แนวทางการดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา
----------------------------ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย “๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท
ของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่ วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มี อุป กรณ์ และสิ่ง อานวยความสะดวกที่เ อื้อต่อ
การเรียนรู้ ผู้บ ริห ารและครูที่ มี ป ระสิทธิภาพ และทุ ก ภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการส่ง เสริม และสนับ สนุนให้เ กิ ดการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ต่อมานายกรัฐมนตรี มีบัญชาสั่งการให้ดาเนินการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อรองรับการส่งต่อนักเรียนจากโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล ระดับมัธยมศึกษา นี้ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการ และทักษะที่จาเป็นต่อการ
ธารงตน ดารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา พิจารณา ดังนี้
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
1. นายอาเภอ
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาหรือผู้แทน
รองประธานกรรมการ
3. ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด
กรรมการ
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน
กรรมการ
5. เกษตรอาเภอหรือผู้แทน
กรรมการ
6. สาธารณสุขอาเภอหรือผู้แทน
กรรมการ
7. พัฒนาการอาเภอหรือผู้แทน
กรรมการ
8. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ กรรมการ
หรือผู้แทน
9. ผู้อานวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน
กรรมการ
10. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน
กรรมการ
11. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน
หมายเหตุ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา และรวบรวมส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกั ด
เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และส่งรายชื่อให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
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2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรี ยนคุณภาพประจ าตาบล ระดับมั ธยมศึ กษา คือ การพั ฒ นาโรงเรียนระดับ มั ธยมศึก ษาให้ เ ป็นศูนย์ก ลาง
ของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์
รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการ ส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียน นาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา
ที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
นโยบายในการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพตาบล ระดับมัธยมศึกษา ที่กาหนดให้คัดเลือก 1 โรงเรียน
ในแต่ละอาเภอนั้น กรณีอำเภอนั้นมีโรงเรียนที่มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำคุณภำพสู่กำรเป็นโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
ระดับมัธยมศึกษำ มำกกว่ำ 1 โรงเรียน ให้พิจารณาโรงเรียนทีม่ ีความพร้อม อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ
1) มีครูครบชั้น และมีครูที่จบสาขาต่างๆครบหรือค่อนข้างครบสมบูรณ์กับวิชาที่เปิดสอน
2) มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับดีหรือสามารถพัฒนาให้ดีได้ คณะกรรมการจึงจะ
สามารถคัดเลือกได้ม ากกว่า 1 โรงเรียน แต่จ ะต้องให้เ หตุผ ลของความพร้อมดัง กล่าวหรือความพร้อมด้านอื่ น ๆ
ประกอบการพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพของ สพฐ. และในเบื้องต้นว่า การพิจารณาว่าโรงเรียนใด
พร้อมหรือไม่พร้อม จะพิจารณาจาก จานวนครูและการเรียนการสอนเป็นสาคัญทั้งโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
สาหรับโรงเรียนที่ ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล แล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม
คือเรื่อง ครู และการจัดการเรียนการสอน ภายในเดือนมีนาคม 2562 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม
2562 ซึ่งจะได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัตติ ่อไป ตามกาหนดนัดหมายจะประชุมได้แจ้งให้ทราบแล้ว
โดยขอให้ ผอ.สพท. ได้แจ้งให้โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ดาเนินการเก็บ
ข้อมูลครูในโรงเรียนและในตาบล (ชื่ อ สกุล ตาแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก/วิชาโท ที่จบระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก
ประสบการณ์ในการสอนกลุ่มสาระใด/วิชา ) และให้สารวจข้อมูลอัตรากาลังครูทุกโรงเรียนในตาบล มาใช้ประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป
รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพตาบล ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. เป็นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพฐ. ที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา
2. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก
3. เป็นโรงเรียนที่มี พื้ นที่เ พียงพอต่อ การจัดการเรียนรู้และกิ จกรรมต่างๆ สามารถรองรับ การเพิ่มจ านวน
นักเรียนในอนาคตได้
4. เป็นโรงเรียนที่ มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒ นาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา

-3–
5. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
6. เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. ชุม ชน องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง
โรงเรียนคุณภาพประจ าตาบล ระดับ มั ธยมศึก ษา ผ่านกระบวนการประชาคม โดยให้มี คณะกรรมการพิจ ารณา
กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ
หมายเหตุ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา ได้พิจารณา กลั่นกรอง
เห็นชอบเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนด โปรดสรุปผลการคัดเลือก เหตุผลประกอบการ
คัดเลือก และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ แล้วลงนามให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ระยะเวลาดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา
มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
วิธีการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์ ๕ - 8 กุมภาพันธ์ 2562
1. สพฐ.แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สพฐ.
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบและดาเนินการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การพิจารณา
9 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 1. ผอ.สพท./นายอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สพท./
ระดับอาเภอ
2. ดาเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ
อาเภอ
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล ระดับมัธยมศึกษา พร้อมเหตุผลประกอบการ
คัดเลือก
3. ส่งผลการคัดเลือกให้ ศึกษาธิการจังหวัด รับทราบ
3. รายงาน
15 กุมภาพันธ์ 2562
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด รับทราบผล
สพท.
ศึกษาธิการจังหวัด
4. รายงานผล
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
สพท.
ระดับมัธยมศึกษา ให้ สพฐ.
4. สพฐ.ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับ
สพฐ.
รายชื่อโรงเรียน
มัธยมศึกษา
หมายเหตุ กรอกข้อมู ลผลการคัดเลือกโรงเรียนผ่านทางเว็ บไซต์ ส านั กพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา
(http://203.159.154.241/inno_obec/)

