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เอกสำรชุดที1่
บทที่ 1
บทนำ
1.1 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ได้ยึด พันธกิจ ของสถาบันอันที่จะส่งเสริมครู ผู้ บริห ารและบุคลากรทาง
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพ มีความรักและผูกพันกับวิชาชีพ เป็นระบบครบวงจร ให้มีความเป็นเลิศในการพัฒนา
วิช าชี พ ครู คณาจารย์ ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทั้ ง นี้ส ถาบั น ได้ มี
การดาเนินการดังนี้
1) ศึกษานโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2560-2567)
2) สังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาสถาบัน
ตลอดจนคณะกรรมการที่ปรึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
4) วิเคราะห์ผลจากการประเมินโครงการ เพื่อหาความต้องการจาเป็นของผู้รับบริการ
5) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
6) ปรับแก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
7) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบัน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ
1.2 ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในขณะนั้น)
ให้ความเห็นว่า การจัดตั้งสถาบันจะช่วยพัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาและเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้ครูซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพชั้นสูงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ
สมศ. (พ.ศ.2544 – 2548) พบว่า สถานศึกษาประมาณ 2 ใน 3 ไม่ได้มาตรฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ต่า
ความสามารถในด้านการคิ ดโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ ยั งเกิดกับผู้ เรี ยนเป็นส่ วนน้ อย นอกจากนี้
สถานศึกษายังขาดแคลนครูทั้งปริมาณและคุณภาพ ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการบริหารงานด้านวิชาการน้อย
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน นายกสภา
มหาวิทยาลัย ขณะดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาและ

2
ส่งเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถำบันพัฒนำคุณภำพครู
(สพค.)” เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในการสร้างเครือข่าย ความรู้ และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับ
องค์กรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ทาหน้าที่
เป็นสถาบันฝึกอบรม เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อประเมินความต้องการและพัฒนาระบบ โดยเน้น
พัฒนาครูประจาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เร่งด่วน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (Consultancy Work)
ซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพา ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา ให้เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพต่อไป
ในระยะแรกสถาบันพัฒนาคุณภาพครู เน้นการพัฒนาครูสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ต่อมาในปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการประจาสถาบัน มีมติให้สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
เน้นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเป็นการเฉพาะก่อน ส่วนในสาขาวิชาอื่น จะดาเนินการเมื่อมีความพร้อมทั้ง
ในด้านทรัพยากรและเวลา และในปีการศึกษา 2560 สถาบันพัฒนาครูได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารให้
เล็กลงเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน และให้เน้นการทาหน้าที่ เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อประเมิน
ความต้องการและพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู ควบคู่ไปกั บ การเป็นสถาบั น
ฝึกอบรม ให้กับครูใน3 สาขาหลักและขยายถึงสาระที่ท้องถิ่นต้องการ
ที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ ชั้น 2 อาคาร 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า
ลักษณะองค์กร
สถาบั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู (สพค.) มี ฐ านะเป็ น ส่ ว นงานภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ที่มีการบูรณาการพันธกิจกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ พัฒนาและ
ส่งเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
สภำพแวดล้อมขององค์กร
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มุ่งเน้นให้มีการบริการทางวิชาการ คาปรึกษาและอานวยความสะดวกรวมทั้ง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ วิจัยและพัฒนา
จัดอบรม ประชุม สัมมนา นิเทศติดตาม ให้บริการผู้มาติดต่อใช้บริการ ทางโทรศัพท์ หนังสือ การประชุม
สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก และใกล้เคียง รวม 19 เขต
พื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย เขตมัธยมศึกษา 4 เขต
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บุคลำกร
1. ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรา
2. นางธิดาพร
3. นางสาวนฤมล
4. นางสาววรรณวิภา

เขียวรักษา
ประทุมวี
ชัยพรม
จูเภา

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา

งบประมำณทีเ่ สนอของบประมำณแผ่นดินปี 2560
ประเภทงบประมำณ/โครงกำร
งบประมำณแผ่นดิน
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1.1 โครงการพัฒนาครูสู่ประชาคม
อาเซียน : พัฒนาหน่วยเรียนรู้ท้องถิ่น 2
ภาษา
1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
1.3 โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรร
ส่งเสริมการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
1.4 โครงการสร้างจิตวิญญาณความเป็น
ครูแบบบูรณาการสาระวิชา
1.5 โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.6 โครงการบริการวิชาการตามความ
ต้องการสถานศึกษา จากกลุ่มครูดีราช
นครินทร์
1.7 โครงการพัฒนาต่อยอดครูที่สอนไม่
ตรงวุฒิระดับประถมศึกษา

ตั้งของบประมำณ
1,344,500
280,500

180,000
122,000

100,000
300,000

202,000

160,000

4
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ โอกำส และภัยคุกคำม(SWOT)
กำรดำเนินงำนของสถำบันพัฒนำคุณภำพครู
จุดแข็ง
จุดอ่อน/จุดที่ควรพัฒนำ
มีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน
โครงสร้างการบริหารค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพันธกิจ
ของสถาบัน ส่งผลให้มีบุคลากรประจาน้อยและจากัด
ความสามารถจึงยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้
มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและมี ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับการบริหารจัดการตามพันธ
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิจ
การทางานร่วมกับเครือข่ายมีแต่ขั้นปฏิบัติแต่ยังไม่มีการ
ทาแผนปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น
โอกำส
ภัยคุกคำม
หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายมีนโยบาย กลุ่มเป้าหมายมีข้อจากัดหลายประการ
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และ
- ภาระงานที่รับผิดชอบมาก
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- ขาดงบประมาณสนับสนุน
- ไม่สะดวกต่อการเดินทาง
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการนิเทศติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพครู
มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาให้เป็น
วิทยากรที่ดีได้
มีสถานที่เอื้อต่อการจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สถำบันพัฒนำคุณภำพครู
2.1 ปรัชญำ
“สร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
“สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญและเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาและส่งเสริมครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”

2.3 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ
2. พัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นคลังสมอง (Think Tank) เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในด้าน
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.4 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ใน
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพครูให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นคลังสมอง (Think Tank) ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในด้าน
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 เป้ำหมำย (OUTCOME)
1. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัด การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และจิตวิญญาณความเป็นครู
2. สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นศูนย์บริการและแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการทางานแบบเครือข่าย
2.6 อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ สู้งาน นาความรู้ที่ได้รับบริการไปประยุกต์ใช้ ร่วมใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2.7 เอกลักษณ์
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ในการ “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคตะวันออก ให้มีความเป็น
เลิศในวิชาชีพ”
2.8 ค่ำนิยมองค์กร
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู ยึดหลักการ มุ่งเน้นการศึกษาหาความรู้ ให้มีความสามารถในการทางาน
อย่างรู้จริง ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันและหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นพลวัต ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู ได้กาหนดค่านิยมที่
บุคลากรภายในองค์กรต้องตระหนักและร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย ความ
จงรักภักดี ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี มีทัศนคติที่ดี บริการด้วยใจ ให้
ความสาคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางานให้เป็นระบบ เข้าใจและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มี
ความคิดริเริ่ม ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)/ เป้ำประสงค์ (Goal)
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ของสถำบัน
เป้ำประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1
การพั ฒ นาระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ใ ห้ 1.1 มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วย
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
1.2 มีระบบการพัฒนาครูแบบครบวงจรเพื่อให้เห็น
ผลการพัฒนาว่าครูสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้เรียนได้จริง เริ่มตั้งแต่การประเมินความต้องการ
จัดทาหลักสูตรหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพครู ลงมือ
พัฒนา นิเทศติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป
1.3 มีการจัดการทรัพยากรทั้ง คน เงิน สถานที่ และ
วัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
ครู
1.4. เพิม่ ขีดความสามารถในการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อการบริการวิชาการตามความต้องการของครูใน
ภาคตะวันออก
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูให้เป็นครูนัก
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
การพัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นคลัง
สมอง (Think Tank) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู

มีหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูนักปฏิบัติที่มีขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพครูในระดับอาเซียน
โดยสพค.ให้ครูมีคุณลักษณะครูนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ดังนี้
1. มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารและสืบสานอัตลักษณ์
ท้องถิ่น
2. รู้คิดอย่างมีเหตุผลหรืออย่างวิทยาศาสตร์
3. มีสมรรถนะในวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ
4. มีจิตวิญญาณความเป็นครู
1. มีระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการการเข้าถึง
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่
ทันสมัย
2. สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นศูนย์บริการทาง
วิชาการและเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
คุณภาพครู

2.10 กลยุทธ์ (Strategies)
ยุทธศำสตร์ที่ 1
1.มีการบริหารจัดการสถาบันตามยุทธศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพครูแบบครบวงจร
2.ประสานเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการวิชาการตามความต้องการของครูใน
ภาคตะวันออก

ยุทธศำสตร์ที่ 2
1.พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ ครู ครู นั ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งมื อ อาชี พ ครอบคลุ ม

4 กลุ่มวิชา คือ
1) ภาษาอังกฤษสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทย
2) การสอนคิดแบบวิทยาศาสตร์
3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูไทย
ยุทธศำสตร์ที่ 3
วิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
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2.9 แผนที่ยุทธศำสตร์ แสดงควำมสัมพันธ์ของนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์จังหวัด และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรของสถำบัน
นโยบำยรัฐบำล
ก.ย. 2557

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

การศึกษาและเรียนรู้ การ
ทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์
กระทรวง
ศึกษำธิกำร

ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียน ครู
คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษำ
15 ปี

รอยต่อกับ
การศึกษา
ระดับอื่น

ทิศทำงกำร
ขับเคลื่อนของ
อธิกำรบดี

ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ผลิตและ
พัฒนา
คุณภาพ
กาลังคน

การพัฒนาบุคลากร
ในระบบอุดมศึกษา

ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

เครือข่าย
อุดมศึกษา

พัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ วิชาชีพครู
บุคลากรและบุคลากร
ทางการศึกษา

ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา
ถ่ายทอดองค์
ความรู้

โครงสร้าง
พื้นฐานการ
เรียนรู้

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พัฒนา
การ
บริหาร
จัดการ

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศไทย

พัฒนาการบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นและชุมชน
และสืบสานโครงการตาม
แนวพระราชดาริ

พัฒนา
งานวิจัย
เชิงรุก

พัฒนาทุนทาง
สังคมและความ
มัน่ คงสู่สังคมเป็น
สุข

การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุล ระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมให้
ได้มาตรฐานสากล

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
ให้สมดุล

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สร้าง
มหาวิทยาลัยที่
มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี

ยุทธศำสตร์
จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ
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ควำมสัมพันธ์ของทิศทำงยุทธศำสตร์ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
-ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
-คุณภาพการการบริการ
-ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติการ
- การพัฒนาองค์กร

“สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญและเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาและส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”
1. พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู
คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พั ฒ นาสถาบั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ใ ห้ เ ป็ น คลั ง
สมอง (Think Tank) เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงใน
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1. พั ฒ นาระบบการพั ฒ นา 2. การพัฒนาหลักสูตร
คุ ณ ภาพครู ต ามความต้ อ งการ ฝึกอบรมครูให้เป็นครูนัก
ท้องถิ่น
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

3. การพัฒนาสถาบันพัฒนา
คุณภาพครูให้เป็นคลังสมอง (Think
Tank) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู

ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรูส้ ามารถด้านวิชาชีพครูสมู่ าตรฐานสากล

สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็นศูนย์บริการทางวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
1) มีหลักสูตรพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
มีระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเป็นแหล่ง ความรูด้ ้านการพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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2.10 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์/ผลผลิตและตัวชี้วัดของหน่วยงำน และตัวบ่งชี้ สกอ./สมศ.
ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์

ผลผลิตและตัวชี้วัด

ตัวบ่งชี้ (สกอ.)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพครูให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ : 1.มีการบริหารจัดการสถาบันตามยุทธศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิ 1.จานวนโครงการ
ตัวบ่งชี้ มรร. 2.9.0 : การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร ทางการศึกษา
บาล และมีการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้ทรัพยากรให้
2. จานวนเครือข่าย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สอดคล้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพครูแบบครบวงจร
ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.ประสานเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 : ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
บริการวิชาการตามความต้องการของครูในภาคตะวันออก
สังกัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูให้เป็นครูนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ : พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการสาหรับครูครูนักปฏิบัติอย่าง จานวนโครงการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
มืออาชีพครอบคลุม 4 กลุ่มวิชาคือ
จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
1) ภาษาอังกฤษสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทย
2) การสอนคิดแบบวิทยาศาสตร์)
3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูไทย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสถำบันพัฒนำคุณภำพครูให้เป็นคลังสมอง (Think Tank) ด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพครู
กลยุทธ์ : วิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการ
1. มีระบบสารสนเทศและ ออนไลน์ ของสถาบัน
พัฒนาวิชาชีพครู
พัฒนาคุณภาพครู ที่มีเครือข่ายและฐานข้อมูลให้
ความรู้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. จานวนวารสารและสารประชาสัมพันธ์
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บทที่ 3
รำยละเอียดตำมประเด็นยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำร ปี พ.ศ.2560
3.1 ควำมสอดคล้องของเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร และผู้รับผิดชอบ
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลกำรดำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 : : การพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพครูให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2
2
1.มีการบริหารจัดการสถาบัน
1.1 มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น
ตามยุทธศาสตร์ด้วยหลักธรร
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
มาภิบ าล และมี ก ารจั ด สรร
1.2 มีระบบการพัฒนาครูแบบครบ
ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
วงจรเพื่อให้เห็นผลการพัฒนาว่าครู
ทรั พ ยากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้
ระบบและกลไกในการพัฒนา
จริง เริ่มตั้งแต่การประเมินความ
คุณภาพครูแบบครบวงจร
ต้องการ จัดทาหลักสูตรหรือวิธีการ
2.ประสานเครือข่ายทั้ง
พัฒนาคุณภาพครู ลงมือพัฒนา นิเทศ
ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยน
เพื่อการบริการวิชาการตาม
เรียนรู้ และปรับปรุงให้มีคุณภาพมาก
ความต้องการของครูในภาค
ขึ้นต่อไป
ตะวันออก

โครงกำรที่จะดำเนินกำร
1. โครงการพั ฒ นาสถาบั น
และบุ คลากรเพื่อการบริการ
อย่างมีระบบและครบวงจร
2. โครงการสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

ผู้รับผิดชอบ
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1.3 มีการจัดการทรัพยากรทั้ง คน
เงิน สถานที่ และวัสดุเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
ครู
1.4. เพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการ
บริการวิชาการตามความต้องการของ
ครูในภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลกำรดำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

6

กลยุทธ์

โครงกำรที่จะดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

6

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูให้เป็นครูนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

มีหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูนัก
ปฏิบัติที่มีขีดความสามารถและทักษะ
วิชาชีพครูในระดับอาเซียน โดยสพค.
ให้ครูมีคุณลักษณะครูนักปฏิบัติอย่าง
มืออาชีพที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ดังนี้
1. มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารและสืบ
สานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

4

4

1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ สพค.
ปฏิบัติการสาหรับครูครูนัก
ครูด้านการจัดการเรียนรู้สู่
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
ครอบคลุม 4 กลุ่มวิชาคือ
2. โครงการพัฒนาครูในการ
1) ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สื่ อ ส า ร
จัดกิจกรรส่งเสริมการคิดอย่าง
อัตลักษณ์ความเป็นไทย
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะ
2) การสอนคิดแบบ
เต็มศึกษา
วิทยาศาสตร์
3) การพัฒนานวัตกรรมการ 3. โครงการสร้างจิตวิญญาณ
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2. รู้คิดอย่างมีเหตุผลหรืออย่าง
วิทยาศาสตร์
3. มีสมรรถนะในวิชาชีพครูอย่างมือ
อาชีพ
4. มีจิตวิญญาณความเป็นครู

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลกำรดำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

กลยุทธ์

โครงกำรที่จะดำเนินกำร

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความเป็นครูแบบบูรณาการ
4) การส่งเสริมจิตวิญญาณ สาระวิชา
ความเป็นครูไทย
4. โครงการประชุมวิชาการ

และนาเสนอผลงานครู
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลกำรดำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

กลยุทธ์

โครงกำรที่จะดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นคลังสมอง (Think Tank) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
2

1. มีระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการ
การเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ทันสมัย
2. สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเป็น
ศูนย์บริการทางวิชาการและเป็นแหล่ง
ความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพคุณภาพ
ครู

2

วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ 1. จั ด ท ำวำรสำรและสำร
สารสนเทศที่ เป็ น ประโยชน์ ประชำสัมพันธ์
ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้
เอื้อต่ อกำรเป็นแหล่ งควำมรู้
ด้ ำ นกำรพั ฒ นำวิ ช ำชี พ ครู
คณำจ ำรย์ และบุ คลำก ร
ทำงกำรศึกษำ

3.2 เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำรที่จะดำเนินกำร และงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำรที่จะดำเนินกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพครูให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
1.1 มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น 1.มีการบริหารจัดการสถาบั นตาม 1. โครงการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ การบริ ก ารอย่ า งมี ร ะบบและครบ
1.2 มีระบบการพัฒนาครูแบบครบ และมีการจัดสรร ตรวจสอบติดตาม วงจร
วงจรเพื่อให้เห็นผลการพัฒนาว่าครู ผลการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับ 2. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้ ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร พั ฒ น า พัฒนาวิชาชีพครู

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ (บำท)
งบแผ่นดิน งบรำยได้
รวม
500,000

500,000
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กลยุทธ์

โครงกำรที่จะดำเนินกำร

จริง เริ่มตั้งแต่การประเมินความ
คุณภาพครูแบบครบวงจร
ต้องการ จัดทาหลักสูตรหรือวิธีการ 2.ประสานเครือข่ายทั้งภายใน
พัฒนาคุณภาพครู ลงมือพัฒนา นิเทศ ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการ
ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยน
วิชาการตามความต้องการของครูใน
เรียนรู้ และปรับปรุงให้มีคุณภาพมาก ภาคตะวันออก
ขึ้นต่อไป
1.3 มีการจัดการทรัพยากรทั้ง คน
เงิน สถานที่ และวัสดุเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
ครู
1.4. เพิ่มขีดความสามารถในการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
การบริการวิชาการตามความต้องการ
ของครูในภาคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูให้เป็นครูนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
มีหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครู 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการ 1. โครงการพัฒนาครูสู่ประชาคม

นักปฏิบัติที่มีขีดความสามารถและ สาหรับครูครูนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
ทักษะวิชาชีพครูในระดับอาเซียน ครอบคลุม 4 กลุ่มวิชาคือ

1) ภาษาอั ง กฤษสื่ อ สารอั ต ลั ก ษณ์

อาเซียน : พัฒนาหน่วยเรียนรู้ท้องถิ่น 2
ภาษา

ผู้รับผิดชอบ

สพค.

งบประมำณ (บำท)
งบแผ่นดิน งบรำยได้
รวม

280,500

280,500
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กลยุทธ์

โดยสพค.ให้ครูมีคุณลักษณะครูนัก ความเป็นไทย
2) การสอนคิดแบบวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพ
3) การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใน
และได้มาตรฐานสากล ดังนี้
ศตวรรษที่ 21
1. มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารและ
4) การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็น
สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ครูไทย
2. รู้คิดอย่างมีเหตุผลหรืออย่าง
วิทยาศาสตร์
3. มีสมรรถนะในวิชาชีพครูอย่าง
มืออาชีพ
4. มีจิตวิญญาณความเป็นครู

โครงกำรที่จะดำเนินกำร

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่
21
3. โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรร
ส่งเสริมการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
4. โครงการสร้างจิตวิญญาณความเป็น
ครูแบบบูรณาการสาระวิชา
5. โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
6. โครงการบริการวิชาการตามความ
ต้องการสถานศึกษา จากกลุ่มครูดีราช
นครินทร์
7. โครงการพัฒนาต่อยอดครูที่สอนไม่
ตรงวุฒิระดับประถมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ (บำท)
งบแผ่นดิน งบรำยได้
รวม

180,000

180,000

122,000

122,000

100,000

100,000

300,000

300,000

202,000

202,000

160,000

160,000
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เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำรที่จะดำเนินกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นคลังสมอง (Think Tank) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
1. มีระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการ วิเคราะห์และจัด ระบบสารสนเทศที่ 1. จัดทาวารสารและสารประชาสัมพันธ์
ก า ร เ ข้ า ถึ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู 2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการ
เป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ทันสมัย

2. สถาบั น พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู เ ป็ น
ศู น ย์ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและเป็ น
แหล่งความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพ
คุณภาพครู

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ (บำท)
งบแผ่นดิน งบรำยได้
รวม
50,000

50,000

50,000

50,000
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บทที่ 4
กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำร สู่กำรปฏิบัติ
สถาบันได้ดาเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสถาบัน และนโยบายตามที่คณะกรรมการประจาสถาบันมอบหมาย จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันและสภามหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ในการดาเนินงาน 6 กลยุทธ์
คือ
1. มีการบริหารจัดการสถาบันตามยุทธศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการจัดสรร ตรวจสอบ
ติดตามผลการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพครูแบบครบวงจร
2. ประสานเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการบริการวิชาการตามความต้องการของ
ครูในภาคตะวันออก
3. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการสาหรับครูสู่มาตรฐานสากล
4. วิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
จากกลยุทธ์ดังกล่าวสถาบันได้นามาจัดทาเป็นโครงการและแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์
1.มีการบริหารจัดการสถาบัน
ตามยุทธศาสตร์ด้วยหลักธรร
มาภิ บ าล และมี ก ารจั ด สรร
ตรวจสอบ ติ ดตามผลการใช้
ทรั พ ยากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ระบบและกลไกในการพัฒนา
คุณภาพครูแบบครบวงจร
2.ประสานเครือข่ายทั้งภายใน
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
การบริการวิชาการตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ค รู ใ น ภ า ค
ตะวันออก
3. 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ปฏิบัติการสาหรับครูครูนัก
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

โครงกำร

แนวทำงดำเนินงำน

1. โครงการพั ฒ นาสถาบั น และ 1. กาหนดแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บุ ค ลากรเพื่ อ การบริ ก ารอย่ า งมี
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารแผนงาน 4
ระบบและครบวงจร
แผนงาน คือ 1) ภาษาสื่อสารอัตลักษณ์
2. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
ท้องถิ่น 2) รู้คิดรู้ทาอย่างวิทยาศาสตร์ 3)
พัฒนาวิชาชีพครู
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และ4) จิตวิญญาณความเป็นครู
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1. โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย พั ฒ น า
คุณภาพครูสู่อาเซียน
2. โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด

1. สารวจความต้องการในการเข้ารับการ
พัฒนา
2. จัดประชุมทีมวิทยากร เชี่ยวชาญทั้งใน
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กลยุทธ์
ครอบคลุม 4 กลุ่มวิชาคือ
1) ภาษาอั ง กฤษสื่ อสารอั ต
ลักษณ์ความเป็นไทย
2) การสอนคิดแบบ
วิทยาศาสตร์
3) การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) การส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นครูไทย

โครงกำร

อย่างวิทยาศาสตร์(STEM)
3. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
4. โครง การพั ฒนาต่ อ ยอดค รู
วิทยาศาสตร์ที่สอนไม่ตรงวุฒิระดับ
ประถมศึกษา
5. โครงการพั ฒ นาสมรรถนะครู
ด้านการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
6. โครงการเสริม พลั ง จิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็ น ครู โ ดยเรี ย นรู้ จ ากครู
อาวุโสต้นแบบ
4.วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ระบบ 1 . จั ด ท า ว า ร ส า ร แ ล ะ ส า ร
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาวิชาชีพครู
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อ
การเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนา
วิชาชี พครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

แนวทำงดำเนินงำน

3.
4.
5.
6.

และนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่าง
หลักสูตรอย่างมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษา
จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอนุมัติ
โครงการ
ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
กาหนด
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
สรุปถอดบทเรียนการพัฒนา

1. จั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาวิชาชีพของสถาบัน
พัฒนาคุณภาพครู
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ร วบรวม
ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
วิชาชีพครู
3. ออกแบบและจั ด ท าระบบสารสนเทศให้
พร้อมให้บริการ ทั้งในรูป เว็บไซต์ เอกสาร
4. จั ด ท าวารสารประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่อ งค์
ความรู้ ใ ห้ ส มาชิ ก สพค.ได้ รั บ ข้ อ มู ล และองค์
ความรู้ปีงบประมาณ ละ 2 เล่มโดยการมีส่วน
ร่ว มของครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการ
ศึกษาผู้เข้ารับบริการวิชาการ
5. ประเมินผลการดาเนินงานโดยสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อนาสู่การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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บทที่ 5
กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) เป็นหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งเป็นส่วนงานภายใน เทียบเท่า
คณะ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
การดาเนินการของสถาบันฯ จะต้องสนับสนุนและสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน รวมทั้งนโยบายตามที่คณะกรรมการประจาสถาบันมอบหมาย ในการกากับ
ติดตาม และประเมินผล สถาบันมีการดาเนินการดังนี้
1. จัดประชุมบุคลากรของสถาบัน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ พันธกิจและเป้าหมาย
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาของสถาบัน
2. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยจัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามแผนทั้ง 4 กลยุทธ์ 7 โครงการ
3. ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมื่อเสร็จสิ้นทุกโครงการ แต่ละโครงการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดาเนินงานกับค่า
เป้าหมาย และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจาสถาบันและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็นประจา ทุก 6 เดือน
5. นาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสถาบันและสภามหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงพัฒนา
ทั้งนี้สถาบันยังดาเนินการตามกระบวนการกากับ ติดตาม และ ประเมินผล ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี การตรวจสอบภายใน และการประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัดทุกปี
จากการดาเนินการกากับ ติดตามและประเมินผล พบว่า การดาเนินการของสถาบันมีจุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
แผนพัฒนาของสถาบัน มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
กาหนด แผนงานโครงการและจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการประจาสถาบัน ทาให้ดาเนินงานได้ครบถ้วนตามแผน
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาและแนวทางการดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน
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จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนำ
- แผนงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
- การตอบสนองปัญหาและอุปสรรค์ที่นามาปรับปรุงโดยเสนอเป็นแผนงานยังมีความชัดเจนน้อย
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
- ควรมีการกาหนดแผนงานในด้านการส่งเสริมคุณภาพให้มีความชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรม
- ควรนาปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานที่ผ่านมา มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ดาเนินการในปีต่อไป
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ภำคผนวก

23
ปฏิทินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2560
สถำบันพัฒนำคุณภำพครู (สพค.) มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
เดือน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1 ประชุมวางแผนจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ปี 2560 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู
2 ประชุมวิเคราะห์ SWOT
3 ยกร่างแผนปฏิบตั ิการ ปี 2560
4 เสนอแผนปฏิบตั ิการ ปี 2560 ต่อคณะกรรมการประจาสถาบัน
5 ปรับร่างแผนปฏิบตั ิการ ปี 2560 ตามข้อเสนอแนะกรรมการ
6 เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ปี 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย
7 ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจ กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560
ร่วมกับบุคลากรของสถาบัน
8 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปี 2560 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซด์
9.คณะกรรมการจัดทาแผน ฯ ปรับแผนแผนปฏิบัติกำร ปี 2560 ให้เป็นแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี 2560 ตามที่กองนโยบายและแผนกาหนด
10.เสนอแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2560 ต่อที่ประชุมบุคลากร สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
11.ส่งแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2560 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ให้กองนโยบายและแผน
12.เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2560 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซด์

2560
2561
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค.
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