
ศูนย์ขบัเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

“เป็นทีย่อมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมงีานท า เน้นย า้การมีส่วนร่วม”

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
1 Tambon 1 School Project



ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาครู
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย

ข้อ 2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
ข้อ 3 (3.2) โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ

คําแถลงนโยบาย
คณะรัฐมนตรี

นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ

1. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต

2. บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการ ปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นการปรับสภาพแวดล้อมภายในภายนอกบริหารโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ



พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เน้นการ
พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตําบลให้มีความพร้อมในการพัฒนาด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน
วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล

เป้าหมาย
โรงเรียน 8,224 โรง



จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ปีงบประมาณ 2563

จุดเน้นของโครงการ
พัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาด้านอาชีพ พัฒนาด้านชีวิต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพฐ. / ศรต
จัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังครูให้ครบชั้น
เรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
และครูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังครูท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

จัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังครู เพื่อ
พัฒนาด้านทักษะชีวิต

สพท.
จัดสรรครูให้ครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา 
สนับสนุนความรู้ สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ในการ
ส่งเสริมด้านวิชาการ 

จัดสรรครู ความรู้ สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ ใน
การส่งเสริมด้านอาชีพ 

จัดสรรครู ความรู้ สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ ใน
การส่งเสริมด้านชีวิต ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ผู้บริหาร
วางแผนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้

ร่วมมือกับชุมชนในการจัดหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ด้านอาชีพในพื้นถิ่นและอาชีพท่ัวไป

วางแผนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้

ครู
จัดการเรียนการสอนโดยการน านวัตกรรมมาใช้
ร่วมและการประเมินผลการเรียนรู้

จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต และ
สอดแทรกเข้าไปกับกระบวนการเรียนการสอน

นักเรียน
นักเรียนมีทักษะวิชาการ จบการศึกษา มีงานท า นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถประกอบ

อาชีพได้
นักเรียนมีทักษะด้านชีวิต 



จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ปีงบประมาณ 2563

จุดเน้นของโครงการ ภาษาและการสื่อสาร
(3 ภาษา)

เด็กเก่ง ICT
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด 

โรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพฐ. / ศรต
จัดสรรอัตราครูท่ีมีความเชี่ยวทางด้านภาษาและ
สื่อการเรียนการสอน

วางนโยบายและจัดสรรงบประมาณด้านการ
พัฒนา ด้าน ICT ในโรงเรียน

จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับ 8 กระทรวง 

สพท.
จัดสรรครูด้านภาษาและสื่อการเรียนการสอนให้
โรงเรียน

ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรร สิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ ด้าน ICT ให้กับโรงเรียน

ด าเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร

วางแผนการด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาและจัดท าหลักสูตร 3 
ภาษา

ใช้ ICT ในการบริหารจัดการโรงเรียน มีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ในกระบวนการ
บริหารโรงเรียน สร้างเครือข่ายการพัฒนา
โรงเรียนในชุมชน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ท่ีเข้ามาช่วยเหลือ ดูแล

ครู
ครูพัฒนาด้านภาษาและจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ 2 ภาษา

ใช้ ICT ในกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

มีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน หรือน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้

นักเรียน
สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา สามารถใช้ ICT ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ในการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญา วิถีชีวิต น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้



1. สํารวจ สังเคราะห์ รวบรวม ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานท่ีจะให้
การสนับสนุนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ โรงเรียน 
2. ดําเนินการ กํากับ ติดตาม ช่วยเหลือการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน

2. โครงการภาวะผู้นําให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา"โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล" 

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

เอกชน  - บ้าน  - วัด  - รัฐ  - โรงเรียน
ด้านการสร้างเครือข่าย

การมีส่วนร่วม 

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ด้านการส่งเสริม
การศึกษา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล
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กระทรวงศึกษาธิการ
สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาดา้นการศกึษาของนกัเรยีน คร ู
ผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษา แนะแนวทางการด าเนินงาน

กระทรวงมหาดไทย
สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สนบัสนุนงบประมาณ 
บุคลากร สถานที ่แหล่งเรยีนรู ้และอุปกรณ์ต่างๆ  ใหก้บัรรงเรยีน

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

สนบัสนุนบุคลากร อุปกรณ์ ดา้นเทครนรลย ีสือ่ดจิทิลั 
อนิเตอรเ์น็ต หลกัสตูรการฝึกอบรม และแหล่งเรยีนรู้

กระทรวงพลงังาน
สนบัสนุนงบประมาณ บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และแหล่ง
เรยีนรูเ้กีย่วกบัพลงังาน

กระทรวงสาธารณสขุ
สนบัสนุนบุคลากร สถานที ่อุปกรณ์ดา้นสขุภาพและรภชนาการ 
แหล่งเรยีนรู ้และการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสง่เสรมิสขุภาพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นการเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงวฒันธรรม
สนบัสนุนดา้นศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม คุณธรรม
จรยิธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

ส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นพระพุทธศาสนา

สนบัสนุนบุคลากร สถานที ่อุปกรณ์และแหล่งเรยีนรู้
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วางแผนการขบัเคลื่อน แผนพฒันา แนวทาง มาตรการ 
สง่เสรมิ สนบัสนุน ก ากบัดแูล ตดิตามการด าเนินการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
10



อัตลักษณข์องโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ตราสัญลักษณ์โครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ผู้บริหาร : 
๑) ภาวะผู้น า 
๒) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 
๓) การบริหารสถานศึกษา
๔) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
๕) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

ครู/บุคลากรทางการศึกษา : 
๑) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน และครูมีทักษะวิชาชีพ 
๒) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
๓) การจัดการชั้นเรียน 
๔) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 
๕) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยครูมีศักยภาพในการแยกความสามารถ
ของนักเรียนในชั้นได้เป็นรายบุคคล 
๖) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
๗) การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
๘) ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

นักเรียน: 
๑) ความเป็นพลเมืองดี 
๒) ทักษะวิชาการ 
๓) ทักษะอาชีพ
๔) ทักษะชีวิต
๕) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 
๖) เด็กเก่ง ICT 
๗) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
๘) พัฒนาการทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
และมีทัศนคติที่ดี
๙) จบการศึกษา มีงานท า สามารถประกอบอาชีพได้
๑๐) มีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๑๑) รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์



สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ

สํารวจอัตรากําลังครู สํารวจโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (งบลงทุน)

สํารวจเครื่องมือที่มีความต้องการ
และจําเป็นในโรงเรียน

สํารวจโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม แผนการดําเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (MOU)



โครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

• โครงการโรงเรียนประชารัฐ

• โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School

• โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

• โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

• โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)

● โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้
● โครงการห้องเรียนกีฬา
● โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน
● โครงการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ
● โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร



ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศกัยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน การสร้างคลังนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืน

เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและชมุชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

นักเรียน
เข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เติบโตเป็นพลเมืองดีมี
คุณภาพ มีสมรรถนะทีส่ําคัญ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โรงเรียน
มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาทั้ง
นักเรียน โรงเรียนเครือข่าย และชุมชน

ภาพความสําเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล



http://www.1tambon1school.go.th

แผนที่

โรงเรยีน

http://www.1tambon1school.go.th/
http://innoobec.com/?page_id=173232

