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บทที่ ๑  

บทน า 
 

การศึกษา ( Education )  เป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างคนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคม  พัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติ  ความส าคัญของการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นและมีคุณค่าท่ีทุกฝ่ายต่าง
ตระหนักและให้ความส าคัญ  รวมท้ังยอมรับในระบบการจัดการศึกษาตลอดมาว่าจะน าไปสู่การพัฒนาและ
การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมได้ในท่ีสุด  การศึกษาเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญได้ในอนาคต  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมใหม่นั้น  จะต้องมีการวางเป้าหมายการจัดการศึกษาให้บรรลุผล  บังเกิดศักยภาพสูงสุดแก่
ประชาชน  เพราะ “การศึกษา” เป็นปัจจัยและเป็นพลังอ านาจท่ีส าคัญในการสร้างชาติให้เกิดความเข้มแข็ง 
เกิดศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้  และพลังอ านาจของชาติยุคปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับศักยภาพ
และคุณภาพของ “คน” เป็นส าคัญ  การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากร
ท่ีมีคุณค่าของประเทศชาติ 

ปัจจุบันเป็นยุคท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี                    
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน  กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง  ครูจึงต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 
๒๑  ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษที่ ๒๐ และ ๑๙  โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  ท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ  ทักษะ 
การเรียนรู้ (Learning Skill)  ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ ๒๑ นี้  
มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะจ าเป็น  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว                          
ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills)  และทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  ดังนี้ 

 

สาระวิชาหลัก (Core Subjects)  ประกอบด้วย  ภาษาแม่  และภาษาส าคัญของโลก 
ศิลปะ  คณิตศาสตร์  การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์  และ 
ประวัติศาสตร์ 



 
โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อ 

การจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑  โดย
การส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก  และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  เข้าไปในทุกวิชา
แกนหลัก  ดังนี้ 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
 ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน  เศรษฐศาสตร์  ธุรกิจ  และการเป็นผู้ประกอบการ  
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
 ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
 ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Literacy) 

 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก 
การท างานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
          ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
                     การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
          การส่ือสารและการร่วมมือ 

 

ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี  เนือ่งด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย  ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานได้หลากหลาย  โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน  ดังนี้ 
           ความรู้ด้านสารสนเทศ 
           ความรู้เกี่ยวกับส่ือ 
           ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะต้องพฒันาทักษะชีวิตท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

            ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
            การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
            ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 

   การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity)  และความรับผิดชอบเช่ือถือได 
                            (Accountability) 

   ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
 



ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑  ท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต  คือ  การเรียนรู้  3R x 7C 
           3 R  คือ  Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics  
                                  (คิดเลขเป็น) 
           7 C  ได้แก่  

    Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา) 

             Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์  และนวัตกรรม) 
                    Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม  

ต่างกระบวนทัศน์) 
   Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ  

การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
   Communications, Information, and Media Literacy  

(ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ  และรู้เท่าทันส่ือ) 
   Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
   Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ  และทักษะการเรียนรู้) 

 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะเฉพาะด้าน  ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหาการศึกษาไทยในสถานการณ์โลก 
 

ภายใต้บริบทใหม่แห่งกระแสโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และมีความรุนแรงในปัจจุบัน
ท่ีเรียกกันว่าสังคมแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ ( Globalization ) นั้น  จะมีตัวแปรหลากหลายประการที่ 
ท าให้รูปแบบสาระการเรียนรู้ที่แปรเปล่ียนไปแตกต่างจากสมัยก่อนส่งผลต่อการศึกษาโดยรวม  ประเด็น
ปัญหาในสังคมจึงเป็นประเด็นท่ีระบบการเรียนรู้ในสังคมต้องเผชิญ  เช่น  ประเด็นของการปรับการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้รู้ซึ้งถึงวิถีชีวิต  วิถีวัฒนธรรม  รวมท้ังมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างชาติและของโลก  
การปรับเปล่ียนทัศนคติของคนไทยให้ทันสมัย  ทันโลก  ทันเหตุการณ์  สามารถด าเนินการทางเศรษฐกิจ 
ธุรกิจ  การค้า  การศึกษา  วิทยาศาสตร์  วัฒนธรรมในเวทีโลกได้อย่างเท่าเทียมกับนานาชาติ  จึงเป็น
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปล่ียนโดยเน้นในเนื้อหาสาระทางการศึกษาอย่างแท้จริง 

กระแสแห่งความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบรอบด้านอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้น  ในส่วนของ
การศึกษาก็เช่นเดียวกันท่ีกระแสสังคมแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์  ได้ก่อให้เกิดสภาพการณ์ของปัญหาท่ีมี
หลากหลายแตกต่างกันไป  ซึ่งปัญหาท่ีเกิดจากระบบการศึกษาในยุคดังกล่าวนี้สรุปในสาระส าคัญได้
หลากหลายประเด็นเช่น  

๑.  เน้นปริมาณของการศึกษาแต่ไม่เน้นคุณภาพ 
๒.  ขาดความเข้มข้นทางวิชาการ 
๓.  ผู้บริหารและอาจารย์กลุ่มหนึ่งเห็นแก่ตัว ไม่เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
๔.  ขาดการวิจัยคันคว้าและเสนอปัญหาสังคมอย่างจริงจัง  อ่อนบทบาทในการช้ีน าของสังคม 
๕.  ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรม  ส่งผลให้ผู้เรียนไม่มีคุณภาพในแทบทุกด้าน 
๖.  ขาดระบบการประเมินบุคลากร  ท าให้บุคลากรมีคุณภาพต่ าลง  นับวันสูญเสียคนมีฝีมือ  ได้ 

คนรุ่นใหม่ท่ีด้อยคุณภาพและนับวันจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม 
๗.  โรงเรียนท่ีมีคุณภาพจะกระจุกตัวในเมืองหลวงและตัวจังหวัด  ทอดท้ิงให้โรงเรียนในชนบท 

ล้าหลัง 
๘.  ระบบการบริหารขาดเอกภาพ  ไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน  ไม่มีการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา  ซึ่งมีท้ังปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงและปัจจัยท่ีส่งผลทางอ้อม 
อาจพิจารณาได้จากกรอบแนวคิดตามภาพต่อไปนี้ 

 

จากภาพประกอบท่ีแสดงไว้  กรอบช้ันในคือปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรง  ส่วนกรอบช้ันนอกคือปัจจัยท่ี
ส่งผลโดยอ้อม  ซึ่งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาจะได้ทราบถึงปัญหา  มองเห็นปัญหาและพยายามแก้ไข
ปัญหาเพื่อคุณภาพการศึกษา  จึงมีการปฏิรูปการศึกษา  แต่ประเด็นมีอยู่ว่าจะแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น   
ถูกจุดหรือไม่  ถ้าจะสรุปในภาพรวมน่าจะบอกได้ว่าการแก้ไขปัญหาโดยเน้นรูปแบบ (Form)  มากกว่า
หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Function)  จึงท าให้ตัวเลขของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว
เพื่อแสดงถึงประสิทธิผลด้านการศึกษา  แต่คุณภาพยังน่าเป็นห่วงตราบใดท่ีสภาพการณ์ด้านการศึกษายัง
เป็นเช่นนี้  ผลการจัดอันดับไม่ว่าจะส านักใดก็ตามก็คงไม่แตกต่างและเปล่ียนแปลง  และหากพิจารณาถึง
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือครู  กระบวนการเรียนการสอน 
และนักเรียน  การจัดอันดับการทดสอบ  การวัดผลประเมินผล  จึงเป็นผลลัพธ์ท่ีแสดงคุณภาพท่ีแท้จริง 
ประเด็นเหล่านี้เปรียบได้กับเป็น “หลุมด าของอนาคตการศึกษาไทย” อย่างแท้จริง” 

สภาพชุมชนของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

         สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  เป็นท่ีต้ังโรงเรียน  และสถานท่ีราชการ
หลายแห่ง  การคมนาคมสะดวก  เป็นเขตชุมชนท่ีมีเศรษฐกิจดี  นักเรียนส่วนใหญ่มาจากรอบนอก 
ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับปานกลางถึงค่อนข้าง
ต่ า  บริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  ส านักงานพัฒนาชนบท  สถานี
ต ารวจภูธรกาฬสินธุ์  เป็นต้น  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/



ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ  ประเพณีแห่เทียน  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอย
กระทง 
   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๕๐  อาชีพหลัก
คือเกษตรกรรม  รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๘  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๕  
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปีประมาณ ๖๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ บาท  คิดเป็นร้อย
ละ ๑๕.๑๘  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๔  คน 
     

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ต้ังอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู ้ เช่น  พิพิธภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธุ์   

วัดกลาง  วัดประชานิยม  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สืบสานประเพณีไทย และวันส าคัญ
ทางศาสนาต่างๆ  พิพิธภัณฑ์สิรินธร  ซึ่งทางโรงเรยีนสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในทุกระดับช้ัน  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้ความร่วมมือในการบริการตรวจสุขภาพ  
และใหค้ าปรึกษาด้านสุขอนามัยกับนักเรียน  และผู้ปกครอง  สถานีต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เป็นต้น 

 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  

หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  พุทธศักราช ๒๕๕๓  ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)  ในปีการศกึษา ๒๕๕๕  และโรงเรียนได้จัดหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน  ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  จ านวนห้องเรียนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  จ านวน ๒๔๐ คน  
โดยจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนรู้
ท่ีมีการเช่ือมโยงบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ในลักษณะของหัวเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ (Theme)   
การพัฒนาผู้เรียนตามบันได ๕ ขั้นสู่ความเป็นสากล  จัดในลักษณะหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม  
คือ  การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เนื้อหาหรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล IS๑  คือการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and Knowledge Formation)  และ IS๒  คือการส่ือสารและการน าเสนอ (Communication 
and Presentation)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  น าส่ิงท่ีเรียนรู้
จาก IS๑ และ IS๒  ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อสังคม  เป็น IS๓  คือการน าองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (Global Education and Social Service Activity)   

เนื้อหากิจกรรมสาระการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศและใช้หนังสือต าราเรียน  
ส่ือท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ให้
ได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  โดยจัดแยกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนในระดับช้ันละ ๑ 
ห้องเรียน  ห้องเรียนละไม่เกนิ ๓๕ คน  นอกเหนือจากหลักสูตรปกติท่ีด าเนินการอยู่แล้วคือ   



หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)  เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  คือมี
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
  ๑.  เป็นเลิศวิชาการ 
  ๒.  ส่ือสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
  ๓.  ล้ าหน้าทางความคิด 
  ๔.  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๕.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงสภาพ
ความพร้อม  จุดเน้นของโรงเรียนและยึดหลักการแนวคิด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกประการคือ  ให้ผู้เรียนได้เรียนกลุ่มสาระพื้นฐาน ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีได้ถือปฏิบัติอยู่  และได้บรรจุสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลไว้ในองค์ประกอบส่วนท่ี
เป็น “สาระเพิ่มเติม” ของโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 แม้ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จะค านึงถึงสภาพความพร้อม  จุดเน้นของ
โรงเรียนและยึดหลักการแนวคิด  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกประการ              
แต่การศึกษาภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันนั้น  ต้องมีแนวทางการปรับตัวของ
ระบบการศึกษาให้นาพาประเทศก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมั่นคง  และประการส าคัญคือการสร้าง “ปัญญา
วิถ”ี ให้กับคนในสังคม  อันได้แก่การยกระดับการศึกษาของประชาชนท้ังประเทศ  การยกระดับคุณภาพ
แรงงานท้ังภาครัฐและเอกชน และการยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้นาทิศทางในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้น  การวางแผนระดับชาติท่ีจะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้รุดหน้าได้นั้น “การวางแผนระบบ
การศึกษา” เพื่อสร้างประชาชนให้สูงด้านคุณภาพ ศักยภาพ  และทักษะความรู้ความสามารถท่ีทัดเทียม
บุคคลอื่นในสังคมโลก 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)  ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาเชิงอนาคตใน
ระยะกลาง  เพราะเป็นการคาดการณ์สภาพในอนาคตท่ีให้สมจริงได้  ซึ่งผลศึกษาสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนงาน  ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ในทศวรรษหน้า        
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗) 

 

 



ขอบเขตการด าเนินการ 
  ๑.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีด้านการจัดการศึกษาและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ี   

   เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
๒.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  บุคลากร  นักเรียน  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้น าชุมชน  และผู้ปกครอง  (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย) 
 

 

 

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ ๓ 
วิธีการด าเนินการ 

 

ระยะท่ี ๑  การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ท้องถิ่น 
และสังคมโลก  ด าเนินการโดย  ๑)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีสภาพปัจจุบัน  ปัญหาของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ๒) วิเคราะห์เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาและ
ทราบบริบทท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ๓) สร้างแบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้าง
ตามกรอบเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  ๔) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ๕) สร้างแบบสอบถามตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญ  และหาคุณภาพของ
เครื่องมือด้วยจากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์  ๖) ทราบประเด็นความต้องการของต่อการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ก าหนดบทบาทและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กาฬสินธุ์พิทยาสัย 

ระยะท่ี ๒  การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา  ด าเนินการโดยสร้างแบบสอบถามและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ  

ระยะท่ี ๓  การประชุมเสนอเพื่อ  ๑) ระดมความคิดและความต้องการในการจัดการศึกษาโดย
ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  บุคลากร  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้น าชุมชน  และ
ผู้ปกครอง  ๒) รวบรวมและปรับปรุงแนวทางท่ีได้จากข้อเสนอแนะในการประชุม  3) น าผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะตามกรอบเสนอท่ีได้จากประชุมเสนอไว้ในนโยบายและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ด าเนินการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดโดยให้ผู้เข้าร่วมผู้ประชุมตอบแบบสอบถามและ

แบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๑๐ คนร่วมกันอภิปรายแนวคิดและน าเสนอต่อท่ีประชุม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสอบถาม 
๒.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบันทึก  การถอดเทปการอภิปรายของแต่ละกลุ่มและ 

การน าเสนอต่อท่ีประชุมท้ังหมดมาเรียบเรียงและสังเคราะห์ความเห็น 
๓.  น าข้อมูลท่ีได้ไปเขียนเป็นแนวทางท่ีเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์

พิทยาสัยในทศวรรษหน้า (๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)  และน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อลงฉันทามติ  น าความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีต่อข้อความเป็นไปได้และสอดคล้องกันมาเขียนเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)  เพื่อน าไปสู่นโยบายและแผนปฏิบัติ
การต่อไป 

 
 



บทที่ ๔ 
ผลการด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการประชุม  พบว่า  แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ใน

ทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)  แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านหลักสูตร 
ด้านครู  และด้านนักเรียน  โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้  

 

๑.  ด้านการบริหารจัดการ 
โรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (nerve centers) 

ท่ีไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน  แต่จะเช่ือมโยงครู  นักเรียนและชุมชน  เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ท่ัวโลก  ครู
เองจะเปล่ียนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปล่ียน
สารสนเทศเป็นความรู้  และนาความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์  เป็นการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความรู้  และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture of inquiry)  มีการจัดห้องเรียน
แบบพหุ (Multiple rooms)  คือ  เป็นห้องประชุมเล็กในพื้นท่ีห้องเรียนหลักท่ีมีอุปกรณ์อ านวย 
ความสะดวกต่างๆ เช่น AV conferencing, whiteboards, networks  และโต๊ะท างานแบบร่วมมือ 
สามารถใช้งานได้หลากหลาย  เช่น  การวิพากษ์งาน  การวางแผน  การประชุม  การท างานร่วมกันหรือ
ร่วมมือออนไลน์  และห้องเรียนจะต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียนรูปได้ง่าย  อุปกรณ์ต่างๆ  จะต้องง่าย
ต่อการย้ายและจัดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานหรือการเรียนรู้แต่ละรูปแบบ  นักเรียนจะไมม่ีโต๊ะ 
เก้าอี้ประจ าของตัวเอง 
 

๒.  หลักสูตร  
การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที ่๒๑  จะมีความยืดหยุ่น  สร้างสรรค์  ท้าทาย  และซับซ้อน                      

เป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยส่ิงท้าทาย  และปัญหา 
รวมท้ังโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเต้น  โรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑  จะเป็นหลักสูตรที่ให้
นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง  เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์  และค าถาม
เกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม  สังคม  และสากล  เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes)  
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary)  ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based)  และขับเคล่ือนด้วยการวิจัย 
(research-driven)  เช่ือมโยงท้องถิ่น  ชุมชนเข้ากับภาค  ประเทศ  และโลก  ในบางโอกาสนักเรียน
สามารถร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก  เน้นทักษะการคิดขั้นสูง  พหุปัญญา 
เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย  ความรู้พื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  และการประเมินผลตามสภาพจริง 
รวมท้ังการเรียนรู้จากการให้บริการ (service)       

 
 
 



๓.  ด้านครู 
เปล่ียนจากบทบาทพื้นฐานการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือผู้แจกจ่ายสารสนเทศ (dispenser)  เป็น                            

ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator)  ผู้แนะแนวทาง (guide/coach)  ผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษา 
(co-learner/co-investigator)  ครูจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ ICT  ให้เป็นครู E-teacher  คือ  

๑)  Experience  คือ  มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่  เช่น  เรียนผ่านส่ือเทคโนโลยี 
Internet, E-mail  เป็นต้น              

๒)  Extended  คือ  มีทักษะการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา 
ผ่านทางส่ือเทคโนโลยี  

๓)  Expanded  คือ  มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นักเรียนผ่านส่ือ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔)  Exploration  คือ  มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาท่ี
ทันสมัย  เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  ผ่านทางส่ือเทคโนโลยี  

๕)  Evaluation  คือ  เป็นนักประเมินท่ีดี  มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม  และสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการประเมินผล  

๖)  End-user  คือ  เป็นผู้ท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยี (user)  อย่างคุ้มค่า  และใช้ได้อย่างหลากหลาย  
๗)  Enabler คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน เนื้อหา และส่ือการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๘)  Engagement  คือ  ต้องร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัผ่านส่ือเทคโนโลยี  จนพัฒนาเป็น

เครือข่ายความร่วมมือ  เช่น  เกิดชุมชนครูบน  web   
๙)  Efficient and Effective  คือ  สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท้ังในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตความรู้  ผู้กระจายความรู้  และผู้ใช้ความรู้  
 

๔.  ด้านนักเรียน  
นักเรียนต้องมีทักษะท่ีหลากหลาย  เช่น  สามารถท างานร่วมกับคนมากๆ  ได้อย่างรวดเร็ว 

รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง  และรู้จักปรับเปล่ียนกระบวนการแกไ้ขปัญหาได้  ได้แก่ 
๑) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก 

การท างานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน  ได้แก่  ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา  การส่ือสารและการร่วมมือ 
           ๒)  ทักษะด้านสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี  เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย  ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย  โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน  ดังนี้  ความรู้ด้านสารสนเทศ 
ความรู้เกี่ยวกับส่ือและความรู้ด้านเทคโนโลยี 

 
 



 
๓)  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 

นักเรียนจะต้องพฒันาทักษะชีวิตท่ีส าคัญดังต่อไปนี้  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  การริเริ่มสร้างสรรค์และ
เป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๕ 
อภิปรายผล 

 
จากผลการด าเนินการหาแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                     

ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)  มีประเด็นในการจัดการศึกษา ๔ ด้าน  ดังนี้  ได้แก่   
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านหลักสูตร  ด้านครู  และด้านนักเรียน  ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์
ในการจัดการเรียนรู้  โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  เน้นท่ีองค์ความรู้  ทักษะ  ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน 
เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  สร้างความเข้าใจในทักษะเพื่อศตวรรษที่ 
๒๑  และผลลัพธ์  โรงเรียนจะต้องก าหนดไว้เป็นพืน้ฐานให้นักการศึกษา  ครู  และผู้ปกครอง  ได้รับรู้และมี
ประสบการณ์ถึงเหตุผลความจ าเป็น (why)  ส่ิงท่ีคาดหวัง (what)  ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน  ครูเองจะต้อง
สามารถสร้างทางเลือกว่าจะสอนอย่างไร (how)  และทราบได้ว่านักเรียนบรรลุผลแล้วหรือไม่  ใช้หลักสูตร
ประยุกต์และสอดคล้อง  โดยพิจารณาว่าการที่จะบรรลุผลนั้น  ผู้คนเรียนรู้อย่างไรแล้วน ามาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียนยุคใหม่ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและปัญหาเป็นฐานในบริบทท่ีเป็นจริง  รวมท้ังใช้
หลักสหวิทยาการ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  นอกจากนี้  หลักสูตรควรส่งเสริมต่อ
การพัฒนาผู้เรียน  เพื่อใช้ชีวิตท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง  มีการใช้
รูปแบบการประเมินผลท่ีให้ข้อมูลชัดแจ้งสามารถให้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  
และผู้มีอ านาจตัดสินใจ  เป็นรูปแบบการประเมินผลท่ีออกแบบเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่าง
ต่อเนื่องรวมท้ังท าให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้  สร้างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มีอิทธิพลท้ัง
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  เพื่อสนับสนุนและจูงใจสร้างนวัตกรรมเพื่อ 
การเรียนรู้ของนกัเรียน  มีการสร้างสรรค์หรือคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ  เพื่อให้นักเรียนน าไปใช้แก้ปัญหา 
รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑              
อย่างต่อเนื่อง  สร้างความผูกพันทางอารมณ์และสังคมกับนักเรียน  โดยมีครูให้ค าแนะน า  ปรึกษาหารือ  

สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนให้กับนักเรียน  รวมท้ังเป็นแหล่งความคิด
ความเห็นให้กับนักเรียน  สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกหนทุกแห่งและเพียงพอต่อความต้องการ
ของครู  นักเรียน  และผู้รับบริการ  เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู ้ การคิด  การสร้างสรรค์  การวิจัย  การพิมพ ์
การส่ือสาร  เพื่อให้บรรลุทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 

          การจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จะค านึงถึงสภาพความพร้อม  จุดเน้นของ
โรงเรียนและยึดหลักการแนวคิด  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกประการ              
แต่การศึกษาภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันนั้น  ต้องมีแนวทางการปรับตัวของ
ระบบการศึกษาให้น าพาประเทศก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมั่นคง  และประการส าคัญคือการสร้าง  
“ปัญญาวิถ”ี ให้กับคนในสังคม  อันได้แก่การยกระดับการศึกษาของประชาชนท้ังประเทศ  การยกระดับ
คุณภาพแรงงานท้ังภาครัฐและเอกชน และการยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้นาทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ  ดังนั้น  การวางแผนระดับชาติท่ีจะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้รุดหน้าได้นั้น “การวางแผนระบบ
การศึกษา” เพื่อสร้างประชาชนให้สูงด้านคุณภาพ ศักยภาพ  และทักษะความรู้ความสามารถท่ีทัดเทียม
บุคคลอื่นในสังคมโลก 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)  ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาเชิงอนาคตในระยะกลาง  เพราะเป็นการ
คาดการณ์สภาพในอนาคตท่ีให้สมจริงได้  ซึ่งผลศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  
การวางแผนงาน  ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหน้าต่อไป  ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยให้
เอกสารฉบับนี้  “รายงานแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗) The Directions of the Educational Management of Kalasinpittayasai 
School in the Next Decade (2015 – 2024)” ได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
 

                                                            
                                                              โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

                                                                ตุลาคม  255๗ 
 

 
 

 

 

 

 

 
  



สารบัญ 
เร่ือง         
  
ค าน า 
สารบัญ 
 
บทท่ี 1  บทน า 
           - สาระหลัก       
           - ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
           - ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม        
           - ทักษะด้านสารสนเทศ  ส่ือ  และเทคโนโลยี         
           - ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ   
           - ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑   
 
บทที่ ๒  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
           - ปัญหาการศึกษาไทยในสถานการณ์โลก 
           - วัตถุประสงค์     
           - ขอบเขตการด าเนินการ 
            
บทท่ี 3  วิธีการด าเนินการ 

           - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           - การวิเคราะห์ข้อมูล 

     
บทท่ี 4  ผลการด าเนินการ 
        - ด้านการบริหารจัดการ 
          - หลักสูตร 
          - ด้านครู 
          - ด้านนักเรียน 
 
บทท่ี ๕  อภิปรายผล 
 
เอกสารอ้าอิง 
 
ภาคผนวก 
          - ภาพกิจกรรม 
          - คณะท างาน 

หน้า 
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เอกสารอ้างอิง 
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      คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
๑. นายพรีพงษ์  โลหะมาศ    ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย            
๒. นายจ าลอง  นามบุญลือ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย        
๓. นายทรงพล  อัคติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย        

 
คณะก าหนดกรอบ  จัดท าเอกสาร  และจัดเตรียมข้อมูล 
 ๑. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๒. นางสุธิดา  ศรีโสภา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป    โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
 ๓. นายศิริวัฒน์  จันทร์เพชร หัวหน้าสายช้ัน ESM  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๔. นางมะลีจันทร์  ภูถมทอง  หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๕. นางพิสมัย  พูลเจริญ  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๖. นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย   ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๗. นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๘. นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๙. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย    

 ๑๐. นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
คณะท างานทบทวนและปรับเอกสารให้สมบูรณ์ 
 ๑. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ๒. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย    
 ๓. นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
ปกและรูปเล่ม 
 นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย    

 


