แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคืออะไร
แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเป็ นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุ
มชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เพือ
่ ใช้เป็ นแผนแม่บททีจ่ ะกาหนดเป้ าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาทีก
่ าหนด
โดยจัดทาไว้เป็ นลายลักษณ์อ ักษรเพือ
่ ให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะดาเนิ
นงานตามข้อตกลงทีก
่ าหนดร่วมกันนัน
้
้ เพือ
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทาขึน
่ อะไร
1)
เพือ
่ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้
องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานทีก
่ าหนดไว้
2) เพือ
่ ให้ชุมชนมีสว่ นร่วม สนับสนุน ส่งเสริม
การดาเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามแผนทีก
่ าหนดไว้
3)
เพือ
่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องกา
รของผูเ้ รียน ผูป
้ กครอง และชุมชน
4)
เพือ
่ ให้ผเู้ รียนได้รแ
ู ้ นวทางในการเรียนรูแ
้ ละสามารถกาหนดบทบาทของตนเอ
งได้ถูกต้อง
3. ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1)
ชุมชนและผูป
้ กครองมั่นใจว่าสถานศึกษามีแผนและดาเนินการจัดการศึกษาไ
ด้อย่างมีคุณภาพ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มใจ
2)
สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานทีก
่ าหนด
3)
สถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กบั ผูเ้ รียนได้สอดคล้องกับคว
ามต้องการของชุมชน
4)
ผูเ้ รียนแสดงบทบาทในการเรียนรูแ
้ ละพัฒนาตนเองจนมีความรูค
้ วามสามารถ
มีคุณธรรม ตามทีห
่ ลักสูตรและสังคมต้องการ
4. สาระสาคัญในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้

1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School
Profile) เป็ นการนาเสนอข้อมูลโดยสังเขป เพือ
่ แสดงความเป็ นมา
สภาพปัจจุบน
ั เป็ นการนาเสนอข้อมูลโดยสังเขป
และทิศทางในอนาคตของสถานศึกษา
1.1) ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ได้แก่
สภาพทางภูมศ
ิ าสตร์การศึกษา การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ การปกครอง
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ฯลฯ
1.2) ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของสถานศึกษา
1.3) โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
แผนภูมก
ิ ารบริหาร พร้อมทัง้ บทบาทหน้าที่
1.4) โครงการสร้างการจัดการศึกษา ได้แก่
หลักสูตรกิจกรรมทีใ่ ช้ในการจัดการศึกษา กลุม
่ เป้ าหมายทีใ่ ห้บริการ
และการมีสว่ นร่วมการบริหารจัดการของชุมชน
1.5) มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2)
ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทีจ่ ะมุง่ มั่นสูค
่ วามเป็ นเสิศในการจั
ดการศึกษาให้แก่ชุมชน ซึง่ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
2.1) วิสยั ทัศน์
(Vision) เป็ นเจตนารมณ์หรือความตัง้ ใจทีก
่ ว้างๆ
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถานศึกษา มุง่ การคิดไปข้างหน้า
แสดงถึงความคาดหวังในอนาคต ข้อความ วิสยั ทัศน์ จะสือ
่ ถึงอุดมการณ์
หลักการ ความเชือ
่ และอนาคตทีพ
่ งึ ประสงค์ของสถานศึกษาและชุมชน
ข้อความวิสยั ทัศน์จะต้องมีความชัดเจน เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การเขียนวิส ัยทัศน์ทด
ี่ ีให้คานึงว่าจะสามารถสร้างความศรัทธาและจุดประกาย
ความคิดให้แก่ผป
ู้ ฏิบ ัติได้
2.2) ภารกิจหรือพันธกิจ
(Mission) เป็ นข้อความทีแ
่ สดงเจตนารมณ์และวิธีการดาเนินงานเพือ
่ ให้บรร
ลุถงึ วิสยั ทัศน์
2.3) เป้ าหมายของสถานศึกษา (School
Goals) เป็ นข้อความทีร่ ะบุผลลัพธ์ปลายทางทีส
่ ถานศึกษาจะดาเนินการให้บร
รลุผลสาเร็จ ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ADVERTISEMENT
REPORT THIS AD
การกาหนดเป้ าหมายเพือ
่ ให้ภารกิจทีก
่ าหนดมีความเป็ นไปได้และ
้
มีความชัดเจนยิง่ ขึน
สถานศึกษาจะต้องกาหนดเป้ าหมายทีค
่ รอบคลุมด้านต่างๆ
ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การดาเนินการของสถานศึกษา เช่น
ในด้านผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน

สิง่ แวดล้อม การเรียนรู ้ การจัดองค์กร การพัฒนาวิชาชีพ
และการมีสว่ นร่วมจัดการศึกษาของชุมชน เป็ นต้น
เป้ าหมายทีก
่ าหนดในระดับนี้
เป็ นผลลัพธ์ปลายทางทีส่ ถานศึกษาคาดหวังจะบรรลุภายในช่วงเวลาทีก
่ าหนด
ลักษณะการเขียนยังเป็ นผลลัพธ์กว้างๆ
3)
แผนปฏิบ ัติการ เป็ นแผนทีก
่ าหนดกิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการในแต่ละปี
เพือ
่ ให้บรรลุตามเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะทีก
่ าหนด
แผนปฏิบ ัติการประกอบด้วย สังเขป รายละเอียดของกิจกรรม
หรือขัน
้ ตอนการปฏิบ ัติเพือ
่ ให้บรรลุเป้ าหมายทีก
่ าหนด
ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือขัน
้ ตอนการปฏิบตั ิ กรอบเวลา งบประมาณ
และแหล่งงบประมาณ
รูปแบบการเขียนนิยมใช้ตารางซึง่ จะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยง
ตัง้ แต่เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ทีเ่ ป็ นจุดเน้นของการพัฒนา
วิธีการประเมินผล ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ผูร้ ับผิดชอบ กรอบเวลา
งบประมาณในแต่ละกิจกรรม
4)
การระดมทรัพยากร ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึง
แหล่งสนับสนุนงบประมาณและสรุปงบประมาณในแผนพัฒนาคุณภาพ
ซึง่ จะต้องบอกจานวนงบประมาณทีจ่ ะต้องใช้ในแต่ละปี
และแหล่งทีส
่ ถานศึกษาจะสมารถระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณได้
5) การประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานเครือข่าย
การประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานเครือข่าย และแหล่งวิทย
าการภายนอก เพือ
่ สนับสนุนทางวิชาการ
เพือ
่ การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ซึง่ ควรจะต้องเขียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
ขัน
้ ตอนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กบั บุคลากรในสถา
นศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป
้ กครอง และชุมชนทราบ
2. สถานศึกษา ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ความเป็ นมา สภาพปัจจุบน
ั
ปัญหา จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
3. สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
(รวมถึงผูแ
้ ทนจากชุมชน)
ประชุมวางแผนร่วมกันเพือ
่ กาหนดเป้ าหมายของสถานศึกษา
และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในช่วงเวลาทีก
่ าหนด
4.

สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผ่าน
การยอมรับร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษา
(ซึง่ มีผแ
ู้ ทนจากชุมชนร่วมด้วย)
5.
ประกาศแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากร
ทั่วไป (ในชุมชน) ทราบ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มิได้กาหนดตายตัวว่ารอบระยะเวลาของแผนจะครอบคลุมกีป
่ ี ทัง้ นี้
้ อยูก
ขึน
่ บั ดุลพินิจของสถานศึกษาหรือนโยบายของต้นสังกัดทีจ่ ะกาหนดกรอบ
ระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมและวิถก
ี ารปฏิบตั ข
ิ องสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ซึง่ อาจจัดทาเป็ นแผน 1 ปี หรือ 2-3 ปี ก็ได้

