สารสนเทศโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ตั้งอยูถนนภิรมย ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต1 โทรศัพท043-811564
โทรสาร 043-811564 Website http://www.pittayasai.ac.th เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เนื้อที่ 13 ไร 3 งาน 20 ตารางวา เขตพื้นที่บริการในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
2. ขอมูลผูบริหารสถานศึกษา
2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน นายพีรพงษ โลหะมาศโทรศัพท 089-2757676
E-mail : auddyja@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน3 คน
1)นายจําลอง นามบุญลือวุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
การ
บริหารการศึกษาโทรศัพท 08-19652577 E-mail:Jumlong_longJ@hotmail.com
รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ และกลุมบริหารงานงบประมาณ
2) นายนคร ไผพูลวุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท 084-8875995 E-mail : Pullkorns2496@hotmail.com รับผิดชอบกลุมบริหารงานทั่วไป
3) นางไพรวัลย ชิณฤทธิว์ ุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
โทรศัพท 086-7148688 E-mail : priwan_chinnarit@hotmail.com รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล
3. ประวัติโรงเรียนโดยยอ
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2482 สรางดวยเงินงบประมาณ 600
บาท และเงินทุนสมทบ 500 บาท 33 สตางคอํานวยการสรางโดยหลวงอนุกูลเพชรเกษตร นายอําเภอนาย
เปรื่องอุนบุญเรืองควบคุมการกอสราง ตอมาไดรื้อไปปลูกเปนอาคารเรียนวัดใตโพธิ์ค้ํา โรงเรียนไดอาศัยศาลา
วัดสวางคงคารับเฉพาะนักเรียนหญิง จัดชั้นเรียนป.1- ป.4 มีนักเรียนประมาณ 300คน นายเปรื่องอุนบุญ
เรืองเปนครูใหญมีครู 5 คนใชชื่อวา“โรงเรียนประชาชวยดัดดรุณี”
พ.ศ. 2485 เทศบาลไดแยกตั้งโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งหมดเปน 5 โรงสอนแบบสหศึกษาและ
เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนเทศบาล 2” (กาฬสินธุพิทยาสัย)
พ.ศ. 2494 นายเกษมคําพิมานศึกษาธิการจังหวัดไดรวมกับคณะครูจัดสรางอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษ
(ป.มาลากุล) ดวยงบประมาณและเงินทุนสมทบประมาณ240,000 บาท
พ.ศ. 2499 ทางราชการไดอาศัยเปดโรงเรียนมัธยมสามัญโดยใหนายบัวพันธ เริ่มรักษ
มาดํารงตําแหนงครูใหญ
พ.ศ. 2500 นายเฉลิมสารวิถีมาดํารงตําแหนงครูใหญโรงเรียนมัธยมสามัญ และไดแยกไป
อยูตางหากซึ่งปจจุบันคือ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ
พ.ศ. 2501 ทางราชการไดใหงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบป.3 จํานวน2 หองเรียน
เงินงบประมาณ30,000 บาท
พ.ศ. 2505 นายแฎงสตารัตน มาดํารงตําแหนงครูใหญเพื่อขอปริมาณงานชั้นโท
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วันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2506 โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาที่อยูเขตเทศบาลทั้ง5 โรงเรียน ไดโอนไป
สังกัดเทศบาล 4 โรงเรียนแตโรงเรียนนี้กรมสามัญศึกษาสงวนไวเพื่อปรับปรุงทางวิชาการใหไดมาตรฐาน
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 เปดสอนชั้นป.5 จํานวน 2 หองเรียนป.6 จํานวน1 หองเรียน
และป.7 จํานวน 1 หองเรียน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 เริ่มกอสรางอาคารเรียนแบบ 017 งบประมาณ 180,000 บาท
ผูปกครองบริจาคเพิ่ม30,000 บาท กอสรางชั้นบน 4 หองเรียน และไดงบประมาณตอเติม
ชั้นลาง2หองเรียน
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2511 สรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณ280,000 บาท ไดจาก
คณะกรรมการจัดหาโดยมีนายพลอยมหาแสนนายกเทศมนตรีเปนประธาน
ปการศึกษา 2512 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน015 ครึ่งหลังจํานวน 8 หองเรียน
เงิน440,000 บาทพรอมครุภัณฑ
ปการศึกษา 2513 จัดชั้นเรียนดังนี้เด็กเล็กประถมตน 4 : 4 : 4 : 4 ประถมปลาย
4 : 4 : 4 : 4รวม 29 หองเรียนเปลี่ยนชื่อยอโรงเรียนจากกส.23 เปนก.ส.ส.
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โรงเรียนไดมอบรายชื่อนักเรียนมศ.2 ไปใหโรงเรียน
กาฬสินธุพิทยาสรรพ, โรงเรียนอนุกูลนารี, โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ปการศึกษา 2521 เปดทําการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ไดจัดชั้นนักเรียน
รวม29
หองเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2523 นายสวัสดิ์ โรจนกร มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ และไดเลื่อนเปนผูอํานวยการ
วันที่ 1 ธันวาคมพ.ศ. 2530 สปช. ไดแตงตั้งใหนายวัชรินทร ออนประสงค อาจารยใหญ
โรงเรียนบานตอนวิทยาคารมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนตามคําสั่งสปช. ที่ 2677 / 2530
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 นายวัชรินทร ออนประสงคเกษียณอายุราชการ
วันที่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ. 2544 นายชุมพลภูโอบ ไดรับการแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ตามคําสั่งที่ 541 / 2544 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นายชุมพล ภูโอบ เกษียณอายุราชการ
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นายพีรพงษ โลหะมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานตอนวิทยา
คาร ไดรับการแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย ตามคําสั่งสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ที่ 633/2554 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554ถึงปจจุบัน
4.ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
4.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย เปนที่ตั้งโรงเรียน และสถานที่ราชการ
หลายแหง การคมนาคมสะดวก เปนเขตชุมชนที่มีเศรษฐกิจดีนักเรียนสวนใหญมาจากรอบนอก ผูปกครองมี
อาชีพเกษตรกรรม รับจาง ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา บริเวณ
ใกลเคียงรอบโรงเรียนไดแกโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ สํานักงานพัฒนาชนบท สถานีตํารวจภูธรกาฬสินธุ เปน
ตน อาชีพหลักของชุมชน คือ คาขาย สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่
รูจักโดยทั่วไปคือ ประเพณีแหเทียน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง
4.2 ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ48.50อาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม รับจาง คิดเปนรอยละ 70.18สวนใหญนับถือศาสนาพุทธคิดเปนรอยละ88.45
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ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอปประมาณ60,000 – 120,000บาท คิดเปนรอยละ15.18
จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน
4.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัยตั้งอยูใกลแหลงการเรียนรูเชน พิพิธภัณฑจังหวัดกาฬสินธุ
วัดกลาง วัดประชานิยม เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีไทยและ
วันสําคัญทางศาสนาตางๆพิพิธภัณฑสิรินธรซึ่งทางโรงเรียนสามารถใชเปนแหลงการเรียนรู ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ในทุกระดับชั้นโรงพยาบาลกาฬสินธุใหความรวมมือในการบริการตรวจ
สุขภาพและใหคําปรึกษาดานสุขอนามัยกับนักเรียน และผูปกครองสถานีตํารวจภูธร
เมืองกาฬสินธุ รวมจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตน
ปรัชญาโรงเรียน
“การศึกษาคือ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน”
สีประจําโรงเรียน
สีดํา

สีชมพู
สีดํา หมายถึง ความเข็มแข็ง ทันสมัย เชี่ยวชาญนาเชื่อถือ และมีพลัง
สีชมพู หมายถึง ความคิดสรางสรรครอบรูและเปนกัลยาณมิตร

ตราสัญลักษณโรงเรียน
รัศมีสีทอง
หมายถึงความรุงโรจนความเจริญรุงเรือง
รูปเสมาธรรมจักรหมายถึง ผูมีคุณธรรม จริยธรรม

ก.ส.ส.

อักษรยอนามโรงเรียน

คําขวัญประจําโรงเรียน
“สุขภาพดี มีคุณธรรม นําวิชาการ สมานสามัคคี”
สุขภาพดี
หมายถึง ภาวะที่สมบูรณดานรางกาย สังคม อารมณ - จิตใจ และสติปญญา
มีคุณธรรม หมายถึง เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นําวิชาการ หมายถึง มีความรูอันเปนสากล มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี
สมานสามัคคี หมายถึง มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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ดอกไมประจําโรงเรียน

ชื่อพันธุไมทองกวาว
ชื่อสามัญFlame of the forest, Bastard Teak,
Bengal kinotree, Kino tree
ชื่อวิทยาศาสตรButeamonospermaKuntze.
วงศLEGUMINOSAE
ภาษาถิ่นชื่อวาดอกจาน แปลวา ความสําเร็จ

แผนที่การเดินทางสูสถานศึกษาโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

5. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
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วิสัยทัศน (VISION)
ภายในป 2559 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย มุงพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล ดํารงตนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รักษความเปนไทย รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
พันธกิจ (MISSION)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย จึงไดกําหนดพันธกิจ ดังนี้
1. จัดการเรียนรูแกผูเรียนอยางหลากหลาย เนนทักษะการใชภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการ
ใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู
2. สงเสริมคุณธรรมแกผูเรียนในการดํารงชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรักษความเปนไทยรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูแกผูเรียนตามวิธีการทางวิทยาศาสตรทุกระดับชั้น
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เปาประสงค (GOAL)
1. ผูเรียนรอยละ 70มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู
2. ผูเรียนรอยละ 80 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดํารงชีวิต
3. ผูเรียนรอยละ 80 เปนผูมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย มีความเปนไทยรักธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.ผูเรียนรอยละ 80 มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการดํารงชีวิต
ประจําวันไดอยางเหมาะสม
5.โรงเรียนมีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
อัตลักษณของโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
“ประชาธิปไตย ใชวิธีการวิทยาศาสตร สูมาตรฐานสากล”
เอกลักษณของโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
“โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตย กาวไกลสูสากล”
โครงการที่สนองมาตรการสงเสริม
1.โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงาน
สภาพปจจุบันโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
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สารสนเทศโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย

โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6
หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย พุทธศักราช 2553 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) ในปการศึกษา 2555 และโรงเรียนไดจัดหลักสูตรสงเสริมความเปนเลิศ
ตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพตามความตองการของผูเรียน หองเรียนพิเศษสงเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร จํานวนหองเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 240 คน โดย
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ จัดการเรียนรูที่มี
การเชื่อมโยงบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในลักษณะของหัวเรื่องที่ผูเรียนสนใจ (Theme)
การพัฒนาผูเรียนตามบันได 5 ขั้นสูความเปนสากล จัดในลักษณะหนวยการเรียนรูและรายวิชาเพิ่มเติม คือ
การศึกษาเพื่อเรียนรู (Knowledge Inquiry) และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1. เนื้อหาหรือกิจกรรมสูมาตรฐานสากล IS1 คือการศึกษาคนควาและสรางองคความรู
(Research and Knowledge Formation) และ IS2 คือการสื่อสารและการนําเสนอ (Communication
and Presentation) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน นําสิ่งที่เรียนรู
จาก IS1 และ IS2 ไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอสังคม เปน IS3 คือการนําองคความรูไปใชบริการ
สังคม (Global Education and Social Service Activity)
2. เนื้อหากิจกรรมสาระการเรียนรูที่จะสงเสริมสูความเปนเลิศและใชหนังสือตําราเรียน สื่อที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใหไดเรียน
อยางเต็มศักยภาพ โดยจัดแยกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหไดเรียนในระดับชั้นละ 1 หองเรียน
หองเรียนละไมเกิน 35 คน นอกเหนือจากหลักสูตรปกติที่ดําเนินการอยูแลวคือ หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ
พิทยาสัย พุทธศักราช 2553 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) คือมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เปนเลิศวิชาการ
2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
3. ล้ําหนาทางความคิด
4. ผลิตงานอยางสรางสรรค
5. รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก
โดยใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงสภาพความ
พรอม จุดเนนของโรงเรียนและยึดหลักการแนวคิด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ทุกประการคือ ใหผูเรียนไดเรียนกลุมสาระพื้นฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ไดถือปฏิบัติอยู และไดบรรจุสาระเพิ่มเติมความเปนสากลไวในองคประกอบสวนที่เปน
“สาระเพิ่มเติม” ของโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
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