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แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา

แนวทางการยกระดับคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา

 จุดมุงหมายสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสูงขึน้ 
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสาํคัญตอความสําเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษา  
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 ผูบริหารจึงตองเปนท่ียอมรับ 
 มีภาวะผูนําทางวิชาการ 
 มีวิสัยทัศนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
 เปนสังคมแหงการเรียนรู  
 ผูเรียนไดรับโอกาสใหเขาถึงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและ
เสมอภาค 
 เปนคนดี คนเกง มีความสุข  ภาคภูมิใจในความเปนไทย ยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

พันธกิจของสถานศึกษา
 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning 

Organization) และเปนตนแบบขององคการท่ีมีสมรรถนะสูง 
 (High Performance Organization)
สามารถขับเคล่ือนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูเปาหมายไดแทจริง
2. สรางความเขมแข็งของระบบประกันคุณภาพ และประกันโอกาสทาง
การศึกษาใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเสมอภาค
อยางยั่งยืนถวนหนา
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 3. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและสงเสรมิการเรียนรู

ตลอดชีวิต เปนองคกรหลักในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
และเปนตนแบบของสังคมแหงคุณธรรมและสันติสุขของสังคม
อยางยั่งยืน
4. เสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหเปนผูนําทางวิชาการและผูนํา
เชิงจริยธรรม เปนบุคคลแหงการเรียนรูที่สงผลตอการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารอบดาน

 5. สรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายทาง

การศึกษา    แสวงหาความรวมมือและสนับสนุนให

ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอยางหลากหลาย
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เปาประสงค

1.ประชากรวัยการศึกษาข้ันพืน้ฐานทุกคนไดรับการ

ประกันโอกาสเรียนฟรอียางมีคณุภาพ เต็มตามศักยภาพ

สามารถพัฒนาตนเองตอเนือ่งตลอดชีวิต

2. ประชากรวัยการศึกษาข้ันพืน้ฐานมีคุณภาพได

มาตรฐานสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ เปนคนดี คนเกง  

มีความสุข มีคุณลักษณะที่พงึประสงค มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  ยึดม่ันใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา สงเสริม 

สนับสนุนใหมีศักยภาพสูงมีความกาวหนาในวิชาชีพ  มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

4. สถานศึกษาเปนสถาบันหลักท่ีเขมแข็งตามความคาดหวังของ

สังคม เปนแหลงเรียนรูท่ีมีศักยภาพสูงและเปนตนแบบของสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิต เปนสังคมแหงคุณธรรมและสันติสุข กล

ยุทธและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
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พัฒนาสถานศึกษาสูความเปนองคการแหงการเรียนรูและ
องคการที่มีสมรรถนะสูง

1. พัฒนาศักยภาพทีมงานบริหาร และบุคลากรทุกระดับ บนฐาน

สมรรถนะสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา

มีความรอบรูคูคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ประยุกตใชระบบบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ พัฒนากระบวนการ

คิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

รวมท้ังการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานท่ีมีมาตรฐานสูง

1.3 ประยุกตใชหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยสรางจิตสํานึกการใหบริการ (Service Mind)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการใหเปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการ

1.4 จัดวางระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเส่ียง

เพื่อเพิ่มสมรรถนะองคการและรักษาระดับคุณภาพ ความเปน

องคการท่ีมีสมรรถนะสูงมีความโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบได

ทุกเมื่อ
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พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบประกันโอกาสทางการศึกษา

1. จัดระบบขอมูลประชากรวัยเรียนในเขตบริการใหถูกตอง

ครบถวน เปนปจจุบัน โดยประยุกตใชระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เช่ือมโยงกับฐาน

ขอมูลการเขาเรียนไดทุกระดับ

2. ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนปจจัยพื้นฐานให

ผูเรียนไดรับโอกาสเขาเรียนฟรีอยางมีคุณภาพจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีศักยภาพในการเรียนรู

ตลอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย 

สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคล

รวมท้ังการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับผูท่ีมีความตองการ

พิเศษ

4. ประสานความรวมมือและวางระบบการสงตอนักเรียน

ระหวางสถานศึกษาใหอัตราการตกหลนหรือออกกลางคัน

เปนศูนย
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1. สรางความตระหนักและรับผิดชอบตอนโยบาย เปาหมาย และ

มาตรฐานการศึกษา สรางวัฒนธรรมและคานิยมท่ีมุงเนนคุณภาพและ

การเปนวิสัยทัศนรวม (Share Value)

2. จัดระบบขอมูลคุณภาพการศึกษาเพื่อการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ

เพื่อการยกระดับคุณภาพแตละมาตรฐานและตัวบงช้ีดวยระบบควบคุม

เชิงประจักษ (Visual Control) ซึ่งตองมีระบบการรายงานผลเปน

ระยะๆ

พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพ่ือการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. สรางความเขมแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช
ผลการประเมินของตนสังกัด สมศ. สภาพบริบท ปญหา และ
ความตองการของโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.  ประสานการจัดระบบโรงเรียนคูพัฒนาและจัดทําขอตกลงกับ
สถาบันการศึกษาตางๆ วาดวยความรวมมือชวยเหลอืกันในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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5. เสริมสรางศักยภาพของแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ 

หองสมุด ศูนย ICT รวมท้ังสงเสริมการใชแหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางหลากหลาย 

6. พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โดยจัดเวทีการแลกเปล่ียน

เรียนรูและแขงขันทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพสูความ

เปนเลิศอยางแทจริง 

พัฒนาศักยภาพทีมบริหาร ครู และบุคลากรทุกระดับใหเปนผูนําทางวิชาการ

1. เพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร ครูและบุคลากรใหเปนผูนําทางวิชาการ 

และเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง ดูแลชวยเหลือและสงเสริมใหมีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

2. ประยุกตใชรูปแบบการวางแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (ID - Plan) จัดตั้งกลุม 

หรือชมรมทางวิชาการตามความสนใจเพื่อสนับสนนุการพฒันาศักยภาพบุคลากร

อยางตอเนื่อง
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3. จัดตั้งกองทุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Center of Research and Development) เปนเวที

ศึกษาเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณทางวิชาการของ

ครูและบุคลากร

4. ประสานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังองคกรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร

สรางวัฒนธรรมองคการและบรรยากาศที่สงเสริมการเรยีนรู
ตอเน่ืองตลอดชีวิต

1. พัฒนารูปแบบการจัดการความรู (Knowledge Management) สงเสริมการ

แสวงหาความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางศักยภาพทมีงานจัดการ

ความรู (KM Team)ใหสามารถพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษาอยาง

แทจริง

2. เพิ่มศักยภาพของสถานศกึษาใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และจัดกระบวนการ

เรียนรูเปนโรงเรียนแหงการแสวงหาความรู (School as Inquiry) ของครูนักเรียน

และชุมชนอยางแทจริง
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3. พัฒนาและจัดระบบขอมูลแหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังสื่อการเรียนรู

อีเล็กทรอนิกส (e–learning) เพ่ือการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต

4. เพ่ิมศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยความรวมมือของ

สถาบันการศึกษาทุกระดับ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และสถานประกอบการ

พัฒนาภาคีเครือขายทางการศึกษาและสงเสรมิการมสีวนรวมของทุกภาคสวน

1. สรางวัฒนธรรมองคการใหเปนองคการระบบเปด (Open Organization)

สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาการศึกษา สามารถทํางานเช่ือมโยง

กับทุกภาคสวนในสังคม

2. สรางความเขาใจในบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร และประสานการปฏิบตัิงานใหมุงสูการพฒันาคุณภาพและการดาํรง

รักษาความเปนธรรม
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3. เสริมสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายผูปกครอง

นักเรียนและระดมความรวมมือเพ่ือการศึกษาจากชุมชน 

เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. ประสานการจัดต้ังเครือขายความรวมมือของหนวยงาน

ทางการศึกษาทุกสังกัดใหสามารถทํางานรวมกัน

และใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันใหเกิดประโยชนอยาง

คุมคา

บทบาทหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัด 
เพ่ือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

1. ศึกษา วิเคราะห ์วิจยั และเผยแพร่นวตักรรมทีเกียวกบัรปูแบบและเทคนิควิธีการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา
3. กาํกบัดแูลสถานศึกษา ให้คาํปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพือให้การประกนัคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาพฒันาอย่างต่อเนือง
4. นําผลการการประเมินคณุภาพภายใน วางแผนและพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
5. เชือมโยงผลการประเมินคณุภาพภายนอกกบัผลการประเมินภายใน 
6. สร้างเครือข่ายคณุภาพเพือร่วมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
7. ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบติัดีของสถานศึกษา
8. ติดตามผลการดาํเนินการปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพือนําไปสู่การ

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.
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(McKinsey Report, 2007)

- The Quality of an Education system cannot exceed 

the quality of its teachers

- The only way to improve outcomes (quality) is to

improve instruction

- High performance (system) requires every child to

succeed


