
มืออาชีพพร"อม
ที่จะถHายทอด
ให"นักเรียน

2

กรรมการ เปEนที่หวังของคน ผู"นำด"านวิชาการแนว
สถานศึกษา ทั้งตำบล
หน"า

3

กรรมการ เด็กกล"า
สถานศึกษา แสดงออกในทาง
ในทางที่ดีมี
คุณธรรมประจำ
ใจ

มีความ
เชี่ยวชาญด"าน
การสอน

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร
มีการพัฒนาทุก
ด"านขึ้นเรือ่ ยๆ
เมือ่ จบและ
อยากให"เปEนคน
เกHงและคนดี

1. 2. 3. -

ชHวยเหลือ
ตนเองได"

1. ครูครบชั้น ครบ
วิชาเอก
2. โต˜ะเก"าอีเ้ พียงพอ
3. คอมพิวเตอร1ครบ
ทุกคน

มีคุณธรรมรับฟŠงความ รักสามัคคีกัน เชื่อฟŠงเคารพครู
คิดเห็นของคนอื่น
ชHวยเหลือกัน ตั้งใจเรียน รู"คณ
ุ
รHวมใจพัฒนา คน
นักเรียนให"เปEน
คนดี

1. พัฒนานักเรียนให"
เปEนคนดี
2. พัฒนาสิงแวดล"อม
ให"มีบรรยากาศ
สวยงาม
3. เยี่ยมบ"านพบปะผ"ู
ปกครอง

4

กรรมการ คุณภาพการสอน
สถานศึกษา จริยธรรม
คุณธรรม?

มีวิสัยทัศ การเรียน
การสอน สูHยุค
เทคโนโลยี ชื่อสัตย1
สุจริต

สร"างสอน
นักเรียนให"มี
ความรู"และ
เปEนครูที่ดีของ
นักเรียน

มีความรู"เปEนคน 1. การศึกษา คุณภาพ
ดีและได"การ
นักเรียน ด"านภาษา
งานที่ดี
2. โครงสร"างของ
โรงเรียน?
3. ไมHให"มีอบายมุข
ด"านกีฬา

5

กรรมการ เปEนแหลHวเรียนรู"
สถานศึกษา ของคนทุกระดับ

เปEนผู"นำพัฒนาตHางๆ

อบรมสั่งสอน
ลูกศิษย1อยHางดี

เปEนคนดี เปEนที่
พึ่งของพHอแมH
ชุมชนและ
ประเทศชาติ

1. พัฒนาเด็กนักเรียน
ให"มีคุณภาพ
2. พัฒนาภูมิทัศน1
แหลHงเรียนรู"
3. พัฒนาการศึกษาตHอ
ของนักเรียนให"จบ
การศึกษาภาคบังคับ
และสHงเสริมให"เรียนตHอ
ที่สูงขึ้น

6

นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากให"มี
โรงเรียนมีความ
เปEนระเบียบ
สะอาด
เรียบร"อย?

มีความรับผิดชอบ รับ
ฟŠงความคิดเห็น
สHวนรวม

รับผิดชอบตHอ
หน"าที่?

มีความรู"
ความสามารถ
อยHางเต็มที่

1. ลดการทิ้งขยะ?
2. เพิ่มกิจกรรม
นันทนาการที่ทุกคน
สามารถทำรHวมกันได"
3. ไมHมี

7

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีคุณภาพในทุกๆ ใจดีและรักนักเรียน
ด"าน
ให"การสนับสนุน
กิจกรรมภายใน
โรงเรียน

รักนักเรียน
สอนนักเรียน
ด"วยความรัก
เมตตา

เปEนคนดีและมี
คุณภาพ

1. การเรียนการสอน
2. น้ำดื่ม
3. -

8

ผู"ปกครอง
นักเรียน

งบประมาณ
อยากให"ลงสูHการ
เรียนการสอน
อยHางจริงจัง

ความสามัคคี

นักเรียนได"
ความรู"ตาม
ศักยภาพ
ทักษะ
ความสามารถที่
แตกตHางกัน
โดยไมHมุHงเน"น
แตHคะแนน o
net

1. ไมHอยากให"วัด
ความสามารถด"าน
เดียว
2. สHงเสริมตามความ
ถนัด
3. อยากให"ชุมชนได"มี
สHวนรHวมบ"าง

มีประชาธิปไตย มี
ความสัมพันธ1กับ
ชุมชนบ"าง

9
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นักเรียน

เรียนรู"จากปฏิบัติ
จริงก"าวทัน
เทคโนโลยี

เปEนผู"มีวิสัยทัศน1ตHอ
เปEนครูมือ
การจัดการศึกษาอยHาง อาชีพคิดเชิง
แท"จริง
บวกในยุค?4.0

เปEนผู"มี
คุณธรรม? มี
ความรู"?
ความสามารถ
ให"ก"าวทัน
ยุค?4.0

1. ครูดีครูเกHง
2. สื่อเทคโนโลยี
3. บริหารอยHางมือ
อาชีพ

10

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีคุณภาพในการ
สอนและรักษา
คุณภาพไว"ตลอด

เปEนผู"ขับเคลื่อน
คุณภาพสถานศึกษา

แบบอยHางที่ดี
ทั้งด"านการ
สอนและการ
ใช"ชีวิต

เปEนเด็กที่เรียน
ดีและมีความ
ประพฤติดี

1. อยากให"เครHงครัดใน
เรื่องกฎระเบียบ
2. 3. -

11
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มีการจัดการ
เรียนการสอนที่
ครอบคลุม

จิตใจดี ไมHโกง?

ใจดีทุกคน

มีความรู"มากขึ้น 1. เสนอการจัดการ
เรียนการสอนให"ดีกวHา
นี้
2. อยากให"แก"ไข
ปŠญหา นักเรียนไมHคHอย
สนใจเรียน
3. อยากให" นักเรีนร
ทุกคน รักกัน

12

ศิษย1เกHา

เปEนแหลHงเรียนรู"
ของชุมชน

มีวิสัยทัศน1ทันโลก
ปŠจจุบัน

เปEนแบบอยHาง
ที่ดีของ
นักเรียนและ
สร"าง
บรรยากาศใน
ชั้นเรียนเชิง
บวก

ดี เกHง มีสุข

1. พัฒนาอาคาร
สถานที่เอื้อตHอการ
เรียนการสอน
2. สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยในยุค
4.0
3. เป¡ดโอกาสให"ชุมชน
เข"ามามีสHวนรHวมในการ
จัดการศึกษา

13
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มีคุณธรรม
หHางไกลยาเสพ
ติด

เปEนนักพัฒนา นำพา
ความก"าวหน"า
เทคโนโลยีและ
คุณธรรม

ทุHมเทในการ
สอนให"ความรู"
และสอนให"
เด็กเปEนคนดี

มีคุณธรรม
หHางไกลยาเสพ
ติด?

1. เน"นเรื่องคุณธรรม
2. รHวมมือกันทุก
หนHวยงานรHวมกันสอน
และหHางไกลยาเสพติด
3. เพิ่มพูลความรู"
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อยากให"ผู"เรียน
เปEนคนดี คนเกHง

เปEนผู"นำการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
สร"างสรรค1

มีความรู"คูH
คุณธรรม รัก
เมตตาศิษย1

มีความรู" คูH
คุณธรรม มี
ความ

1. การนำหลักสูตร
สถานศึกษานำไปใช"
อยHางจริงจัง

และมีความสุขใน
การใช"ชีวิต

สHงเสริมศิษย1
ตามศักยภาพ
เชิงสร"างสรรค1

รับผิดชอบตHอ
สังคมและ
สHวนรวม

2. การนิเทศภายใน
การประเมินเพื่อการ
พัฒนา
3. การพัฒนา
การศึกษาโดยพิจารณา
จากบริบทของ
บุคลากร ใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา การ
พัฒนาเชิงบูรณาการ

โรงเรียนบ,านดงหลวง

หมูH 4 บ"านเลือ่ นเจริญ ตำบล ดงหลวง อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 56 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายไพฑูรย1 ศรีหลิ่ง 089-7101378
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
50
คน
ระดับประถมศึกษา
186
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
236
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ อยากให"เข"าถึงชุมชน
สถานศึกษา มากยิ่งขึ้น

อยากให"
ปฏิบัติหน"าที่
มองเห็นการ
ของครูให"
บริหารที่แท"จริง ชัดเจน

เปEนคนดีของ
สังคม

1. พัฒนาคุณภาพ
ทางด"านการศึกษา
2. สอนงานให"เปEนเงิน
3. เรียนแบบพอเพียง
สร"างเด็กให"รู"จักคุณคHา
ด"านการเรียนรู"ตHาง

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ให"อิสระกับนักเรียน

ใจดี

เปEนคนดี

1. การเรียน
2. ครู
3. อาคารเรียน

3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากให"สะอาดสวย

เปEนคนดีของ
ใจดีทุกคนสอน
โรงเรียนมีความ อยHางเข"มงวด
เมตตา

อยากเห็น
นักเรียนสามัคคี
ตHอกันมีเมตตา
ตHอกัน

1. สนามไว"เลHนกีฬา
2. โรงเรียนให"สวยขึ้น
3. ปลูกดอกไม"

4

นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากให"โรงเรียนมีแตH
ความรักสามัคคีกัน

ใจดี

ไมHดื้อ

1. การสอน
2. ซHอมสิ่งที่พัง
3. ปลูกผัก

ใจดี

ใจดี

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

5

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีคุณภาพในการเรียน
มากขึ้น

ใจดีตHอนักเรียน

ไมHเครHงครัดใน มีความสุขคิดถึง 1. ห"องนำ"
การเรียนเกินไป โรงเรียน
2. ห"องเรียน
3. เก็บขยะ

6

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ดี มีคุณภาพ

ใจดี ใจกว"าง
เข"ากับชุมชนได"

มีความเอาใจใสH
และมีความ
สามัคคี

เปEนเด็กดี มี
วินัย มีความ
รับผิดชอบ

1. กำชับนักเรียนเรื่อง
การแตHงกาย มารยาท
2. สภาพแวดล"อม
ภายในโรงเรียน
3. ดูแลเรื่องขยะ
ภายในโรงเรียน

7
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สะอาดนHาเรียน

ใจดี

ยิ้มแย"ม?

ตั้งใจเรียน

1. ขยะ
2. น้ำดืม่
3. การเรียน

8
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สภาพแวดล"อมดี นHา
เรียน

ใจดี เข"ากับ
ชุมชน

สามัคคีกัน

ตั้งใจเรียน

1. สื่อการเรียนที่
ทันสมัย
2. ขยะ
3. การเรียน

โรงเรียนบ,านฝmnงแดง

หมูH 1 บ"านพังแดง ตำบล พังแดง อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 0 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายศรีเนือง ใสคำเพาะ 089-9404401
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
34
คน
ระดับประถมศึกษา
117
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
136
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
287
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
14
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ ดีขึ้นกวHาปŠจจุบัน
สถานศึกษา

พัฒนาโรงเรียน
ให"ดีขึ้น

มีความ
ชHวยเหลือ
เกื้อหนุนกัน

เปEนคนดีของ
สังคม ไมHติดยา
เสพติด

1. การเรียนของ
นักเรียน
2. สภาพแวดล"อมของ
โรงเรียน
3. กิจกรรมเพิ่มเติมตHอ
ชุมชน

2

กรรมการ พัฒนาในทุกๆด"านเปEน
สถานศึกษา โรงเรียนดีคุณภาพ
สำหรับตำบล

เอาใจใสH
นักเรียนพัฒนา
โรงเรียนให"
ดีกวHาที่เปEน
ตอนนี้

มีความสามัคคี
ชHวยเหลือ
เอื้อเฟ™šอมายัง
ชุมชน

มีการศึกษาที่ดี
เปEนคนดี?

1. พัฒนาโรงเรียนให"
นHาเรียน
2. ให"นักเรียนได"รับ
ความรู"มากเทHาที่จะทำ
ได"
3. สHงเสริมความมีวินัย
ของนักเรียนให"ดีขึ้น

3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนผู"นำที่ดีเอา
ใจใสH ทุกสิ่ง
ภายในโรงเรียน
ไมHละเลยตHอสิ่ง

ครูสอนดี มี
ความเอาใจใสH
สอนนักเรียน
อยHางเต็มที่

เปEนคนดีของ
โรงเรียนและ
สังคมจบออกไป
ก็อยากให"ได"
เรียนตHอสูงๆ

1. พัฒนาด"านการ
เรียนของนักเรียนเปEน
อันดับแรกเลย
2. พัฒนา
สภาพแวดล"อมภายใน

มีพร"อมทุกด"านเปEน
โรงเรียนที่ดีประจำ
ตำบล

ใดๆภายใน
โรงเรียน

โรงเรียน
3. พัฒนาด"านกิจกรรม
ของนักเรียน

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

พัฒนาให"ดีขึ้น

เปEนผู"นำที่ดี

มีประสิทธิภาพ
ในการสอนมาก
ขึ้น

เปEนคนดีของ
สังคม

1. อาคารสถานที่
ห"องเรียน ให"นHาเรียน
มากกวHานี้
2. การเรียนการสอนดี
ขึ้น
3. สภาพแวดล"อม
ตHางๆของโรงเรียน

5

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่1ของ
ตำบล

ต"องการให"
ผู"บริหารเน"น
การเสริมสร"าง
ด"านลักษณะ
นิสัยของ
นักเรียนให"มาก
ขึ้น

มีความเอาใจใสH
นักเรียนทุกคน

เปEนคนดีของ
สังคม มีความ
สุภาพอHอนน"อม
เมื่อยุภายใน
โรงเรียน

1. ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียน
ให"ดีขึ้น
2. เปลี่ยน
สภาพแวดล"อม
โรงเรียนให"ดีขึ้น
3. สHงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนให"ดี
ขึ้น

6

ศิษย1เกHา

เปEนโรงเรียนดีระดับ
ตำบลที่มีคุณภาพ

มีการพัฒนา
สอนนักเรียนให"
ทุกๆด"านภายใน ได"ความรูแ" ละ
โรงเรียน
พัฒนาโรงเรียน
ให"ดีกวHาเดิม

ออกจาก
โรงเรียนอยาก
เห็นวHาเขาเปEน
คนดีมีวินัย
ชHวยเหลือ
ครอบครัว
เอื้อเฟ™šอสังคม

1. ความมีระเบียบของ
นักเรียน
2. การเรียนการสอน
ให"แนHนกวHาฝปŠจจุบัน
3. สภาพแวดล"อมของ
โรงเรียน

7
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โรงเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

เปEนผู"บริหารที่ มีการพัฒนา
นำพาโรงเรียนสูH นักเรียนให"ดี
ความก"าวหน"า ขึ้น?

เปEนคนดี
ชHวยเหลือ
ครอบครัว
เอื้อเฟ™šอสังคม

1. สภาพแวดล"อม
โรงเรียน
2. การเรียนการสอน
ของนักเรียน
3. ให"ความใสHใจวินัย
ของนักเรียนมากขึ้น

โรงเรียนรXมเกล,า

หมูH 6 บ"านหนองแคน ตำบล หนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 45 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายรังสรรค1 สุทารัมย1 087-8546314
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
52
คน
ระดับประถมศึกษา
205
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
119
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
376
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
17
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ เปEนโรงเรียนใกล"บ"าน
สถานศึกษา

อยากเห็นทHาน

อยากให"เพิ่ม
อยากให"สนใจ 1. อาคารสถานที่
การบ"านสำหรับ ในการเรียนกวHา 2. ห"องน้ำ
นักเรียน
นี้และจบไปจะ 3. ขยะ
ได"มีงานทำ

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

โรงเรียนใกล"บ"าน

เพิ่มกิจกรรม
ระหวHางเรียน

เพิ่มกิจกรรมใน
การสอน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียนใกล"บ"าน

4

ศิษย1เกHา

โรงเรียนใกล"บ"าน

จบพร"อมกัน

1. สื่อตHอการเรียนการ
สอน
2. อาคาร
3. ห"องน้ำ

ลงเยี่ยมบ"านนร. เพิ่มการบ"าน
สำหรับนร.

สนใจในการ
เรียนมากกวHานี้

1. อาคารสถานที่
2. ห"องน้ำ
3. ขยะ

เพิ่มกิจกรรม
สำหรับนักเรียน

อยากให"จบ
พร"อมกัน

1. อาคารสถานที่
2. ขยะ
3. ห"องน้ำ

เพิ่มการบ"าน

โรงเรียนชุมชนบ,านหนองบัว

หมูH 7 บ"านโนนสะอาด ตำบล หนองบัว อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 45 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายประศักดิ์ จิตอามาตย1 089-8617975
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
50
คน
ระดับประถมศึกษา
152
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
83
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
285
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ อยากให" รร.เปEน รร.ที่
สถานศึกษา เปEนแกนนำระดับ
คุณภาพ

อยากเห็น
ผู"บริหาร ที่
มุHงมั่น และให"
ความสำคัญ
ด"านการศึกษา
ยิ่งๆขึ้นไป

อยากเห็นครู ใช"
สื่อสอนเด็กที่
เด็กจะเกิดการ
พัฒนาอยHางเทHา
เทียม

อยากเห็น
นักเรียน เมื่อจบ
แล"ว มีอาชีพที่
สอดคล"องกับ
งานทางสังคม

1. อยากให"พัฒนาคาร
อาคารเรียน เพราะ
อาคารหลังปŠจจุบันเกHา
มาก
2. อยากให" มี
การศึกษา ที่ มีความ
เทHาเทียมในเมือง
3. อยากให" มี สื่อที่
ทันสมัย สมกับ
การศึกษายุค 4.0

2

กรรมการ สะอาดสวยงาม
สถานศึกษา นักเรียนมีความสูข

มีจิตสาธารณะ ตั้งใจสอน
คบงHาย ใช"คลHอง นักเรียน
บริหารมี
ประสิทธิภาพ

เรียนเกHน เปEน
คนดี มีวินัย

1. ปรับปรุงอาคาร
เรียนที่ชำรุด
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
3. งบประมาณ

3

นักเรียน
ปŠจจุบัน

สนับสนุนทักษะ มุHงมั่นการสอน
ด"านวิชาการ
ทีใ่ ช"สื่อที่
ให"กับเด็ก สูHการ

จบการศึกษา
อยHางมีคุณภาพ
มีงานทำเมื่อจบ

1. อยากให"มีห"อง
คอมพิวเตอร1ให"ครบ
ตามนักเรียนในชั้น

ให"โรงเรียนเปEน
สถานศึกษาที่มี

คุณภาพ มาก
ยิ่งๆขึ้นไป

เเขHงขัน ที่
หลากหลาย

ทันสมัยทันตHอ
เหตุการณ1

เรียน
2. อยากให"มีสื่อให"
นักเรียนศึกษา
เทียบเทHายุค 4.0
3. อยากให" รร.มี
อาคารเรียนใหมH
เพราะอาคารเรียน
ปŠจจุบันเกHามากบางจุด
ของอาคาร เสี่ยงตHอ
อันตรายได"?

4

นักเรียน
ปŠจจุบัน

สวยงามนHาอยูH

เปEนคนดี

ใจดี เอาใจใสH

เปEนเด็กดี

1. ปรับปรุงโงเรียนให"
นHาอยูH
2. 3. -

5

ผู"ปกครอง
นักเรียน

ต"องการให"โรงเรียน
เปEนศูนย1กลางด"าน
สถานศึกษาที่มีสื่อที่
ทันสมัยครบครัน

มุHงมั่น และให"
ความสำคัญกับ
การศึกษาอยHาง
ตHอเนื่อง

มีความสามารถ
ใช"สื่อ
ประกอบการ
สอนที่
หลากหลาย

อยากเห็น
นักเรียน มี
อัตราการได"
ทำงานในสาขา
ที่มีงานรองรับ
แนHนอน

1. อยากให" ปรับปรุง
อาคารเรียนให" เพราะ
เปEนอาคารไม"ที่เกHามาก
เสี่ยงตHอการเกิด
อันตรายตHอเด็ก
2. อยากให" มีสื่อ
ประกอบการสอนที่
หลากหลายยิ่งกวHาเดิม
3. เสนอให" โรงเรียน
ปรับภูมิทัศน1ให"
สวยงามนHาเรียน

6

ผู"ปกครอง
นักเรียน

นักเรียนอ"านออกเขียน
ได"ทุกคน

พัฒนาโรงเรียน
ให"มีคุณภาพ

เอาใจใสHดูแล
นักเรียน?

เรียนเกHง มี
มารยาทดี อHอน
น"อมถHอมต"น

1. ปรับปรุงซHอมแซม
อาคารเรียนที่ชำรุด
2. ต"องการสื่ออุกรณ1
การเรียนการสอน
3. ต"องการครูเพิ่ม

7

ศิษย1เกHา

อยากให"โรงเรียนเปEน
โรงเรียนที่สามารถจัด
การศึกษาได"สมกับ
การศึกษาในยุค 4.0
เทHาเทียมกับ

อยากเห็น
ผู"บริหาร ที่เปEน
นักวางแผน
เกี่ยวกับ
แนวทางกา
รพฒนาผู"เรียน

อยากเห็นครูที่
ใสHใจนักเรียน
และตั้งใจสอน
นักเรียน นำสื่อ
สมัยใหมHมา

อยากเห็น
นักเรียน จบ
มาแล"วไเงานทำ
มีอาชีพตาม
ความต"องการ
และมีโอกาส ใน

1. อยากให" โรงเรียน มี
อาคารเรียนใหมH
เพราะหลังเกHาเปEน
อาคารไม" มีความขำรุด
บางจุด
2. อยากให"โรงเรียน มี

8
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สถานศึกษาดังใน
จังหวัด

ที่เกิด
ประสิทธิภาพ
ตHอผู"เรียนครับ

บูรณาการใน
การสอน

นักเรียนเปEนเด็กดี มี
วินัย

เปEนคนดี ไมHโกง เปEนคนดี เอาใจ
กิน
ใสHนกั เรียน

การเข"าทำงาน
อยHางเทHาเทียม

ห"องคอมพิวเตอร1ไว"ให"
เด็กค"นคว"า ให"ครบ
จำนวนคนเพราะจะได"
สอดคล"องกับการเรียน
ในยุค 4.0
3. อยากให"โรงเรียน มี
สื่อให"นักเรียนได"เรียนรู"
อยากหลากหลาย

เด็กดี มีวินยั

1. ซHอมแซมอาคาร
เรียน
2. ปรับปรุงโรงเรียนให"
สวยงาม
3. -

โรงเรียนบ,านโนนยาง

หมูH 1 บ"านบ"านโนนยาง ตำบล โนนยาง อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 52 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายเศรษฐชาติ ชาวันดี 081-8727143
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
32
คน
ระดับประถมศึกษา
67
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
19
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
118
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ ด"านการศึกษา
สถานศึกษา

เปEนผูHบริหารเกHง ดีตั้งใจทำตามก
มีความสามารถ น"าที่มีความ
รHวมมือกับ
ชุมชน

เปEนคนดี
รับผิดชอบใน
หน"าที่ตนเอง

1. ความสามัคคี
รับผิดชอบตHอหน"าที่
อยHางจริงจัง
2. พัฒนาสถานที่
สิ่งแวดล"อมให"เปEน
ระเบียบ
3. พัฒนาสร"างสร"าง
ศรัทธาดับชุมชนและ
ผู"ปกครอง

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

นักเรียนเปEนคนดี คน
เกHง เปEนศูนย1กลาง
แหลHงเรียนรู"

ดูแลเอาใจใสH
นักเรียน ครู
พัฒนาโรงเรียน
ชHวยเหลือ
พัฒนาหมูHบ"าน

เอาใจใสH
นักเรียน ตั้งใจ
สอน

เปEนคนดี คน
เกHง ของสังคม

1. อยากได"ครูครบชั้น
เรียน
2. พัฒนาสื่อการสอน
ไอซีที คอมพิวเตอร1
เครื่องดนตรี
3. พัฒนาอาคารเรียน
สถานที่ให"สวยงาม

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีคุณภาพ สะอาด เปEน บริหารโรงเรียน อยากให"คุณครู
เด็กดี เรียนเกHง?
อยHางมีคุณภาพ มาเช"า..มารับ

นักเรียนเรียนดี
..การแตHงกาย

1. อยากให"พัฒนาการ
เรียนการสอน

4

ศิษย1เกHา

เปEนต"นแบบด"าน"เรียน
การสอน

..และรHวมงาน
ชุมชน

นักเรียน ตอน
เช"าทุกๆทHาน
สอนอยHางมี
คุณภาพ..

สุภาพเรียบร"อย
อยากให"
นักเรียนมีความ
รับผิดชอบทั้ง
งานที่โรงเรียน
และที่บ"าน
ชHวยเหลือ
ตนเองได"

คอมพิวเตอร1ตั้งแตHชั้น
อนุบาล เปEนต"นไป
2. ด"านบุคลากร..ไมH
เพียงพอ เชHนครู
อนุบาล
3. จัดทำรั้วโรงเรียนให"
มีสภาพที่ดีและ
สวยงาม

กล"าตัดสินใจ
และมีวิสัยทัศน1
และมีการ
พัฒนา

เปEนคนดีเปEน
แบบอยHางที่ดี
ให"กับนักเรียน

เปEนคนดี
รับผิดชอบตHอ
ตนเองและ
สังคม

1. สร"างความสามัคคี
ครูและผู"ครองชุมชน
2. พัฒนาบุคลากรให"
รับผิดชอบตHอหน"าที่
3. พัฒนาสิ่งแวดล"อม
และความเปEนระเบียบ

โรงเรียนบ,านเปoาปeาแสด

หมูH 3 บ"านบ"านเปhา ตำบล บ"านเปhา อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 65 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายสโมสอน หนองสูง 090-2604942
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
28
คน
ระดับประถมศึกษา
102
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
130
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ นักเรียนเปEนคนดี มี
สถานศึกษา สุขภาพดี มีจิตอาสา
เปEนคนดีมีคุณธรรม
ตั้งใจใฝ…เรียนรู" และใช"
เทคโนโลยีเปEน

เปEนนัก
ประสานงาน
บริหารงานแบบ
มีสHวนรHวม เปEน
คนดี มี
วิสัยทัศน1 ก"าว
ทันเทคโนโลยี
มีภูมิวิชาการ

รับผิดชอบใน
หน"าที่ มี
จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มี
จิตอาสา ใช"และ
แสวงหาความรู"
ผHานระบบ
เครือขHาย
คอมพิวเตอร1
เครือขHาย
วิชาชีพ และ
เปEนครูผู"มี
อุดมการณ1

เปEนคนดี มี
ความรู" ใช"
เทคโนโลยีเปEน
มีจิตรอาสา
สามารถใช"และ
แสวงหาความรู"
ในการดำรงค1
ชีวิตในสังคม
อยHางมีความสุข
ได"

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนคนดี มี
มีความมุHงมั่นใน เปEนคนดี มีจิต 1. ความพร"อมทางด"าน
น้ำใจ มีจิตอาสา การทำงาน
สาธารณะ ตั้งใน เทคโนโลยี

มีความสะอาด
บรรยากาศดี มีความ

1. การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ด"านสื่อ เครื่อง
เลHนสนาม และระบบ
รักษาความปรอดภัย
2. การจัดครูทดแทน
ตำแหนHงเกษียณ การ
จัดงบประมาณเรื่องรั้ว
เพื่อปhองกันและกั้น
บริเวณโรงเรียน
ปhองกันเด็กจากอุบัติติ
เหตุจากการจราจร
และอุบติติเหตุรอบ
โรงเรียน
3. การพัฒนาระบบ
ไฟฟhา ระบบประปา
และระบบโครงขHาย
อินเทอร1เน็ต

พร"อมทางเทคโนโลยี
และระบบเครือขHาย
อินเทอร1เน็ต

มุHงมั่นในการ
อบรมสั่งสอน
นักเรียน เปEน
คนใจดี มี
เทคนิคสั่งสอน
นักเรียน

เรียนและรู"จัก
เสียสละเพื่อ
สHวนรวม มี
ความก"าวหน"า
ทั้งทางการเรียน
และการการ
ประกอบอาชีพ

คอมพิวเตอร1
อินเทอร1เน็ต ไฟฟhาไมH
ดับบHอยๆ
2. มีครูสอน
ภาษาตHางประเทศเชHน
ภาษาจัน ญี่ปุ…น เกาหลี
เปEนต"น
3. มีอุปกรณ1กีฬา
พร"อม และมีสระวHาย
น้ำ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

เปEนโรงเรียนที่มี
มาตรฐานสากล มี
ความพร"อมด"าน
บุคลากร อาคาร
สถานที่ มีความปรอด
ภัย สภาพแวดล"อมนHา
อยูH นHาดู และสHงเสริม
การจัดการเรียนรู"อยHา
หลากหลาย

เปEนบุคคลที่มี
ภาวะความเปEน
ผู"นำ มีคุณธรรม
มีความคิดริเริ่ม
สร"างสรรค1

เอาใจใสHดูแล
ผู"เรียน ทุHมเท
และอุทิศเวลา
ในการอบรมสั่ง
สอนศิษย1 ทั้ง
วิชาการและ
วิชาชีพ

เปEนคนดี ตั้งใจ
เรียน เห็นแกH
ประโยชน1
สHวนรวม รัก
และศรัทธาใน
ท"องถิ่น?

1. สนามเด็กเลHน
ผู"เรียนปฐมวัย และ
อาคารเรียนปฐมวัยที่
เปEนสัดสHวน
2. ห"องสมุด
อิเล็กทรอนิกส1 และ
ระบบอินเทอร1เน็ต
3. ระบบไฟฟhาภายใน
โรงเรียนที่เพียงพอ

4
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มีสภาพแวดล"อมที่
สวยงาม นักเรียนมี
คุณภาพสามารถ
แขHงขันทั้งด"านศิลปะ
ดนตรี กีฬา และเปEน
ฐานในการเลือกและ
ปรับใช"ในการ
ดำรงชีวิต และ
ประกอบอาชีพตHอไป

มีความมุHงมั่นใน
การพัฒนา
โรงเรียน มี
คุณธรรม
จริยธรรม ไมHคด
โกง เสียสละ
และมุHง
ผลประโยชน1
สHวนรวม
มากกวHา
ประโยชน1สHวน
ตน

เปEนคนเกHง เปEน
คนดี รักศิษย1
เสียสละมุHงมั่น
ในการพัฒนา
ศิษย1 ให"เปEนคน
เกHง คนดี มี
จิตสำนึกในการ
ประกอบอาชีพ

เปEนคนดีมีจิตร
สาธารณะ มี
ความสุขในการ
เรียน มีศิลปะ
ดนตรี กีฬา
และรู"จักดำรงค1
ชีพอยHางซื่อสัตย1
สุจริตได"

1. มีครูและบุคลากร
พร"อมทุกกลุHมสาระ
วิชา
2. มีระบบไฟฟhา
ประปา และ
อินเทอร1เน็ตพร"อมและ
เพียงพอตHอการจัดการ
เรียนรู"
3. มีสนาม สระวHานน้ำ
อุปกรณ1 สื่อ เครื่อง
ออกกำลังกาย ที่
สนับสนุนการเรียนรู"

โรงเรียนบ,านบุXง

หมูH 4 บ"านบุHง ตำบล ภูวง อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 56 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายพงสวัสดิ์ อาจวิชัย (รก) 083-5990851
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
17
ระดับประถมศึกษา
56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
31
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
104
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
11

คน
คน
คน
คน
ห"อง

ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

สอดสHองดูแล
ผลการประเมิน
การเรียนรู"
นักเรียน เพื่อ
ปรับปรุงการ
เรียนให"ดีขึ้น

เอาใจใสHดูแล
วางแผนการ
สอน ปรับกล
ยุทธ วิธีการ
สอนใหมHๆที่ทัน
ยุคสมัยกับ
โรงเรียนอื่นๆ

มีงานทำ
ชHวยเหลือตัวเอง
ได"อยHางดี มี
จิตใจเอื้อเฟ™šอ
ตHอคนอื่น อยูH
รHวมกับสังคมได"
อยHางดี

กรรมการ อยากให"นักเรียนมี
สถานศึกษา ความรู"ดา" นวิชาการ
ดีเดHน ติดแนวหน"าของ
อำเภอ และจังหวัด

1. หาแนวทางการสอน
ที่สามารถทำให"
นักเรียนสนใจที่อยาก
เรียนรู" เพื่อการพัฒนา
ทั้งตัวนักเรียนเอง และ
โรงเรียน
2. ปรับภูมิทัศน1
โรงเรียนเพื่อดึงดูด
กระตุ"น ให"นักเรียน
และ ผู"ปกครอง
นักเรียนเห็นวHา
โรงเรียนเราก็นHาอยูH
3. จัดระเบียบเรื่อง
ยานพาหนะ ทั้ง
นักเรียนและครู
สHงเสริมการเลHน ดนตรี
กีฬา เพื่อหาความชอบ
ของนักเรียน และ
สHงเสริมตHอไป

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ดีเดHนด"านกีฬา และ
การเรียน

เอาใจใสHติดตาม
ดูการเรียนการ
สอน ของ
นักเรียนและ
ครูผู"สอนให"
มากกวHาเดิม

เอาใจใสHเรื่อง
การเรียนของ
นักเรียนให"
มากกวHาเดิม

มีงานทำที่ดี ไมH
ตกงาน

1. ปรับปรุงโรงเรียน
ตึกอาคาร ห"องน้ำให"ดี
ขึ้น
2. ทำสนามฟุตบอล
สนามวอลเลHบอล
สนามตะกร"อให"ดีขึ้น
กวHาเดิม
3. สอนพิเศษให"
นักเรียน

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีชื่อเสียง ด"านการ
เรียน ดนตรี กีฬา

สHงเสริม
ความสามารถ
นักเรียนแตHละ
คนที่ไมH
เหมือนกัน เพื่อ
สร"างจุดเดHน
ของโรงเรียนได"
ตHอไป

เอาใจใสHในการ
สอนมากขึ้น

สามารถดูแล
ตัวเองได" และ
อยูHในสังคมอยHา
มีความสุข ไมH
เอาเปรียบคน
อื่น

1. ปรับภูมิทัศน1ใน
โรงเรียน ทาสีใหมH ทำ
สนามกีฬาใหมH ให"ดูดี
ขึ้น เพื่อการใช"
ประโยชน1ได"อยHางดี
2. สHงเสริมให"นักเรียน
รักการอHาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด"านวิชาการ
ที่ดี
3. ปรับทำสนาม
ฟุตบอลใหมHให"ดีขึ้น ไมH
เปEนหลุม

4
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ดีเดHนด"านการเรียน
ดนตรี และ กีฬา

ทาสีโรงเรียน
เอาใจใสH
ใหมH จ"างครู
นักเรียนให"
สอนที่เปEนคน
มากๆ
รุHนใหมH เพราะมี
มุมมองตHางๆกัน

มีงานทำที่ดี
และกลับมา
พัฒนาโรงเรียน

1. ทำสนามฟุตบอล
สนามวอลเลHบอล
สนามตะกร"อ ให"ดี
กวHาเดิม
2. ให"มีการสอนพิเศษ
กับนักเรียน
3. ทาสีโรงเรียน
อาคารตHางๆ ให"ดูสด
ชื่นขึ้น

โรงเรียนบ,านนาหนองแคน

หมูH 2 บ"านบ"านนาหนองแคน ตำบล หนองสูง อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 62 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายพิพัฒน1 ขันธะแพทย1 084-4282588
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
13
คน
ระดับประถมศึกษา
28
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
41
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ สะอาด นักเรียนมี
สถานศึกษา คุณภาพ

ซื่อสัตย1 มี
คุณภาพ ให"
ความรHวมมือใน
ชุมชน ใน
กิจกรรมตHางๆ

นิสัยดี มี
คุณธรรม มี
คุณภาพในการ
สอน

เปEนเด็กดี กล"า
แสดงออก
เชื่อมั่นใน
ตนเอง

1. สถานที่เรียน อาคารให"
เหมาะสม
2. สถานที่ต"องสะอาด
3. บุคคลกร

2

กรรมการ สะอาดรHมรื่น ครูมี
สถานศึกษา คุณภาพ

ปรึกษาให"ความ
รHวมมือกับ
ชุมชน

มีความ
รับผิดชอบตHอ
นักเรียนเปEน
ตัวอยHางที่ดีให"
เด็กๆ

เด็กดีมีคุณภาพ
แข็งแรงไมH
ก"าวร"าว

1. อาคารสถานที่เรียนมี
ความพร"อมในการเรียน
2. ครูมีคุณภาพ
3. โรงเรียนทัศนียภาพ
สวยงาม

3

กรรมการ นHาอยูHนHาเรียน ครูและ
สถานศึกษา นักเรียนมีคุณภาพ

พึ่งพาได" ดูแล
นักเรียนได"
อยHางมีคุณภาพ

ดูแลบุตรหลาน
ให"มีคุณภาพ
การเรียนและ
ความประพฤติ
ดี

เด็กดีมีคุณภาพ

1. ให"นักเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษา
2. ครูให"มีมาตราฐานและ
คุณภาพ
3. ห"องเรียนให"มีความ
ทันสมัย นHาเรียน

4

กรรมการ โรงเรียนสะอาดมี
สถานศึกษา คุณภาพการเรียนการ
สอน

มีความเปEนผู"นำ มีคุณภาพใน
และความ
การสอนเข"ากับ
ประพฤติที่ดีให" ชุมชนได"
นักเรียนมี
คุณภาพทาง
การศึกษา

มีความตั้งใจ
เรียนสามารถไป
ศึกษาตHอที่อื่น
ได"

1. สถานที่สะอาด
2. อุปกรณ1การเรียนให"
พร"อมตHอชั้นเรียน
3. ครูพร"อมให"ความรู"แกH
เด็ก

5

กรรมการ ครู นักเรียน โรงเรียนมี มีความเปEนผู"นำ ครูสอนเกHงๆ
สถานศึกษา คุณภาพ
เปEนนักพัฒนา เข"ากับชุมชนได"

ตั้งใจเรียน
ประพฤติดี

1. โรงเรียนนHาอยูH
2. อุปกรณ1การเรียน
เหมาะสมในแตHละชั้น
3. บุคลากร ครูทันสมัย

6

กรรมการ นักเรียนมีคุณภาพทุก
สถานศึกษา คนและเกHง

มีวิสัยทัศน1
กว"างไกลเอาใจ
ใสHโรงเรียนอรม
สั่งสอนให"
นักเรียนดี

โอบอ"อมอารีไมH เด็กมีสัมมาคา
เห็นแกHตัวเอาใจ ราวะ เรียนดี
ใสHนักเรียน

1. พัฒนาครู และนักเรียน
2. การกีฬา
3. ทัศนียภาพสวยงามนHา
อยูH

7

นักเรียน
ปŠจจุบัน

ความสะอาด

ให"ชมเด็ก
นักเรียน วHาไมH
ดื้อ ไมHซน

ให"ใจดีกับ
นักเรียน

เปEนเด็กดี

1. อยากให"นักเรียนเปhน
เด็กดี
2. อยากให"เรียนหนังสือ
เกHงๆ
3. อยากให"เรียนดี

8

นักเรียน
ปŠจจุบัน

สะอาดสะอ"าน

ซื่อสัตย1

ใจดี

เชื่อฟŠงคุณครู

1. มีดอกไม"มากๆ มีดอกไม"
มากๆ
2. ความสะอาด
3. โต˜ะเรียนมันเกHามาก

9

นักเรียน
ปŠจจุบัน

สะอาดสะอ"าน

ใจดี

ใจดี

เชื่อฟŠงครู

1. อยากให"มีดอกไม"จำนวน
มากๆ
2. ความสะอาด
3. โต˜ะเรียน

10

นักเรียน
ปŠจจุบัน

สะอาดสะอ"าน

รับผิดชอบ

คุณครูใจดี

เปEนเด็กดี

1. มีดอกไม"มากๆ
2. โต˜ะเรียนควรเอามาเพิ่ม
อีกเยอะๆ
3. ความสะอาด
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากให"โรงเรียนของ
เราไมHมีเด็กเกเร

เกHงๆ

ใจดี

นักเรียนพูดมี
หางเสียง

1. ความสะอาดในโรงเรียน
2. แก"ไขเด็กเกเร
3. นักเรียนตั้งใจเรียน
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

อยากให"ทุกคนมี
ความสุข เรียนหนังสือ
เกHง

ใจดี พัฒนา
โรงเรียนให"
รุHงเรือง

ใจดี สอนเกHง
และรักเราทุก
คน

ไมHเกเรไมHดื้อ
ตั้งใจเรียน

1. ขยะในโรงเรียน
2. ตั้งใจเรียน มีน้ำใจ
สามัคคี
3. แตHงตัวเรียบร"อย
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

สะอาด

ใจดี

ใจดี

คิดถึงโรงเรียน

1. อยากให"มีคุณครูมากๆ
2. อยากให"มีนักเรียนมากๆ
3. อยากให"นักเรียนทุกคน
เรียนเกHง
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

สะอาดมากๆ

ใจดีมากๆ

ใจดีมากๆ

เชื่อฟŠงคำสอน
ครู

1. มีดอกไม"และต"นไม"
มากๆ
2. โต˜ะนักเรียนใหมHๆ
3. เงินทุนนักเรียนเยอะๆ

15

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีต"นไม"

ตั้งใจทำงาน

ใจดี

เรียนดี

1. โรงเรียนสวย
2. มีต"นไม"
3. มีนักเรียนเยอะ

16

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีต"นไม"

ตั้งใจทำงาน

เกHง ใจดี

เรียนดี

1. ทำให"โรงเรียนสวย
2. มีต"นไม"
3. มีนักเรียนเยอะ
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีความสะอาด

มีน้ำใจ ซื่อสัตย1

ใจดีและมี
ความสุข

ตั้งใจเรียน

1. ไมHตีกันทั้งในและนอก
โรงเรียน
2. เด็กๆทุกคนมีหางเสียง
3. เรียนเกHง
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

ไมHมีเด็กเกเร

ใจดี

ใจดี สอนดี

ตั้งใจเรียน

1. ชHวยกันรักษาความ
สะอาด
2. กวาดใบไม"
3. ความสะอาดโรงอาหาร
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

โรงเรียนสวยงาม นHา
เรียน

ใจดี?

ใจดี ยิ้มแย"ม

ไมHติดยาเสพติด

1. ครู สอนให"ทันสมัย
2. โรงเรียนสวยงาม
3. มีอุปกรณ1คอมพิวเตอร1
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นักเรียน
ปŠจจุบัน

โรงเรียนนHาอยูH มีครู
ครบ

ดูแลนักเรียน

ครูสอนดี

ตั้งใจเรียนและมี 1. มีคอมพิวเตอร1ให"
ความเคารพ
มากกวHาเดิม
2. ครูยิ้มแย"ม และไมHดุ
3. โรงเรียนสวยงาม
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

เน"นคุณภาพทางก"าน
การศึกษาให"เด็กอHาน
ออกเขียนได" ควบคูHกับ
คุณธรรม จริยะธรรม

เปEนผู"นำที่ดี
บริหารงานดี

เปEนแบบอยHางที่ จบออกมาแบบ
ดี เน"นการเรียน มีคุณภาพ
การสอน?
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

พัฒนาการเรียนรู"
เสริมสร"างนักกีฬา ให"มี
คุณภาพ หลักๆอยาก
ให"นักเรียนมีวินัย และ
ความรู" อHานออก เขียน
ได"?

พัฒนานักเรียน
และรร.เปEน
ถนนสีเขียว
สะอาดตา มี
ความ
กระตือรือล"น
ในการศึกษา
ของนักเรียน
(ตอนนี้กด็ ีขึ้น
เรื่อยๆ)

อยากใหคุณครู
ดูแลเอาใสHใจ
ด"านการศึกษา
ด"านวินัย และก็
เปEนครูที่นHารัก
ของ นร.

เด็กมีวินัย เรียน 1. สนามเด็กเลHน
หนังสือ เกHงๆ
2. สนามกีฬา
จบไปแล"วก็ยัง 3. ต"นไม"รอบข"างๆ
คิดถึง คุณครู
และ รร.คHะ
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

นักเรียนมีคุณภาพ

ซื่อสัตย1 มี
คุณภาพ ให"
ความรHวมมือใน
ชุมชน ในวHา
กิจกรรมตHางๆ

นิสัยดี

เปEนเด็กดี

1. ครูผู"สอน
2. บรรยากาศในโรงเรียน
3. อาคารในโรงเรียน
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

สะอาด นักเรียนมี
ความสุภาพเรียบร"อย

มีคุณภาพ

มีคุณภาพใน
การสอน

เปEนเด็กดี

1. อาคารเรียน
2. สภาพแวดล"อมใน
โรงเรียน
3. จำนวนบุคคลากร
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

นHาอยูH นHาเรียน มี
คุณภาพ

มีคุณภาพให"
ความรHวมมือใน
ชุมชน

ทันสมัย กับ
นักเรียนดี ทัน
เหตุการณ1
กับยุคสมัย
ปŠจจุบันให"ความ ปŠจจุบนั
รHวมมือในชุมชน

1. เด็กอHานหนังสือยังไมH
ออกอยากให"ครูเน"นให"
หนHอย
2. 3. -

1. เรียนหนังสือเกHงและเกHง
ในทุกด"าน
2. บุคลากรมีคุณภาพ
3. อาคารเรียนทันสมัย นHา
เรียน
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียนมีคุณภาพและ มีความเปEนผู"นำ เอาใจใสH
นักเรียนมีคุณภาพ
ทีด่ ี เข"ากับ
นักเรียนให"มี
ชุมชนได"และ
คุณภาพ
พัฒนาโรงเรียน
ให"HนHาอยูH เปEน
นักพัฒนา

ตั้งใจเรียนและ
เปEนคนดี

1. โรงเรียนสะอาด ทัศนี
ภาพสวย
2. อุปกรณ1 การเรียนมี
ความเหมาะสม
3. ห"องเรียนพร"อมใช"งาน
และให"ทันสมัย
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

โรงเรียนนHาอยูHนHา
เรียนรู"

เอาใจใสH
นักเรียนและ
ผู"บังคับบัญชา

มีความ
รับผิดชอบเอา
ใจใสHนักเรียน
มุHงมัน่ ในการ
สอน

ตั้งใจเรียนมี
ความมุHงมั่น

1. พัฒนาครูให"ตั้งใจสอน
2. เด็กเรียนเกHง
3. สิ่งแวดล"อมดี
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ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีคุณภาพ นHาอยูHนHา
เรียน

มีความเอาใจใสH
ทุคน

ให"ความรHวมมือ
กัน

เปEนเด็กดี ไมHติด 1. ทุกสHวนรHวมมือกัน
ยาเสพติด
พัฒนาโรงเรียนให"นHาอยูH
2. อาหารกลางวัน
3. อุปกรณ1การเรียน
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ศิษย1เกHา

เปEนโรงเรียนที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ มี
อุปกรณ1การเรียน
การศึกษาที่ครบครัน
และพร"อมใช"งานได"
อยHางมีคุณภาพ

เปEนคนมีวิสัย
ทัศที่ดี รัก
นักเรียน คุณครู
ให"โอกาศ และ
พร"อมพัฒนา
โรงเรียนอยูH
เสมอ

เปEนครูที่เปEน
แบบอยHาง ให"
ความรัก เอาใจ
ใสHนักเรียน และ
ตั้งใจในการ
ทำงาน

ระหวHางเรียน
อยากให"สนุก
กับการเรียน
แบHงเวลาในการ
เรียน และทำ
กิจกรรม อยHาง
สมดุล เพราะ
ปŠจจุบัน ไมHใชH
แคHเรียนเกHงถึง
ประสบ
ความสำเร็จ เเตH
ต"องรู"จักอยูHกับ
สังคมเพื่อน
เลHนกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
ในด"านตHางๆ
เเละเมื่อจบ
การศึกษา
อยากให"ทุกคน
ตั้งใจเรียน และ
มีเปhาหมายใน

1. 1.ปรับปรุง
สภาพแวดล"อมให"นHาเรียน?
2. มีครูให"มากขึ้น เพื่อชHวย
ในการดูแลนักเรียน
3. ให"เด็กได"ทำกิจกรรม
ตHางๆมากขึ้น และเรียนให"
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงาน
อยHางชัดเจน
30

ศิษย1เกHา

นักเรียนสามารถอHาน
ออกเขียนได"ทุกคน
และนักเรียนมีความ
ประพฤติเรียบร"อย
สามารถอยูHรวมกับ
สัคมได"ดี

เปEนผุ"นำที่ดีใน
ทุกๆด"าน

อยากเห็นครูที่มี นักเรียน
ความสามารถ สามารถสอบ
ในทุกๆด"าน
เข"าศึกษาตHอได"
ทุกคน เปEนคนดี
มีวินัย

1. ด"านการเรียน
2. ด"านวินัยนักเรียน
3. ด"านทัศนียภาพใน
โรงเรียน
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ศิษย1เกHา

เรียนแล"วเด็กมี
ความสุข ไมHเรHงสอบจน
ลืมความเปEนเด็กกของ
นักเรียน

เข"าใจครู เข"าใจ
นักเรียน เข"าใจ
ถึงบริบทของ
โรงเรียน ไมH
ตามกระแสของ
โรงเรียนใหญH

มีความสุขและ
เข"าใจธรรมชาติ
ของนักเรียน

รู"หน"าที่ของ
ตนเองและ
รับผิดชอบ
ตนเองได"

1. วัสดุครุภัณฑ1ที่มีความ
พร"อมในการเรียน
2. อยากให"มีครูครบทุก
กลุHมสาระ
3. การทำงานกับชุมชนใน
เชิงรุก
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ศิษย1เกHา

เด็กดีเรียนเกHง มี
คุณธรรม รับผิดชอบ
สังคม?

พัฒนา
การศึกษา เป¡ด
โอกาสให"
โรงเรียนชุมชน
จัดกิจกรรมคูH
กัน

สอนให"ดี สอน
ให"เกHง สอนให"
รับผิดชอบ สอน
ให"ไมHเห็นแกHตัว
มีคุณธรรม
สร"างจิตสำนึกที่
ดี?

ชอบมาโรงเรียน
ได"เรียนรู"
หลากหลาย ทัน
โลกเหตุการณ1

1. ปรับปรุงอาคาร และ
ห"องเรียน สนามเด็กเลHน
2. พัฒนาสร"างแหลHงเรียนรู"
ภายในโรงเรียน
3. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน1
ภายในโรงเรียน
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ศิษย1เกHา

สะอาด นักเรียนมี
คุณภาพ

ซื่อสัตย1 มี
มีมาตรฐาน มี เด็กเรียนเกHงไมH
คุณภาพ ให"ควา คุณภาพในการ ก"าวร"าว
รHวมมือในชุมชน สอน ทันสมัย มี
ความคิด
ก"าวหน"า

1. นักเรียนมีคุณภาพ และ
เดHนในการเรียน
2. บุคลากรมีคุณภาพ
3. สถานที่เรียน อาคาร
เรียนให"เหมาะสม
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ศิษย1เกHา

โรงเรียนสะอาด เปEน
ศูนย1การเรียนรู"ใน
ชุมชน นักเรียน ครูมี
คุณภาพ

เข"ากับชุมชน
เปEนผู"นำและ
พัฒนาให"
นักเรียนเรียนดี
มีความ
ประพฤติที่
เหมาะสม

1. ทัศนียภาพนHาอยูH
ทันสมัย
2. อุปกรณ1การเรียนให"
เหมาะสมกับระดับชัน้
3. บุคลากรพร"อมพัฒนา
ตนเองสอนเด็กให"ทันยุค
สมัยในปŠจจุบัน

เข"ากับชุมชน
สั่งสอนเด็กให"มี
ความรู"ความ
ประพฤติเพื่อ
เปEนผู"ใหญHที่ดี

ตั้งใจเรียน
ประพฤติตน
เปEนคนดี
สามารถศึกษา
ตHอในสถาบัน
อื่นได"
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ศิษย1เกHา

โรงเรียนสะอาด
นักเรียนมีคุณภาพ

มีความรู" ความ
ประพฤติดี

มีความรู" ความ
ประพฤติดีเปEน
ตัวอยHางแกHเด็ก

ตั้งใจเรียน เปEน
คนดี

1. โรงเรียนสะอาด
2. อุปกรณ1การเรียนพร"อม
3. ครูสอนให"เด็กเปEนคนดี
ของสังคม
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โรงเรียนนHาอยูHนHา
เรียนรู"

มีความ
รับผิดชอบตHอ
สHวนรวม

เปEนแบบอยHางที่ เปEนคนดี ไมH
ดีให"นักเรียน
เปEนปŠญหาของ
สังคม

1. ครูตั้งใจสอนนักเรียนให"
มากขึ้น
2. อาหารกลางวัน
3. ครูเน"นดูแลเด็กที่อHอน
การเรียนเปEนพิเศษ
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ศิษย1เกHา

ผลผลิตมีคุณภาพ
พร"อมสูHการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้น?

มีวิสัยทัศน1ที่ดี
พร"อมนำครูสูH
การพัฒนา

มีความรู"
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
มีคุณธรรม
จริยธรรมนำพา
นักเรียนในทาง
ที่ดี

มีความรู"ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา

1. อยากให"มีบุคลากร สื่อ
การเรียนการสอน ระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่
มีคณ
ุ ภาพ
2. ห"องปฏิบัติการ โรงฝ‘ก
3. งบประมาณ
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โรงเรียนมีทัศนียภาพ
สวยงาม นHาเรียน

มีความพัฒนา

มีความรHวมมือ
กับชุมชน

ตั้งใจเรียน มี
ความ
รับผิดชอบ

1. จัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาครู
3. สิ่งแวดล"อม
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โรงเรียนสะอาด เด็ก
อHานออกเขียนได"

เปEนคนดี มี
ความ
รับผิดชอบ

เอาใจใสH
นักเรียน ยิ้ม
แย"มแจHมใส

มีหน"าที่การงาน 1. เด็กมีมารยาท
ที่ดี เปEนคนดี
2. อาหารกลางวันมี
ของสังคม
คุณภาพ
3. โรงเรียนสะอาด
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โรงเรียนต"นแบบ
ทางด"าน
ศิลปวัฒนธรรม

มองการณ1ไกล
มีวิสัยทัศน1

รับผิดชอบตHอ
หน"าที่

เปEนคนดีของ
สังคม

1. การเรียนการสอน
สอดคล"องกับปŠจจุบัน
2. ครูทันสมัย
3. โรงเรียนสวยงาม

โรงเรียนบ,านแวง

หมูH 3 บ"านบ"านแวง ตำบล หนองสูงใต" อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 50 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายเสกสรรค1 อาจวิชัย 093-3262329
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
21
คน
ระดับประถมศึกษา
54
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
75
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ มีครูครบชั้นหรือมีครบ
สถานศึกษา ตามสาระการเรียนรู"
ได"รับงบประมาณใน
การพัฒนาเพียงพอ

เปEนผู"มี
วิสัยทัศน1 รัก
การพัฒนาและ
มีความยุติธรรม

ครูสงั่ สอนศิษย1
ด"วยตั้งใจเอาใจ
ใสH

เปEนผู"มีความรู"
และมีคุณธรรม

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

มีจิตใจดี และ
สHงเสริมให"
นักเรียนทำ
กิจกรรมตHาง ๆ

ครูอบรมสั่งสอน ให"เปEนคนดี
ศิษย1ให"ได"รับ
และมีความ
ความรู"มากมาย กตัญžูตอH ครู

อยากให"โรงเรียน
สะอาด นHาอยูH อาคาร
เรียนสวยงาม

1. พัฒนาด"านอุปกรณ1
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ต"องการบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เพียงพอกับจำนวนชั้น
เรียน
3. งบประมาณในการ
พัฒนาปรับปรุงอาคาร
เรียน
1. ความสะอาดใน
บริเวณโรงเรียนและ
ห"องเรียน
2. พัฒนาทักษะความรู"
ของนักเรียน
3. อุปกรณ1เทคโนโลยี
เชHนคอมพิวเตอร1

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีการพัฒนาด"านการ
เรียนการสอนและ
พัฒนาคุณธรรมแกH
ผู"เรียนด"วย

เปEนผู"ที่
สร"างสรรและ
พัฒนาทั้งด"าน
ความรู"และ
ความดี

เปEนครูที่ให"
ความรู"แกH
นักเรียนเต็มที่

เปEนคนดี และ
เปEนคนเกHง

1. สื่ออุปกรณ1ในการ
จัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาด"านอาคาร
สถานที่
3. พัฒนาด"านบุคลากร
ทั้งด"านคุณภาพและ
ปริมาณ

4

ผู"ปกครอง
นักเรียน

มีคุณภาพการศึกษา
ดีเดHนประจำตำบล

มีคุณธรรม มี
วิสัยทัศน1 รัก
การพัฒนา

รักเด็ก ตั้งใจ
อบรมสั่งสอน
ศิษย1 ด"วยมิตร
ไมตรี

อยาก ให" ตั้งใจ
เรียน และจบไป
มีอนาคตมีงาน
ทำที่ดี

1. อยากให"มีครูครบ
ทุกชั้นเรียน
2. 3. -
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มีความพร"อมทั้งด"าน
บุคลากรและอาคาร
สถานที่

เปEนผู"มีความ
กระตือรือร"นรัก
การพัฒนา

ทุHมเทสั่งสอน
ศิษย1

ตั้งใจเรียนและ
เปEนคนดีของ
สังคม

1. อุปกรณ1ทางด"าน
เทคโนโลยี
2. สนามกีฬาที่
เหมาะสมเละเพียงพอ
3. สื่อและอุปกรณ1การ
เรียน กีฬา

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง

หมูH 4 บ"านบ"านหนองสูง ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอ หนองสูง จังหวัด มุกดาหาร
ระยะหHางจาก สพป. ประมาณ 51 กิโลเมตร
ผู"บริหาร นายไพโรจน1 กลางประพันธ1 081-8729143
จำนวนนักเรียน
ระดับกHอนประถมศึกษา
59
คน
ระดับประถมศึกษา
174
คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต"น
0
คน
รวมจำนวนนักเรียนทัง้ หมด
233
คน
รวมจำนวนห"องเรียนทัง้ หมด
8
ห"อง
ผู"ตอบ ความ
อยากให"โรงเรียนเปEน
แบบ เกี่ยวข"อง
อยHางไร
สำรวจ กับโรงเรียน
คนที่

อยากให"
ผู"บริหาร
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"ครูใน
โรงเรียนเปEน
อยHางไร

อยากให"
ข"อเสนอในการพัฒนา
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนทั้งศิษย1
เกHาและศิษย1
ปŠจจุบันเปEน
อยHางไร

1

กรรมการ ดี พร"อม ทุกด"าน
สถานศึกษา

เกHง ทุกด"าน

สอนเกHง ดี รัก
เด็ก เปEนผู"นำ

เกHง ดี มีสุข มี
การงานทำ

1. ปรับภูมิทัศน1ให"ดีขึ้น
อยHางเห็นได"ชัด
2. ฝ‘กระเบียบนักเรียน
ให"เห็นชัด
3. เห็นผลงานดีเดHน
ของโรงเรียน

2

นักเรียน
ปŠจจุบัน

เปEนโรงเรียนที่มี
คุณภาพ มีความ
เข"มแข็งทางด"าน
วิชาการ ทั้งกิจกรรม
พัฒนาผู"เรียน ศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

อยากให" ผอ.ใจ
ดี มีเมตตา

เข"าใจนักเรียน
อยากให"ครูสอน
นักเรียนเข"าใจ
มากขึ้น

อยากเห็น
นักเรียนมีความ
ขยันหมั่นเพียร
เรียนจบแล"วมี
งานทำที่สุจริต

1. ทางด"านวิชาการ
โดยเฉพาะนักเรียนต"อง
อHานออกเขียนได" 100
%
2. ด"านสื่อการเรียน
การสอน อยากให"มีโป
รเจกเตอร1ทุกห"องเรียน
3. อยากให"ซHอมแซม
ปรับปรุงห"องน้ำ

3

ผู"ปกครอง
นักเรียน

อยากให"โรงเรียนมี
ความพร"อมในทุกๆ

เปEนผู"นำที่ดี มี
คุณธรรม
วิสยั ทัศน1

จัดกิจกรรมการ มีมาตรฐานตาม
เรียนการสอน หลักสูตรทั้ง
หลากหลาย เอา ด"านวิชาการ

1. ปริมาณบุคลากรที่
ยังขาดแคลน
2. วิชาการความรูท" ี่
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ด"าน เปEนโรงเรียนที่มี
คุณภาพอยHางยั่งยืน

กว"างไกล
ใจใสHนักเรียน
สHงเสริมวิชาการ อยHางเต็มที่ เน"น
ควบคูHคุณธรรม วิชาการควบคูH
คุณธรรม

คุณธรรม มี
ความคิด
สร"างสรรค1 รักษ1
บ"านเกิด

ต"องเสริมให"นักเรียน
มากขึ้น
3. งบประมาณที่ใช"
บริหารสื่อ อุปกรณ1
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เปEนโรงเรียนที่มี
มาตรฐานคุณภาพ
ระดับสูง มีความ
เข"มแข็งทั้งด"าน
วิชาการ กิจกรรม
พัฒนาผู"เรียนด"าน
ดนตรี กีฬาและศิลปะ
- เปEนโรงเรียนที่มี
ความพร"อมด"าน
กายภาพที่มีความ
สะอาด รHมรื่น และ
ปลอดภัย- เปEน
โรงเรียนทำมาหากินที่
เน"นการพัฒนาพื้นฐาน
ด"านอาชีพและการมี
รายได"ระหวHางเรียนเปEนโรงเรียนของชุมชน
ที่มีความรHวมมือกับ
ท"องถิ่นและบริการ
ชุมชนอยHางเข"มแข็ง

เปEนผู"บริหารที่
โปรHงใส มีความ
ยุติธรรมแกHทุก
ฝ…าย และใสใจ
ดูแลนักเรียน
เต็มที่

อยากเห็น
นักเรียนตั้งใจ
เรียน มีความ
อHอนน"อมถHอม
ตน เมือจบ
การศึกษาแล"วมี
งานที่ดีทำและ
เปEนคนดีของ
สังคม

1. อยHาให"มีสื่อการ
เรียนรู"ที่ทันสมัย และ
อยากให"พัฒนาด"าน
การอHานออกเขียนได"
ของนักเรียน?
2. ด"านสิ่งแวดล"อม
รอบๆบริเวณโรงเรียน
3. การจัดห"องเรียนให"
สะอาดนHาเรียนเปEน
สัดสHวน

1.อดทน รู"จัก
ผHอนปรนตHอ
ปŠญหา สามารถ
ควบคุมอารมณ1
ตนเองได"ทั้งใน
เวลาและนอก
เวลาสอน
2.รับผิดชอบตHอ
หน"าที่ และตHอ
ตนเอง
3.เอาใจใสHตHอ
การเรียนความ
ประพฤติ ความ
เปEนอยูH
4.ใฝ…หาความรู"
สำรวจ
ปรับปรุงแก"ไข
ตนเองอยูHเสมอ

