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ส่วนที่ 5 

ทิศทางการจดัการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สื่อสารสามภาษา  วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม                
เป็นผู้น าด้านวินัย  ใส่ใจแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กับชุมชน  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ  (Mission)  

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   

2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต สามารถประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือ
เลือกศึกษาต่อได้ตามความต้องการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา  

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา      

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

 
เป้าประสงค์  (Outcome) 
1. โรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   
2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถ

ประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือเลือกศึกษาต่อได้ตาม
ความต้องการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา 

3. ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

4. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา                                    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเน้นการมีส่วนร่วม 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 นักเรียนจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 
ค่านิยมองคก์ร 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม ก้าวล้ าทันสมัย ใส่ใจบริการ 
 

     นโยบาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
6. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า                 

ทางการศึกษา  
 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

นโยบายที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     1. เป้าประสงค์ 
 1.  มีหลักสูตรการศึกษา ทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๓R&๘Cs) และสามารถอาศัยอยู่ในยุค ๔.๐ ได้อย่างมีความสุข 
   2.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น   
 3.  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง            
 4.  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  มีสุขภาวะที่ด ีมีสุนทรียภาพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข   และทักษะการท างานสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างน้อยคนละ ๒ 
อาชีพ            
 5.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     
 6.  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม   
 7.  นักเรียนประกอบอาชีพสุจริต หรือเลือกศึกษาต่อได้ตามความต้องการ  
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     2. แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  (๓R&๘Cs) และสามารถ
อาศัยอยู่ในยุค ๔.๐ ได้อย่างมีความสุข 

2. จัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีทักษะการอ่าน  การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้

ใฝ่เรียนแสนวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและคิด

เป็นระบบ โดยผ่านการปฏิบัติ เช่น การท าโครงงาน การสร้างผลงาน ในงาน ชิ้นงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระรวมทั้งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การทัศนศึกษาการ
เข้าค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้ง ด้านวิชาการ กีฬา และวิชาชีพ สนับสนุนให้เข้า
ร่วมประกวดแข่งขันตามโอกาสต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันธรรมะ                      
เป็นต้น ทั้งในระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ                   

7. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทั้งด้านดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

8. ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ วินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

9. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถด าชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

10. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัด 

11. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม ที่พัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน 
12. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
13. มีระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การ

ประกอบสัมมาอาชีพ 
14. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
15. ส่งเสริม สนับสนุนให้น าเทคโนโยลีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

สมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
16. ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพสุจริต หรือเลือกศึกษาต่อได้ตามความ

ต้องการ 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. เป้าประสงค์ 

1. ครปูฏิรูปการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้ Active Learning (AL)  
2. ครมูีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถผลิตสื่อ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัย                     

  ในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  มีครูครบทุกกลุ่มสาระและตรงตามวิชาเอก และมีครูสอนพิเศษทางภาษาต่างชาติ 
4.  ครเุป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
5.  ครูมคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    
 
     2.  แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างความตระหนักให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อม ส่งเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking ) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2. ก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการ
เรียนอย่างหลายหลายวิธีเพ่ือสนองความต้องการแต่ละบุคคลและเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่นการอบรม สัมมนา เพี่อน าเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างผลงาน ผลิตสื่อสารและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสม โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมให้ครูจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์                        
มีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ โดยผ่านการปฏิบัติเช่น การท าโครงงาน การสร้างผลงาน ใบงาน ชิ้นงาน                     
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือตามความถนัด 
ความสามารถแต่ละคน 

7. จัดหา จัดจ้าง  เพื่อให้ครูครบชั้น ครบวิชาเอก ครบวิชาชีพ และครบเฉพาะทางภาษาต่างประเทศ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) 

9. ส่งเสริมและพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป       
 10.  สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในโรงเรียน   
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู มีความสามารถในการประสาน ร่วมมือ กับชุมชน เช่นการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน เพื่อคัดกรอง และร่วมมือแก้ปัญหากับผู้ปกครองทั้งเรื่องความประพฤติ คุณภาพชีวิต การเรียน
เป็นต้น 
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นโยบายที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ผู้บริหารมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
     2.  แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ครูในทุกๆด้าน เช่น งบประมาณ งานวิชาการ เพื่อให้การท างานส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
2. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษา  น าไปสู่การกระจายอ านาจ 6  ด้าน และกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
4. ก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
4. บริหารจัดการโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
5. บริหารจัดการด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า สร้างขวัญ ก าลังใจครู เพ่ือการ

ท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยครู  ผู้ปกครอง นักเรียน  ชุมชน  และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานใน
สถานศึกษาและ หน่วยงานอ่ืน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

7. ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
9. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานตามพระราชด าริ และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การบริหารในโรงเรียน 
 
 
นโยบายที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

1. เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และ   
      ชุมชน 
2. โรงเรียนมี สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอ และทันสมัย  
3. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียน     

การสอน 
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2. แนวทางการพัฒนา 

1. จัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste school และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
การสอน และน่าดู  น่าอยู่  น่ามอง  

2. จัดบริเวณสภาพในโรงเรียนโดยรอบ ให้สะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม เช่น อาคารเรียน                
อาคารประกอบโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องน้ า ห้องพยาบาล สะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีการแบ่งเขต
รับผิดชอบให้นักเรียนดูแลและรักษาความสะอาดร่วมกันและมีการมอบรางวัลบริเวณท่ีสะอาดที่สุดใน                 
แต่ละสัปดาห์ 

3. จัดมุมธรรมชาติ หรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้วยการจัดท าสวนหย่อม แปลงดอกไม้                  
ไม้ประดับ แปลงผักสวนครัว เรือนเพาะช า และมีป้ายบอกชื่อต้นไม้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. จัดท ารายชื่อและสถานที่แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา 
5. จัดให้มีบริเวนส าหรับการที่พักผ่อนของนักเรียนที่เหมาะสม โดยการจัดท า เช่น โต๊ะ ม้าหินอ่อน 

เก้าอ้ี บริเวณใต้ร่มไม้ เป็นต้น 
5. จัดให้มีสนามกีฬาที่เหมาะสม ที่เอื้อต่อการเล่นและออกก าลังกายของนักเรียน 
7. จัดให้มีห้องสมุด ห้องภาษา ห้องโสตทัศนศึกษา ทุกห้องสะอาด สวยงาม มีหนังสือเพียงพอ มีสื่อท่ี

ทันสมัยในห้องสมุด เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและมีสื่อการเรียนการสอนครบทุกห้อง 
8. จัดห้องเรียนคุณภาพ หน้าห้องมีป้ายชื่อห้อง ชื่อครูประจ าชั้น หน้าห้องมีการตกแต่ง ประกอบด้วย 

รายชื่อสมาชิกห้องและภาพสมาชิก มีป้ายคติพจน์หรือป้ายความรู้  มีกระถางไม้ประดับหน้าห้อง ภายใน
ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ไม่มีเสียงรบกวน มีพัดลมเพดาน มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตกแต่งห้องด้วย ผลงานนักเรียนหรือวัสดุธรรมชาติ มีชั้นวาง  ตู้  มีอุปกรณ์สื่อ เช่น จอทีวี
ขนาด 55 นิ้ว มีโน้ตบุ๊คและมีระบบอินเทอร์เนต (WiFi)  เพ่ือเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
และค้นคว้าในการเรียน 

 
นโยบายที่ 5  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 

1. เป้าประสงค์ 
1. ชุมชน องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

และพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. ชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 

 
     2.  แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การมีส่วนร่วม การจัดหาสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด

การศึกษา  
 3. สร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า รักและหวงแหน น ามาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและการศึกษา  
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นโยบายที่ 6 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา  

 
1. เป้าประสงค์  

            สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน               
เสมอกัน   

 
     2.  แนวทางการพัฒนา  

          1. จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน    
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด                                               

 3. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

 4. จัดท าโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4              
ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและภายในหมู่บ้าน เพ่ือส ารวจจ านวนประชากรในวัยเรียน 
และสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความส าคัญในการศึกษาต่อ 


