
 
 

แนวทางการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
----------------------------- 

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบาย 
ที่สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบรบิท
ของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  
เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ           
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ต่อมานายกรัฐมนตรี มีบัญชาสั่งการให้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
เพื่อรองรับการส่งต่อนักเรียนจากโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ระดับมัธยมศึกษา นี้ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการ และทักษะที่จ าเป็นต่อการ  
ธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา พิจารณา ดังน้ี 
 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 

ท่ีปรึกษา 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการ 
1. นายอ าเภอ        ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหรือผู้แทน    รองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด        กรรมการ 
4. นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดหรือผู้แทน      กรรมการ 
5. เกษตรอ าเภอหรือผู้แทน        กรรมการ 
6. สาธารณสุขอ าเภอหรอืผู้แทน        กรรมการ 
7. พัฒนาการอ าเภอหรือผู้แทน        กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ กรรมการ 

หรือผู้แทน  
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน     กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน  กรรมการ   
11. ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน   

 หมายเหตุ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา และรวบรวมส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด       
เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ และส่งรายช่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
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2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา คือ การพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง        
ของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์
รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการ ส่งบุตรหลาน     
เข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา
ที่เป็นประโยชน์ เช่ือมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 นโยบายในการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพต าบล ระดับมัธยมศึกษา ที่ก าหนดให้คัดเลอืก 1 โรงเรียน 
ในแต่ละอ าเภอนั้น  กรณีอ ำเภอนั้นมีโรงเรียนที่มีควำมพร้อมในกำรพฒันำคุณภำพสู่กำรเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
ระดับมัธยมศึกษำ มำกกวำ่ 1 โรงเรียน  ให้พิจารณาโรงเรยีนท่ีมีความพร้อม อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 

1) มีครูครบช้ัน และมีครูที่จบสาขาต่างๆครบหรือค่อนข้างครบสมบูรณ์กับวิชาที่เปิดสอน 
2) มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในระดับดีหรือสามารถพัฒนาให้ดีได้ คณะกรรมการจึงจะ

สามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 โรงเรียน แต่จะต้องให้เหตุผลของความพร้อมดังกล่าวหรือความพร้อมด้านอื่นๆ
ประกอบการพิจารณาประกาศรายช่ือเป็นโรงเรียนคุณภาพของ สพฐ. และในเบื้องต้นว่า การพิจารณาว่าโรงเรียนใด
พร้อมหรือไม่พร้อม จะพิจารณาจาก จ านวนครูและการเรียนการสอนเป็นส าคัญทั้งโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา    

ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล แล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม 
คือเรื่อง ครู และการจัดการเรียนการสอน ภายในเดือนมีนาคม 2562  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 
2562  ซึ่งจะได้ประชุมช้ีแจงรายละเอียดและแนวปฏิบัตติ่อไป ตามก าหนดนัดหมายจะประชุมได้แจ้งให้ทราบแล้ว 
โดยขอให้ ผอ.สพท. ได้แจ้งให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลครูในโรงเรียนและในต าบล (ช่ือ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน วิชาเอก/วิชาโท ที่จบระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก 
ประสบการณ์ในการสอนกลุ่มสาระใด/วิชา ) และให้ส ารวจข้อมูลอัตราก าลังครูทุกโรงเรียนในต าบล มาใช้ประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อไป 

รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพต าบล ระดับมัธยมศึกษา  เพ่ือเข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
1. เป็นโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพฐ. ที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
2. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก  
3. เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับการเพิ่มจ านวน

นักเรียนในอนาคตได้ 
4. เป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
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 5. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชน  
6. เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชน ยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
7. ชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา ผ่านกระบวนการประชาคม โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ  

หมายเหตุ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา ได้พิจารณา กลั่นกรอง 
เห็นชอบเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด โปรดสรุปผลการคัดเลือก เหตุผลประกอบการ
คัดเลือก และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ แล้วลงนามให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  

 

3. ระยะเวลาด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับมัธยมศึกษา 
มีรายละเอียดการด าเนินการดังนี ้ 

วิธีการ ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสมัพันธ์ ๕ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 1. สพฐ.แจง้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อทราบและด าเนินการ
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สพฐ. 

2. การพิจารณา
ระดับอ าเภอ 

9 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 

1. ผอ.สพท./นายอ าเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการพจิารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ 
ตามหลกัเกณฑก์ารคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ระดบัมัธยมศึกษา พร้อมเหตุผลประกอบการ
คัดเลือก 
3. สง่ผลการคัดเลอืกให้ ศึกษาธิการจังหวัด รับทราบ 

สพท./
อ าเภอ 

3. รายงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  

15 กุมภาพันธ์ 2562 1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด รับทราบผล  สพท. 

4. รายงานผล 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ระดับมัธยมศึกษา ให้ สพฐ. 

สพท. 

4. สพฐ.ประกาศ
รายช่ือโรงเรียน 

25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดบั
มัธยมศึกษา 

สพฐ. 

 
หมายเหตุ  กรอกข้อมูลผลการคัดเลือกโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

(http://203.159.154.241/inno_obec/) 

http://203.159.154.241/inno_obec/

