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สวนที่ 3
ทิศทางการดําเนินงาน
นโยบายของคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีจุดมุงหมาย
3 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เพื่อนําประเทศไทยไปสูโครงสร-างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข-มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป5นพื้นฐานที่สําคัญของการสร-างการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยถือเป5นป:จจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและ
แขงขันได-ของเศรษฐกิจไทย
ประการที่สอง เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท<และอยูบนพื้นฐานของ
หลักนิติธรรมที่เป5นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน
ประการที่สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเป5นประชาคมอาเซียนในป? 2558 อยางสมบูรณ<โดย
สร-างความพร-อมและความเข-มแข็งทั้งทางด-านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
ดังนั้น ภารกิจของโรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย จึงต-องสอดคล-องกับแผนบริหารราชการแผนดิน
4 ป?ของรัฐบาล ที่ได-แถลงตอรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ
1. นโยบายเรงดวน ด$านการศึกษา ได-แก
1.1 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย<สินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต- ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน-อม
นํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยูหัว “เข-าใจ เข-าถึง พัฒนา” เป5นหลักปฏิบัติในแนวทาง
สันติวิธีโดยเน-นการสงเสริมความรวมมือในทุกภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอยาง
ทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร-างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ< ขนบธรรมเนียมประเพณีท-องถิ่น สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง
สวนท-องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล-องกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการทุกภาคสวนให-มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข-องให-สอดคล-อง ทันสมัยกับสภาพความเป5นจริงของป:ญหาที่เกิดขึ้นตลอดจน
เยียวยาผู-ได-รับผลกระทบจากความไมสงบอยางเป5นธรรม
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1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร<พกพา (Taplet) ให-แกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการ
ในโรงเรียนนํารองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 1 ป?การศึกษา 2555 ควบคูกับการเรงพัฒนา
เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร<พกพา (Taplet) รวมทั้งจัดทําระบบ
อินเตอร<เน็ตไร-สายตามมาตรฐานการให-บริการในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใช-จาย
2. นโยบายการศึกษา
2.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู-ของสังคมไทย
อันประกอบด-วยการยกระดับองค<ความรู-ให-ได-มาตรฐานสากล จัดให-มีโครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรูที่ก-าวหน-าและได-มาตรฐานทั้งความรู-ที่เป5นสากลและภูมิป:ญญาท-องถิ่น สงเสริมการอาน พร-อมทั้งสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น จัดให-มีระบบการจัดการความรู- ปฏิรูปหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับให-รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป5นท-องถิ่น
และความเป5นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไมรู-หนังสือให-สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให-มีครูดีเพียงพอในทุก
ห-องเรียน ให-มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข-าสูระดับโลก
พัฒนาระบบการศึกษาให-ผู-เรียนมีความรู-คูคุณธรรมมุงการสร-างจริยธรรมในระดับป:จเจก รวมทั้งสร-างความ
ตระหนักในสิทธิและหน-าที่ความเสมอภาค และดําเนินการให-การศึกษาเป5นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
ที่แท-จริง ปรับปรุงโครงสร-างระบบการบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ให-เสร็จสมบูรณ<โดย
เริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร-อม
2.2 สร-างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึง
การสร-างความเสมอภาคและความเป5นธรรมให-เกิดแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผู-ยากไร- ผู-ด-อยโอกาส
ผู-พิการ ผู-บกพรองทางกายและการเรียนรู- รวมทั้งชนกลุมน-อยโดยสงเสริมการให-ความรู-ตั้งแตอยูในครรภ<
มารดาถึงแรกเกิดให-ได-รับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให-มีการเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาสําหรับกลุมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชนกลุมแมบ-าน จัดให-มีระบบสะสมผลการศึกษาและ
การเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให-กว-างขวางและลดป:ญหาคนออกจากระบบการศึกษา
2.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให-เป5นวิชาชีพชั้นสูงอยางแท-จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ให-มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร-างแรงจูงใจให-คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข-าสูวิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความก-าวหน-าของครูโดยใช-การประเมินเชิงประจักษ<ที่อิง
ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป5นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝRกอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง แก-ป:ญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสร-างหนี้ตาม
นโยบายแก-ป:ญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช-ในการกระจายครูขจัดป:ญหา
การขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน คอมพิวเตอร< วิทยาศาสตร< และภาษา
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2.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาให-สอดคล-องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร-างประสบการณ<ระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการ
สร-างรายได-ระหวางเรียน และสนับสนุนให-ผู-สําเร็จการศึกษามีงานทําได-ทันทีโดยความรวมมือระหวาง
แหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมให-มีศูนย<อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให-นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรู-หาประสบการณ<กอนไปประกอบอาชีพโดยให-สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับ
ผู-เชี่ยวชาญในแตละอาชีพ รวมทั้งจัดให-มีศูนย<ซอมสร-างประจําชุมชนเพื่อฝRกฝนชางฝ?มือและการสร-าง
ทักษะในการให-บริการแกประชาชน
2.5 เรงพัฒนาการใช-เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให-ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช-เป5น
เครื่องมือในการเรงยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให-มีระบบการเรียนแบบ
อีเล็คทรอนิกส<แหงชาติเป5นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน<การเรียนรู-ให-เป5นแบบผู-เรียนเป5นศูนย<กลางและ
เอื้อให-เกิดการเรียนรู-ตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร<โฮม” ที่
สามารถสงความรู-มายังผู-เรียนโดยระบบอินเทอร<เน็ตความเร็วสูง สงเสริมให-นักเรียนทุกระดับชั้นได-ใชอุปกรณ<คอมพิวเตอร<พกพา (Taplet) เพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน<เพื่อการศึกษาให-กว-างขวาง
ปรับปรุงห-องเรียนนํารองให-ได-มาตรฐานห-องเรียนอีเล็คทรอนิกส< รวมทั้งเรงดําเนินการให- “กองทุนเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสร-างทุนป:ญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให-มุงสูการ
เป5นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพื่อสร-างทุน
ทางป:ญญาและนวัตกรรม ผลักดันให-ประเทศสามารถพึ่งตนเองได-ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการสร-าง
รากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย<ความเป5นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเป5น
พัฒนาโครงสร-างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน-นความสัมพันธ<อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ระหวางองค<กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
2.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย< เพื่อรองรับการเปVดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนากําลังคนให-มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ สอดคล-องตามความต-องการของภาคการผลิตและบริหาร เรงรัดการจัดทํามาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝ?มือแรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรม
นโยบายและยุทธศาสตร+การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได-กําหนดยุทธศาสตร<การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดยยึด
นักเรียนเป5นศูนย<กลาง มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมทั้งในเมืองและชนบทบน
พื้นฐานที่วาประชาชนที่เข-มแข็งและมีความรู-คือทุนที่มีพลังในการตอสู-กับความยากจน โดยจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผู-พิการและผู-ด-อยโอกาสทุกคนให-เทาเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต
ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6 และเทียบเทา พัฒนาความเป5นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะ
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หลากหลาย มีความสามารถในการแขงขันสูตลาดโลกโดยบูรณาการการจัดการศึกษาภายใต- 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร<ที่สําคัญ อันได-แก
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท โดยมุงเน-นเปXาหมายคือนักเรียน เป5น
ศูนย<กลาง
2) การสร-างโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม
3) การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให-เป5นวิชาชีพชั้นสูง
4) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝRกอาชีพให-สอดคล-องกับตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5) การพัฒนาการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให-การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6) การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร-างทุนป:ญญาของชาติ
7) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย<เพื่อรองรับการเปVดเสรีประชาคมอาเซียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดกรอบแนวคิดวา การศึกษา
จะต-องเป5นไปเพื่อพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษาจะต-องนําไปสูการเตรียมประชาชนคนไทย
ในอนาคต ที่มีความเป5นไทย มีความรู- ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะก-าวสูความเป5นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป5นศูนย<กลางและกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางเทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท
โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย ได-ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่
สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล-องกับยุทธศาสตร<การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ป? พ.ศ. 2556 กลาวคือ
ยุทธศาสตร+ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุงเน$นเป/าหมาย
นักเรียนเป0นศูนย+กลาง
1. การเสริมสร-างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช-คอมพิวเตอร<พกพา
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
4. นวัตกรรมการเสริมสร-างคุณธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร-างสรรค< อนุรักษ<
สิ่งแวดล-อม
5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลปZไทย กีฬาไทยและกีฬา
พื้นบ-าน
6. การพัฒนาผู-มีความสามารถพิเศษด-านวิทยาศาสตร< คณิตศาสตร<
7. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ยุทธศาสตร+ที่ 2 การสร$างโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลมอยางเทาเทียม
1. การสนับสนุนคาใช-จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร+ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให$เป0นวิชาชีพชั้นสูง
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
2. ครูคลังสมอง
3. สนับสนุนบุคลากรให-สถานศึกษา
ยุทธศาสตร+ที่ 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา การฝ:กอาชีพให$
สอดคล$องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
1. สงเสริมให-นักเรียนทํางานหารายได-ระหวางปVดภาคเรียน
ยุทธศาสตร+ที่ 5 การพัฒนาการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร<และเครือขาย อินเตอร<เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร+ที่ 6 การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร$างทุนป=ญญาของชาติ
ยุทธศาสตร+ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย+เพื่อรองรับการเปAดเสรี
ประชาคมอาเซียน
1. จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร-อมสูประชาคมอาเซียน
3. สงเสริมภาษาตางประเทศที่สอง
4. สร-างความตระหนักรู-การเตรียมความพร-อมเข-าสูประชาคมอาเซียนให-กับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ+ เขต 1 ปDงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิสัยทัศน+
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ< เขต 1 เป5นองค<กรชั้นนําในการบริการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให-กับประชากรวัยเรียนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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พันธกิจ
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให-กับประชากรวัยเรียนทุกคน ได-รับ
การศึกษา อยางมีคุณภาพ และพัฒนาผู-เรียนให-เป5นบุคคลที่มีความรู-คูคุณธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพระดับสากล
เป/าประสงค+
1. ผู-เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูความเป5นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได-รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตอนุบาลตลอดจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได-อยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข-มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป5น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ+
กลยุทธ+ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถด-านเทคโนโลยีเพื่อเป5นเครื่องมือในการเรียนรูกลยุทธ+ที่ 2 ปลูกฝ:งคุณธรรม ความสํานึกในความเป5นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ+ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให-ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ํา ผู-เรียนได-รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ+ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให-สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ+ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให-มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เน-นการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน$น
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู-หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอยางน-อยร-อยละ 3
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได-รับการเตรียมความพร-อมด-านรางกาย อารมณ< สังคม และสติป:ญญาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 3 ทุกคนอานออก เขียนได- คิดเลขเป5น และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป?ที่ 6 ทุกคน อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป5นไทย มีจิตสาธารณะ และอยูอยางพอเพียง
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5. นักเรียนที่มีความสามารถด-านคณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร<ทุกคน
ได-รับการสงเสริมให-มีความเป5นเลิศ
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข-าถึงบริการทางการศึกษาด-วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลด
อัตราเด็กตกหลน ออกกลางคัน สงเสริมการเรียนตอหรือประกอบอาชีพ
7. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร-อมเข-าสูประคมอาเซียน มีภูมิคุ-มกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
8. สถานศึกษาทุกแหงได-รับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข-มแข็งและได-รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายของโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย ปDการศึกษา 2556
วิสัยทัศน+ (VISION)
ภายในป? 2559 โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย มุงพัฒนาผู-เรียนสูมาตรฐานสากล ดํารงตนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รักษ<ความเป5นไทย รักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล-อม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<
พันธกิจ (MISSION)
เพื่อให-บรรลุวิสัยทัศน<โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย จึงได-กําหนดพันธกิจ ดังนี้
1. จัดการเรียนรู-แกผู-เรียนอยางหลากหลาย เน-นทักษะการใช-ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และการใช-สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู2. สงเสริมคุณธรรมแกผู-เรียนในการดํารงชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รักษ<ความเป5นไทย รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล-อม
4. สงเสริมให-ครูจัดกระบวนการเรียนรู-แกผู-เรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร<ทุกระดับชั้น
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให-มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน-นการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เป/าประสงค+ (GOAL)
1. ผู-เรียนร-อยละ 70 มีความสามารถในการใช-ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมี
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 มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร< และสามารถนําความรู-ทางวิทยาศาสตร<มาใชในการดํารงชีวิตประจําวันได-อยางเหมาะสม
5. โรงเรียนมีความเข-มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป5นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
อัตลักษณ+ของโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย
“ประชาธิปไตย ใช$วิธีการวิทยาศาสตร+ สูมาตรฐานสากล”
เอกลักษณ+ของโรงเรียนกาฬสินธุ+พิทยาสัย
“โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย ก$าวไกลสูสากล”
โครงการที่สนองมาตรการสงเสริม
1. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนด-านพลังงาน
กลยุทธ+การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จากวิสัยทัศน< พันธกิจ เปXาประสงค< โรงเรียนกาฬสินธุ<พิทยาสัย จึงกําหนดกลยุทธ<
ป?งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 5 กลยุทธ< ดังตอไปนี้
กลยุทธ+ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ+ที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู-อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
กลยุทธ+ที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการจัดการศึกษา
กลยุทธ+ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรูกลยุทธ+ที่ 5 สงเสริมคุณธรรมนําความรู- เชิดชูความเป5นไทย ปฏิบัติตนเป5นพลเมืองดีตามวิถี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมานฉันท< สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
จุดเน$น
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู-หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอยางน-อยร-อยละ 3
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 3 ทุกคนอานออก เขียนได- คิดเลขเป5น และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป?ที่ 6 ทุกคน อานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลอง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป5นไทย มีจิตสาธารณะ และอยูอยางพอเพียง
4. นักเรียนที่มีความสามารถด-านคณิตศาสตร< วิทยาศาสตร< เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร<ทุกคน
ได-รับการสงเสริมให-มีความเป5นเลิศ
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข-าถึงบริการทางการศึกษาด-วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลด
อัตราเด็กตกหลน ออกกลางคัน สงเสริมการเรียนตอหรือประกอบอาชีพ
6. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร-อมเข-าสูประคมอาเซียน มี
ภูมิคุ-มกันตอการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม
7. สถานศึกษาทุกแหงได-รับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข-มแข็งและได-รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
จุดเน$น มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธ+ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
จุดเน-น
มาตรการ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 3 - พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ทุกคนอานออก เขียนได- คิดเลข
ภาษาไทย และคณิตศาสตร<
เป5นและนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป?ที่ 6 ทุกคนอานคลอง เขียนคลอง
คิดเลขคลอง และมีทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน

- เรงรัดพัฒนาการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนรู-ให-เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป?ที่ 3 อานออกเขียนไดคิดเลขเป5น
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป?ที่ 6 ทุกคนอานคลอง
เขียนคลอง คิดเลขคลอง และมีทักษะ
การคิดพื้นฐาน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคนใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียนโดย
เฉลี่ยอยางน-อยวันละ 60 นาที
- นักเรียนไมน-อยกวาร-อยละ 80 ได-รับ
การพัฒนาการเรียนรู-ตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล
- นักเรียนไมน-อยกวาร-อยละ 50
สามารถใช-ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
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จุดเน-น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรู-หลัก
เพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นอยาง
น-อยร-อยละ 3
3. นักเรียนมีความสามารถด-าน
คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร<
เทคโนโลยี
และศิลปะศาสตร<ทุกคนได-รับการ
สงเสริมให-มีความเป5นเลิศ

มาตรการ
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 กลุมสาระ โดยเน-น 5 กลุมวิชา
หลัก ได-แก วิทยาศาสตร<
คณิตศาสตร< ภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาตางประเทศ
- สงเสริม สนับสนุนให-ครูใช-ระบบ
คอมพิวเตอร< และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส<เพื่อจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร-อยละ 3

- ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ที่
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา
ได-รับการพัฒนาศักยภาพ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
ด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนที่ใชอินเตอร<เน็ตเพื่อการเรียนรู- อัตราสวนคอมพิวเตอร<ตอนักเรียน
1:20
4. นักเรียน ครู และบุคลากร
- พัฒนาศักยภาพผู-เรียน ครู
- โรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียม
ทางการศึกษาทุกคน มีความพร-อม ผู-บริหาร และบุคลากรทางการ
ความพร-อมเข-าสูประชาคมอาเซียน
สูประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ-มกันตอ ศึกษาให-มีทักษะภาษาที่สอง และมี - โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุ
ความพร-อมตอการเข-าสูประชาคม กิจกรรมการเรียนรู-เข-าสูประชาคม
วัฒนธรรม
อาเซียน
อาเซียน
- พัฒนาคุณภาพผู-เรียนให-มี
- โรงเรียนจัดกิจกรรมสร-างความเข-าใจ
ภูมิคุ-มกันตอการเปลี่ยนแปลงและ ในการเปลี่ยนแปลงและ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมพหุ
สังคมพหุวัฒนธรรม
วัฒนธรรม รองรับการเป5นสมาชิก - ร-อยละ 60 ของนักเรียนสามารถใชประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได-
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กลยุทธ+ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาให$ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ําผู$เรียนได$รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดเน-น
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนมี
โอกาสเข-าถึงบริการทางการศึกษา
ด-วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อ
ลดอัตราเด็กตกหลน ออกกลางคัน
สงเสริมการเรียนตอหรือประกอบ
อาชีพ

มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- เรงรัดให-ประชากรวัยเรียนทุกคน - ร-อยละของผู-เรียนตอจํานวน
ได-รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชากรวัยเรียนได-รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร-อยละ 2
- ร-อยละ 100 ของผู-จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตร
- สนับสนุนคาใช-จายการจัด
- ร-อยละ 100 ของผู-เรียนได-รับการ
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน สนับสนุนคาใช-จายทางการศึกษาขั้น
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน
- ร-อยละ 100 ของผู-ปกครองมีความพึง
พอใจที่ได-รับการบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- เสริมสร-างระบบดูแลชวยเหลือ - อัตราการออกกลางคันลดลง
นักเรียน และความสัมพันธ<ที่ดี
- จํานวนนักเรียนอายุต่ํากวา 15 ป? ที่
ระหวางครูกับนักเรียน
ตั้งครรภ<ลดลงร-อยละ 100
- จํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูก
ดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ-มครอง
เด็กและเยาวชน ลดลงร-อยละ 100
- ปXองกันและแก-ไขป:ญหา
- นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
ยาเสพติด
สารเสพติดลดลง ร-อยละ 100
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนที่ติด
สารเสพติดเข-ารับการบําบัด
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กลยุทธ+ที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการจัดการศึกษา
จุดเน-น
1. สถานศึกษาทุกแหงได-รับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข-มแข็ง
และได-รับการรับรองจากการ
ประเมิน

มาตรการ
- พัฒนาสงเสริมการดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
และสถานศึกษาให-มีความเข-มแข็ง
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข-มแข็งครบ
องค<ประกอบตามกฎกระทรวง
- สถานศึกษาที่เข-ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามได-รับการ
รับรองคุณภาพ

- สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชน องค<กร ภาครัฐ และ
เอกชนในการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาทําบันทึกข-อตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ (Mou)
กับสถาบันการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและอุดมศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ

- ผลการประเมินความพึงพอใจด-าน
การบริหารจัดการอยูในระดับดีขึ้นไป
ไมน-อยกวา ร-อยละ 80
- ทําบันทึกข-อตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ (Mou) กับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศไมน-อยกวา 2 สถาบัน
และตางประเทศไมน-อยกวา 1 สถาบัน
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กลยุทธ+ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู$
จุดเน-น
1. นักเรียนมีความสามารถด-าน
คณิตศาสตร< วิทยาศาสตร<
เทคโนโลยีและศิลปะศาสตร<ทุกคน
ได-รับการสงเสริมให-มีความเป5นเลิศ

มาตรการ
- สงเสริม สนับสนุนให-ครูใช-ระบบ
คอมพิวเตอร< และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส<เพื่อจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น

- สงเสริมการจัดการศึกษาให-กับผูที่มีความสามารถพิเศษให-ได-รับ
การพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ที่
ได-รับสนับสนุนคอมพิวเตอร<พกพา
ได-รับการพัฒนาศักยภาพ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะ
ด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนที่ใชอินเตอร<เน็ตเพื่อการเรียนรู- อัตราสวนคอมพิวเตอร<ตอนักเรียน
1:20
- นักเรียนห-องเรียนพิเศษสงเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร<
คณิตศาสตร<จํานวน 228 คนได-รับการ
พัฒนาความสามารถด-านวิทยาศาสตร<
คณิตศาสตร<
- ร-อยละ 80 ของนักเรียน มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู-ของหลักสูตร
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กลยุทธ+ที่ 5 สงเสริมคุณธรรมนําความรู$ เชิดชู ความเป0นไทย ปฏิบัติตนเป0นพลเมืองดีตามวิถีหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมานฉันท+ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
จุดเน-น
1. นักเรียนทุกคนมีความสํานึก
ในความเป5นไทย มีจิต
สาธารณะ และอยูอยาง
พอเพียง

มาตรการ
- ปลูกฝ:งให-ผู-เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค<ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- สงเสริมจิตสํานึกความเป5นไทยใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย< การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย<ทรงเป5นประมุข
- สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู-ประวัติศาสตร<ชาติไทยสังคม
ศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป5น
พลเมืองไทยและพลโลก
- สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

- สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดล-อม
- สงเสริมการดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค<ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนมีความสํานึกใน
ความเป5นไทย

- ร-อยละ 100 ของนักเรียนได-เรียนรูประวัติศาสตร<ชาติไทย สังคมศึกษา
ประชาธิปไตย มีความเป5นพลเมืองไทยและ
พลโลก
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนเข-ารวม
กิจกรรมเสริมสร-างคุณธรรมจริยธรรม
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ได-แก ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย< มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ) และกตัญeู
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป5น
ประโยชน<ตอผู-อื่นและสังคมอยางสม่ําเสมอ
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนเข-ารวม
กิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล-อม
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนเข-ารวม
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

55
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดเป5นแผนระยะยาว 5 ป?
ตั้งแตป?การศึกษา 2555 - 2559 และมีแผนปฏิบัติการ ประจําป?การศึกษา 2556 พอสรุปได-ดังนี้
1. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
พัฒนาให-เป5นองค<กรแหงการเรียนรู- โดยการจัดให-มีบรรยากาศทางวิชาการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน-นผู-เรียนเป5นสําคัญ จัดทําหลักสูตรที่สนองความต-องการของผู-เรียน
อยางหลากหลาย
2. การพัฒนาการบริหารงานบุคคล
พัฒนาและสงเสริมบุคลากรเป5นครูมืออาชีพ ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู-ที่เน-นผู-เรียนเป5นสําคัญ ใช-สื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
สงเสริมให-ครูปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหง
วิชาชีพ
3. การพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ
เน-นพัฒนาการบริหารจัดการให-มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได- ยึด
หลักการบริหารงานมุงเน-นผลสัมฤทธิ์ และการบริหารงานแบบมุงเน-นผลงาน สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ได-อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในด-านการจัดทําและเสนอของงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช-เงินและผลการดําเนินงาน
4. การพัฒนาการบริหารงานทั่วไป
เน-นพัฒนาการจัดระบบบริหารองค<กร ให-บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุตาม
มาตรฐานคุณภาพและเปXาหมายที่กําหนดไว- โดยการประสานงาน สงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ
ความสะดวกตางๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาการใช-นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม สงเสริมการบริหารจัดการการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเป5นหลัก โดยเน-นความโปรงใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได- ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองค<กรที่เกี่ยวข-อง เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาระบบและเครือขายข-อมูลสารสนเทศ การ
จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค<กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุนด-านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล-อม การรับนักเรียน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การสงเสริมงานกิจการนักเรียนและการประชาสัมพันธ<งานการศึกษา

