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ส�วนที่ 3 

ทิศทางการดําเนินงาน 

 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต�อรัฐสภา  เม่ือวันอังคารท่ี  23  สิงหาคม  2554  โดยมีจุดมุ�งหมาย 

3  ประการ  คือ 

 ประการท่ีหนึ่ง  เพ่ือนําประเทศไทยไปสู�โครงสร-างเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเข-มแข็งของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมากข้ึน  ซ่ึงจะเป5นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสร-างการเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน   

การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช�วงวัยถือเป5นป:จจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู�รอดและ

แข�งขันได-ของเศรษฐกิจไทย 

 ประการท่ีสอง  เพ่ือนําประเทศไทยสู�สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท<และอยู�บนพ้ืนฐานของ

หลักนิติธรรมท่ีเป5นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเท�าเทียมกันต�อประชาชนคนไทยทุกคน 

 ประการท่ีสาม  เพ่ือนําประเทศไทยไปสู�การเป5นประชาคมอาเซียนในป?  2558  อย�างสมบูรณ<โดย

สร-างความพร-อมและความเข-มแข็งท้ังทางด-านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  และการเมืองและความม่ันคง 

 ดังนั้น  ภารกิจของโรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย  จึงต-องสอดคล-องกับแผนบริหารราชการแผ�นดิน   

4 ป?ของรัฐบาล  ท่ีได-แถลงต�อรัฐสภาใน  2  นโยบาย  คือ 
 

1.  นโยบายเร�งด�วน ด$านการศึกษา   ได-แก� 

1.1  เร�งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย<สินของประชาชนกลับมาสู�พ้ืนท่ี 

จังหวัดชายแดนภาคใต-  ควบคู�ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด  และอิทธิพลอํานาจมืด  โดยน-อม

นํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู�หัว  “เข-าใจ เข-าถึง พัฒนา”  เป5นหลักปฏิบัติในแนวทาง

สันติวิธีโดยเน-นการส�งเสริมความร�วมมือในทุกภาคส�วนกับประชาชนในพ้ืนท่ี  อํานวยความยุติธรรมอย�าง

ท่ัวถึง  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร-างโอกาสและความเสมอภาค  พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในพ้ืนท่ี  เคารพอัตลักษณ<  ขนบธรรมเนียมประเพณีท-องถ่ิน  ส�งเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง

ส�วนท-องถ่ินในรูปแบบท่ีสอดคล-องกับลักษณะพ้ืนท่ีโดยไม�ขัดกับรัฐธรรมนูญ  ท้ังนี้  จะมีการบูรณาการ   

การบริหารจัดการทุกภาคส�วนให-มีเอกภาพท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  รวมท้ังปรับปรุงพัฒนา

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข-องให-สอดคล-อง  ทันสมัยกับสภาพความเป5นจริงของป:ญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดจน

เยียวยาผู-ได-รับผลกระทบจากความไม�สงบอย�างเป5นธรรม 
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1.2  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร<พกพา (Taplet)   ให-แก�โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการ 
ในโรงเรียนนําร�องสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ท่ี 1  ป?การศึกษา  2555  ควบคู�กับการเร�งพัฒนา
เนื้อหาท่ีเหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร<พกพา (Taplet)  รวมท้ังจัดทําระบบ
อินเตอร<เน็ตไร-สายตามมาตรฐานการให-บริการในสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไม�เสียค�าใช-จ�าย 
 

2.  นโยบายการศึกษา 
2.1  เร�งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการปฏิรูประบบความรู-ของสังคมไทย   

อันประกอบด-วยการยกระดับองค<ความรู-ให-ได-มาตรฐานสากล  จัดให-มีโครงการตําราแห�งชาติท่ีบรรจุความรู-
ท่ีก-าวหน-าและได-มาตรฐานท้ังความรู-ท่ีเป5นสากลและภูมิป:ญญาท-องถ่ิน  ส�งเสริมการอ�าน  พร-อมท้ังส�งเสริม
การเรียนการสอนภาษาต�างประเทศและภาษาถ่ิน  จัดให-มีระบบการจัดการความรู-  ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับให-รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป5นท-องถ่ิน
และความเป5นไทย  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ�านการทดสอบมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ  ขจัดความไม�รู-หนังสือให-สิ้นไปจากสังคมไทย  จัดให-มีครูดีเพียงพอในทุก
ห-องเรียน  ให-มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเข-าสู�ระดับโลก 
พัฒนาระบบการศึกษาให-ผู-เรียนมีความรู-คู�คุณธรรมมุ�งการสร-างจริยธรรมในระดับป:จเจก  รวมท้ังสร-างความ
ตระหนักในสิทธิและหน-าท่ีความเสมอภาค  และดําเนินการให-การศึกษาเป5นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
ท่ีแท-จริง  ปรับปรุงโครงสร-างระบบการบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสู�พ้ืนท่ีให-เสร็จสมบูรณ<โดย
เริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพร-อม 
  2.2  สร-างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  โดยคํานึงถึง
การสร-างความเสมอภาคและความเป5นธรรมให-เกิดแก�ประชากรทุกกลุ�ม  ซ่ึงรวมถึงผู-ยากไร-  ผู-ด-อยโอกาส  
ผู-พิการ  ผู-บกพร�องทางกายและการเรียนรู-   รวมท้ังชนกลุ�มน-อยโดยส�งเสริมการให-ความรู-ตั้งแต�อยู�ในครรภ<
มารดาถึงแรกเกิดให-ได-รับการดูแลอย�างมีประสิทธิภาพท้ังแม�และเด็ก  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอย�างมีคุณภาพต้ังแต�ก�อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยจัดให-มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุ�มท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช�นกลุ�มแม�บ-าน  จัดให-มีระบบสะสมผลการศึกษาและ
การเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให-กว-างขวางและลดป:ญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
  2.3  ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูให-เป5นวิชาชีพชั้นสูงอย�างแท-จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ให-มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร-างแรงจูงใจให-คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข-าสู�วิชาชีพครู  ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค�าตอบแทนครู  พัฒนาระบบความก-าวหน-าของครูโดยใช-การประเมินเชิงประจักษ<ท่ีอิง
ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป5นหลัก  จัดระบบการศึกษาและฝRกอบรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพครูอย�างต�อเนื่อง  แก-ป:ญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร-างหนี้ตาม
นโยบายแก-ป:ญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช-ในการกระจายครูขจัดป:ญหา
การขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก  เช�น  คอมพิวเตอร<  วิทยาศาสตร<  และภาษา 
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2.4  จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษา  และอาชีวศึกษาให-สอดคล-องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ  โดยกระบวนการสร-างประสบการณ<ระหว�างเรียนอย�างเหมาะสม  และสนับสนุนการ
สร-างรายได-ระหว�างเรียน  และสนับสนุนให-ผู-สําเร็จการศึกษามีงานทําได-ทันทีโดยความร�วมมือระหว�าง 
แหล�งงานกับสถานศึกษา  ส�งเสริมให-มีศูนย<อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให-นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน  
สามารถเรียนรู-หาประสบการณ<ก�อนไปประกอบอาชีพโดยให-สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร�วมกับ
ผู-เชี่ยวชาญในแต�ละอาชีพ  รวมท้ังจัดให-มีศูนย<ซ�อมสร-างประจําชุมชนเพ่ือฝRกฝนช�างฝ?มือและการสร-าง
ทักษะในการให-บริการแก�ประชาชน 

2.5  เร�งพัฒนาการใช-เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให-ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช-เป5น 
เครื่องมือในการเร�งยกระดับคุณภาพ  และการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จัดให-มีระบบการเรียนแบบ 
อีเล็คทรอนิกส<แห�งชาติเป5นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน<การเรียนรู-ให-เป5นแบบผู-เรียนเป5นศูนย<กลางและ
เอ้ือให-เกิดการเรียนรู-ตลอดชีวิต  พัฒนาเครือข�ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  พัฒนาระบบ “ไซเบอร<โฮม” ท่ี
สามารถส�งความรู-มายังผู-เรียนโดยระบบอินเทอร<เน็ตความเร็วสูง  ส�งเสริมให-นักเรียนทุกระดับชั้นได-ใช-
อุปกรณ<คอมพิวเตอร<พกพา (Taplet)  เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน<เพ่ือการศึกษาให-กว-างขวาง 
ปรับปรุงห-องเรียนนําร�องให-ได-มาตรฐานห-องเรียนอีเล็คทรอนิกส< รวมท้ังเร�งดําเนินการให- “กองทุนเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา”  สามารถดําเนินการตามภารกิจได- 
  2.6  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสร-างทุนป:ญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให-มุ�งสู�การ
เป5นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก  ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข�ายการวิจัยแห�งชาติเพ่ือสร-างทุน
ทางป:ญญาและนวัตกรรม ผลักดันให-ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได-ทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู�การสร-าง
รากฐานใหม�ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  จัดต้ังศูนย<ความเป5นเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชาท่ีจําเป5น
พัฒนาโครงสร-างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน-นความสัมพันธ<อย�างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ
ระหว�างองค<กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
  2.7  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย<  เพ่ือรองรับการเปVดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยร�วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต  และพัฒนากําลังคนให-มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ  สอดคล-องตามความต-องการของภาคการผลิตและบริหาร  เร�งรัดการจัดทํามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ  และการจัดทํามาตรฐานฝ?มือแรงงานให-
ครบทุกอุตสาหกรรม 
 

นโยบายและยุทธศาสตร+การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได-กําหนดยุทธศาสตร<การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558  โดยยึด
นักเรียนเป5นศูนย<กลาง มุ�งกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย�างเท�าเทียมท้ังในเมืองและชนบทบน
พ้ืนฐานท่ีว�าประชาชนท่ีเข-มแข็งและมีความรู-คือทุนท่ีมีพลังในการต�อสู-กับความยากจน  โดยจัดการศึกษาท่ี
มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน  ผู-พิการและผู-ด-อยโอกาสทุกคนให-เท�าเทียมกันท้ังในเมืองและชนบท  ต้ังแต�
ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาป?ท่ี 6  และเทียบเท�า  พัฒนาความเป5นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย  มีทักษะ
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หลากหลาย  มีความสามารถในการแข�งขันสู�ตลาดโลกโดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต- 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร<ท่ีสําคัญ  อันได-แก�  

1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุ�งเน-นเปXาหมายคือนักเรียน เป5น
ศูนย<กลาง 

2) การสร-างโอกาสทางการศึกษาแก�ประชากรทุกกลุ�มอย�างเท�าเทียม 
3) การปฏิรูปครูเพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให-เป5นวิชาชีพชั้นสูง 
4) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝRกอาชีพให-สอดคล-องกับตลาดแรงงาน

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
5) การพัฒนาการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให-การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
6) การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร-างทุนป:ญญาของชาติ 
7) การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย<เพ่ือรองรับการเปVดเสรีประชาคมอาเซียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงกําหนดกรอบแนวคิดว�า การศึกษา
จะต-องเป5นไปเพ่ือพัฒนาประเทศ  ดังนั้น  ผลผลิตของการศึกษาจะต-องนําไปสู�การเตรียมประชาชนคนไทย
ในอนาคต  ท่ีมีความเป5นไทย มีความรู-  ความสามารถ  มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะก-าวสู�ความเป5นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก  โดยยึดนักเรียนเป5นศูนย<กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย�างเท�าเทียมท้ังในเมืองและชนบท 
 โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย  ได-ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ท่ี
สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล-องกับยุทธศาสตร<การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
ป? พ.ศ. 2556  กล�าวคือ 
 ยุทธศาสตร+ท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ�งเน$นเป/าหมาย  
นักเรียนเป0นศูนย+กลาง 

1.  การเสริมสร-างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
2.  จัดการเรียนการสอนโดยใช-คอมพิวเตอร<พกพา   
3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก   
4.  นวัตกรรมการเสริมสร-างคุณธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร-างสรรค<  อนุรักษ<  
     สิ่งแวดล-อม   
5.  ส�งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลปZไทย กีฬาไทยและกีฬา  
    พ้ืนบ-าน   
6.  การพัฒนาผู-มีความสามารถพิเศษด-านวิทยาศาสตร< คณิตศาสตร<   
7.  ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร+ท่ี  2  การสร$างโอกาสทางการศึกษาแก�ประชากรทุกกล�มอย�างเท�าเทียม 
1.  การสนับสนุนค�าใช-จ�ายในการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี  3  การปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให$เป0นวิชาชีพช้ันสูง 
1.  พัฒนาครูท้ังระบบเต็มตามศักยภาพ 
2.  ครูคลังสมอง 
3.  สนับสนุนบุคลากรให-สถานศึกษา 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี  4  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา การฝ:กอาชีพให$
สอดคล$องกับตลาดแรงงาน  ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. ส�งเสริมให-นักเรียนทํางานหารายได-ระหว�างปVดภาคเรียน 
 

ยุทธศาสตร+ท่ี  5  การพัฒนาการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
1.  จัดหาระบบคอมพิวเตอร<และเครือข�าย อินเตอร<เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 6 การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร$างทุนป=ญญาของชาติ 
- 

ยุทธศาสตร+ท่ี 7 การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย+เพ่ือรองรับการเปAดเสรี 
ประชาคมอาเซียน 

1.  จัดการศึกษาสู�ประชาคมอาเซียน 
2.  ส�งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร-อมสู�ประชาคมอาเซียน 
3.  ส�งเสริมภาษาต�างประเทศท่ีสอง 
4.  สร-างความตระหนักรู-การเตรียมความพร-อมเข-าสู�ประชาคมอาเซียนให-กับสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ+ เขต 1  ปDงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

วิสัยทัศน+ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ< เขต 1  เป5นองค<กรชั้นนําในการบริการส�งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให-กับประชากรวัยเรียนอย�างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
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พันธกิจ 
 พัฒนาและส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให-กับประชากรวัยเรียนทุกคน  ได-รับ
การศึกษา อย�างมีคุณภาพ  และพัฒนาผู-เรียนให-เป5นบุคคลท่ีมีความรู-คู�คุณธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพระดับสากล 
 

เป/าประสงค+ 
 1.  ผู-เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสู�ความเป5นเลิศ 
 2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได-รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ต้ังแต�อนุบาลตลอดจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างมีคุณภาพท่ัวถึง  และเสมอภาค 
 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได-อย�างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษามีความเข-มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป5น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู�คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ+ 
 กลยุทธ+ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส�งเสริม
ความสามารถด-านเทคโนโลยีเพ่ือเป5นเครื่องมือในการเรียนรู- 
 กลยุทธ+ท่ี 2  ปลูกฝ:งคุณธรรม  ความสํานึกในความเป5นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ+ท่ี 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให-ท่ัวถึง  และลดความเหลื่อมล้ํา  ผู-เรียนได-รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ+ท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ให-สามารถจัดการเรียนการสอนได-
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ+ท่ี 5  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให-มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล  เน-นการมี
ส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

จุดเน$น 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู-หลักเพ่ิมข้ึน โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  เพ่ิมข้ึนอย�างน-อยร-อยละ 3 
 2.  เด็กปฐมวัยทุกคนได-รับการเตรียมความพร-อมด-านร�างกาย  อารมณ< สังคม  และสติป:ญญาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย�างมีคุณภาพ 
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ท่ี 3  ทุกคนอ�านออก เขียนได- คิดเลขเป5น  และนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาป?ท่ี 6  ทุกคน อ�านคล�อง เขียนคล�อง คิดเลขคล�อง และมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน 
 4.  นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป5นไทย  มีจิตสาธารณะ  และอยู�อย�างพอเพียง 
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 5.  นักเรียนท่ีมีความสามารถด-านคณิตศาสตร< วิทยาศาสตร<  เทคโนโลยี  และศิลปะศาสตร<ทุกคน 
ได-รับการส�งเสริมให-มีความเป5นเลิศ 
 6.  ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข-าถึงบริการทางการศึกษาด-วยทางเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือลด
อัตราเด็กตกหล�น  ออกกลางคัน  ส�งเสริมการเรียนต�อหรือประกอบอาชีพ 
 7.  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความพร-อมเข-าสู�ประคมอาเซียน  มีภูมิคุ-มกัน
ต�อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 8.  สถานศึกษาทุกแห�งได-รับการพัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ  มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
เข-มแข็งและได-รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก   
          9.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแห�งมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

นโยบายของโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย  ปDการศึกษา  2556 
 

วิสัยทัศน+  (VISION) 
             ภายในป? 2559  โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย  มุ�งพัฒนาผู-เรียนสู�มาตรฐานสากล  ดํารงตนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส�งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  รักษ<ความเป5นไทย  รักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล-อม  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
 

พันธกิจ  (MISSION) 

            เพ่ือให-บรรลุวิสัยทัศน<โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย  จึงได-กําหนดพันธกิจ ดังนี้ 

           1.  จัดการเรียนรู-แก�ผู-เรียนอย�างหลากหลาย  เน-นทักษะการใช-ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร  และการใช-สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู- 

           2.  ส�งเสริมคุณธรรมแก�ผู-เรียนในการดํารงชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

           3.  ส�งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  รักษ<ความเป5นไทย  รักธรรมชาติและ

สิ่งแวดล-อม 

           4.  ส�งเสริมให-ครูจัดกระบวนการเรียนรู-แก�ผู-เรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร<ทุกระดับชั้น 

 5.   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให-มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน-นการมีส�วนร�วม

จากทุกภาคส�วนในการส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

เป/าประสงค+ (GOAL) 

           1.  ผู-เรียนร-อยละ  70  มีความสามารถในการใช-ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย�างมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถใช-สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู- 
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           2.  ผู-เรียนร-อยละ 80  เป5นผู-มีคุณธรรม จริยธรรม  และน-อมนําแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช-ในการดํารงชีวิต 

           3.  ผู-เรียนร-อยละ  80  เป5นผู-มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย  มีความเป5นไทยรักธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล-อม 

          4.  ผู-เรียนร-อยละ  80  มีเจตคติท่ีดีต�อวิทยาศาสตร<  และสามารถนําความรู-ทางวิทยาศาสตร<มาใช-

ในการดํารงชีวิตประจําวันได-อย�างเหมาะสม 

 5.  โรงเรียนมีความเข-มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  และเป5นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู�

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 

อัตลักษณ+ของโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย 

                               “ประชาธิปไตย  ใช$วิธีการวิทยาศาสตร+  สู�มาตรฐานสากล” 
 

เอกลักษณ+ของโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย 

      “โรงเรียนส�งเสริมประชาธิปไตย  ก$าวไกลสู�สากล” 
 

โครงการท่ีสนองมาตรการส�งเสริม  

          1.  โครงการส�งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน      

          2.  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด-านพลังงาน 
 

กลยุทธ+การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 จากวิสัยทัศน<  พันธกิจ  เปXาประสงค<  โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย  จึงกําหนดกลยุทธ< 

ป?งบประมาณ พ.ศ. 2556  จํานวน  5  กลยุทธ<  ดังต�อไปนี้ 

  กลยุทธ+ท่ี  1  พัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

           กลยุทธ+ท่ี  2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู-อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

      กลยุทธ+ท่ี  3  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเครือข�ายในการจัดการศึกษา 

           กลยุทธ+ท่ี  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู- 

           กลยุทธ+ท่ี  5  ส�งเสริมคุณธรรมนําความรู- เชิดชูความเป5นไทย ปฏิบัติตนเป5นพลเมืองดีตามวิถี

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมานฉันท< สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
 

จุดเน$น 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระการเรียนรู-หลักเพ่ิมข้ึน โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนอย�างน-อยร-อยละ 3 
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 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ท่ี 3  ทุกคนอ�านออก  เขียนได-  คิดเลขเป5น  และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป?ท่ี 6  ทุกคน  อ�านคล�อง  เขียนคล�อง  คิดเลขคล�อง  และมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน 
 3.  นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป5นไทย  มีจิตสาธารณะ  และอยู�อย�างพอเพียง 
 4.  นักเรียนท่ีมีความสามารถด-านคณิตศาสตร<  วิทยาศาสตร<  เทคโนโลยี  และศิลปะศาสตร<ทุกคน 
ได-รับการส�งเสริมให-มีความเป5นเลิศ 
 5.  ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข-าถึงบริการทางการศึกษาด-วยทางเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือลด
อัตราเด็กตกหล�น  ออกกลางคัน  ส�งเสริมการเรียนต�อหรือประกอบอาชีพ 
 6.  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความพร-อมเข-าสู�ประคมอาเซียน มี
ภูมิคุ-มกันต�อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 7.  สถานศึกษาทุกแห�งได-รับการพัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ  มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
เข-มแข็งและได-รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก    

 

จุดเน$น มาตรการ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
กลยุทธ+ท่ี 1  พัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

จุดเน-น มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ท่ี 3
ทุกคนอ�านออก เขียนได- คิดเลข
เป5นและนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ป?ท่ี 6 ทุกคนอ�านคล�อง เขียนคล�อง 
คิดเลขคล�อง และมีทักษะการคิด
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

 - พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย และคณิตศาสตร< 

  

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป?ท่ี 3 อ�านออกเขียนได- 
คิดเลขเป5น 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป?ท่ี 6 ทุกคนอ�านคล�อง 
เขียนคล�อง คิดเลขคล�อง และมีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน 

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใช-
เวลาอ�านหนังสือนอกเวลาเรียนโดย
เฉลี่ยอย�างน-อยวันละ 60 นาที 

  - เร�งรัดพัฒนาการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนรู-ให-เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

 - นักเรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 80 ได-รับ
การพัฒนาการเรียนรู-ตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 - นักเรียนไม�น-อยกว�าร-อยละ 50 
สามารถใช-ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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จุดเน-น มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ�มสาระการเรียนรู-หลัก
เพ่ิมข้ึน โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) เพ่ิมข้ึนอย�าง
น-อยร-อยละ 3 

 

 - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8 กลุ�มสาระ โดยเน-น 5 กลุ�มวิชา
หลัก ได-แก� วิทยาศาสตร< 
คณิตศาสตร< ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาต�างประเทศ 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร-อยละ 3 

  3. นักเรียนมีความสามารถด-าน   
  คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< 
เทคโนโลยี  
  และศิลปะศาสตร<ทุกคนได-รับการ 
  ส�งเสริมให-มีความเป5นเลิศ 

   

 - ส�งเสริม สนับสนุนให-ครใูช-ระบบ
คอมพิวเตอร< และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส<เพ่ือจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ท่ี
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา
ได-รับการพัฒนาศักยภาพ 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
ด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนท่ีใช-
อินเตอร<เน็ตเพ่ือการเรียนรู- 

 - อัตราส�วนคอมพิวเตอร<ต�อนักเรียน 
1:20 

4. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีความพร-อม
สู�ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ-มกันต�อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 - พัฒนาศักยภาพผู-เรียน ครู 
ผู-บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาให-มีทักษะภาษาท่ีสอง และมี
ความพร-อมต�อการเข-าสู�ประชาคม
อาเซียน 

 - โรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียม 
 ความพร-อมเข-าสู�ประชาคมอาเซียน 
 - โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการ

กิจกรรมการเรียนรู-เข-าสู�ประชาคม
อาเซียน 

  - พัฒนาคุณภาพผู-เรียนให-มี
ภูมิคุ-มกันต�อการเปลี่ยนแปลงและ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมพหุ
วัฒนธรรม รองรับการเป5นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 

 - โรงเรียนจัดกิจกรรมสร-างความเข-าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงและ 

 สังคมพหุวัฒนธรรม 
 - ร-อยละ 60 ของนักเรียนสามารถใช-

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได- 
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กลยุทธ+ท่ี 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาให$ท่ัวถึง และลดความเหล่ือมลํ้าผู$เรียนได$รับโอกาสใน                

                การพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

จุดเน-น มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมี
โอกาสเข-าถึงบริการทางการศึกษา 
ด-วยทางเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือ
ลดอัตราเด็กตกหล�น ออกกลางคัน 
ส�งเสริมการเรียนต�อหรือประกอบ
อาชีพ 

 - เร�งรัดให-ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได-รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

 - ร-อยละของผู-เรียนต�อจํานวน
ประชากรวัยเรียนได-รับการศึกษา 

 ข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนร-อยละ 2 
 - ร-อยละ 100 ของผู-จบการศึกษา 
 ข้ันพ้ืนฐาน ตามกําหนดเวลาของ

หลักสูตร 
 - สนับสนุนค�าใช-จ�ายการจัด

การศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ร-อยละ 100 ของผู-เรียนได-รับการ
สนับสนุนค�าใช-จ�ายทางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
- ร-อยละ 100 ของผู-ปกครองมีความพึง
พอใจท่ีได-รับการบริการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 - เสริมสร-างระบบดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน และความสัมพันธ<ท่ีดี
ระหว�างครูกับนักเรียน 

- อัตราการออกกลางคันลดลง 
- จํานวนนักเรียนอายุต่ํากว�า 15 ป? ท่ี
ต้ังครรภ<ลดลงร-อยละ 100 
- จํานวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูก
ดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ-มครอง
เด็กและเยาวชน ลดลงร-อยละ 100 

  - ปXองกันและแก-ไขป:ญหา 
ยาเสพติด 

- นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต�อ 
สารเสพติดลดลง ร-อยละ 100 
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนท่ีติด 
สารเสพติดเข-ารับการบําบัด 
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กลยุทธ+ท่ี  3  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเครือข�ายในการจัดการศึกษา 

 

จุดเน-น มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. สถานศึกษาทุกแห�งได-รับการ
พัฒนาอย�างเต็มศักยภาพ มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเข-มแข็ง
และได-รับการรับรองจากการ
ประเมิน 

 - พัฒนาส�งเสริมการดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
และสถานศึกษาให-มีความเข-มแข็ง
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

  
  

 - สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเข-มแข็งครบ
องค<ประกอบตามกฎกระทรวง 

 - สถานศึกษาท่ีเข-ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามได-รับการ
รับรองคุณภาพ 

  - ส�งเสริม สนับสนุนการมีส�วนร�วม
ของชุมชน องค<กร ภาครัฐ และ
เอกชนในการจัดการศึกษา 

 - ผลการประเมินความพึงพอใจด-าน
การบริหารจัดการอยู�ในระดับดีข้ึนไป
ไม�น-อยกว�า ร-อยละ 80 

  - สถานศึกษาทําบันทึกข-อตกลง
ความร�วมมือทางวิชาการ (Mou) 

 กับสถาบันการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและอุดมศึกษาท้ัง
ภายในประเทศและต�างประเทศ 

 - ทําบันทึกข-อตกลงความร�วมมือทาง
วิชาการ (Mou) กับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศไม�น-อยกว�า 2 สถาบัน
และต�างประเทศไม�น-อยกว�า 1 สถาบัน 
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กลยุทธ+ท่ี  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู$ 

จุดเน-น มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. นักเรียนมีความสามารถด-าน
คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< 
เทคโนโลยีและศิลปะศาสตร<ทุกคน
ได-รับการส�งเสริมให-มีความเป5นเลิศ 

 - ส�งเสริม สนับสนุนให-ครใูช-ระบบ
คอมพิวเตอร< และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส<เพ่ือจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ท่ี
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา
ได-รับการพัฒนาศักยภาพ 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
ด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนท่ีใช-
อินเตอร<เน็ตเพ่ือการเรียนรู- 

 - อัตราส�วนคอมพิวเตอร<ต�อนักเรียน 
1:20 

  - ส�งเสริมการจัดการศึกษาให-กับผู-
ท่ีมีความสามารถพิเศษให-ได-รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

 - นักเรียนห-องเรียนพิเศษส�งเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร< 
คณิตศาสตร<จํานวน 228 คนได-รับการ
พัฒนาความสามารถด-านวิทยาศาสตร< 
คณิตศาสตร< 

 - ร-อยละ 80 ของนักเรียน มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู-ของหลักสูตร 
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กลยุทธ+ท่ี  5  ส�งเสริมคุณธรรมนําความรู$ เชิดชู ความเป0นไทย ปฏิบัติตนเป0นพลเมืองดีตามวิถีหลัก 

                ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมานฉันท+ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 

 

จุดเน-น มาตรการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. นักเรียนทุกคนมีความสํานึก
ในความเป5นไทย มีจิต
สาธารณะ และอยู�อย�าง
พอเพียง 

 - ปลูกฝ:งให-ผู-เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค<ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 - ส�งเสริมจิตสํานึกความเป5นไทยใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย< การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย<ทรงเป5นประมุข 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค<ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีความสํานึกใน
ความเป5นไทย 

  - ส�งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู-ประวัติศาสตร<ชาติไทยสังคม
ศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป5น
พลเมืองไทยและพลโลก 

 - ส�งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนได-เรียนรู-
ประวัติศาสตร<ชาติไทย สังคมศึกษา
ประชาธิปไตย มีความเป5นพลเมืองไทยและ
พลโลก 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนเข-าร�วม
กิจกรรมเสริมสร-างคุณธรรมจริยธรรม 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
ได-แก� ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย< มีวินัย สุภาพ 
สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ) และกตัญeู 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมท่ีเป5น
ประโยชน<ต�อผู-อ่ืนและสังคมอย�างสมํ่าเสมอ 

  - ส�งเสริมความรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ่งแวดล-อม 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนเข-าร�วม
กิจกรรมส�งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล-อม 

 
 

 - ส�งเสริมการดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 - ร-อยละ 100 ของนักเรียนเข-าร�วม
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดเป5นแผนระยะยาว  5  ป?  
ต้ังแต�ป?การศึกษา 2555 - 2559  และมีแผนปฏิบัติการ  ประจําป?การศึกษา  2556  พอสรุปได-ดังนี้ 

1.  การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
          พัฒนาให-เป5นองค<กรแห�งการเรียนรู-  โดยการจัดให-มีบรรยากาศทางวิชาการ  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน-นผู-เรียนเป5นสําคัญ  จัดทําหลักสูตรท่ีสนองความต-องการของผู-เรียน
อย�างหลากหลาย 

2.  การพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
          พัฒนาและส�งเสริมบุคลากรเป5นครูมืออาชีพ  ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ท่ีเน-นผู-เรียนเป5นสําคัญ  ใช-สื่อการสอนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
ส�งเสริมให-ครูปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ  โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  อย�างมีมาตรฐานแห�ง
วิชาชีพ 

3.  การพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ 
          เน-นพัฒนาการบริหารจัดการให-มีความคล�องตัว โปร�งใส ตรวจสอบได-  ยึด
หลักการบริหารงานมุ�งเน-นผลสัมฤทธิ์  และการบริหารงานแบบมุ�งเน-นผลงาน สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีได-อย�างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ในด-านการจัดทําและเสนอของงบประมาณ  การจัดสรร
งบประมาณ  การตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลการใช-เงินและผลการดําเนินงาน 

4.  การพัฒนาการบริหารงานท่ัวไป 
          เน-นพัฒนาการจัดระบบบริหารองค<กร ให-บริการบริหารงานอ่ืนๆ  บรรลุตาม
มาตรฐานคุณภาพและเปXาหมายท่ีกําหนดไว-  โดยการประสานงาน ส�งเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ
ความสะดวกต�างๆ  ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ�งพัฒนาการใช-นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย�าง
เหมาะสม  ส�งเสริมการบริหารจัดการการบริหารงานท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานเป5นหลัก  โดยเน-นความโปร�งใส 
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได- ตลอดจนการมีส�วนร�วมของบุคคล  ชุมชนและองค<กรท่ีเก่ียวข-อง  เพ่ือให-
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การพัฒนาระบบและเครือข�ายข-อมูลสารสนเทศ  การ
จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค<กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส�งเสริมสนับสนุนด-านวิชาการ  
งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารท่ัวไป  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล-อม  การรับนักเรียน  
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การส�งเสริมงานกิจการนักเรียนและการประชาสัมพันธ<งานการศึกษา 


