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แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2558 
 

ปรัชญา 
              “ องค์กรแห่งความเป็นเลศิด้านการศึกษา ”  (Excellent Educational Organization)   

ค าขวญั 

            “สร้างสรรค์ ทนัสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม” 

อตัลกัษณ์ 

             “สร้างสรรค์การศึกษา พฒันาคุณธรรม”   

ปณธิาน  
            “ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การวิจัย  นวัตกรรมทางการศึกษา 
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม” 

วสัิยทศัน์  
             “เป็นสถาบันช้ันน าที่มีความเป็นเลศิทางการศึกษา  (Excellent Educational Organization : EEO)   การผลติและพฒันาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา การวจิยัตลอดจนให้บริการทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านในระดบัสากล” 
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พนัธกจิ   
           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรมีพนัธกจิในการด าเนินการ ดงันี ้
                  1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศในวชิาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
                  2. ส่งเสริมความเป็นผูน้ าในการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ดา้นการศึกษา การวจิยั นวตักรรมทางการศึกษา 
                  3. อนุรักษส่์งเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
                  4. ใหบ้ริการวชิาการดา้นศึกษาศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เพื่อสังคม 
                  5. จดัการศึกษาทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

วตัถุประสงค์   
            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินการ ดงันี ้
               1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศในวชิาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
               2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นผูน้ าในการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ดา้นการศึกษา การวจิยั นวตักรรมทางการศึกษา 
               3. เพ่ืออนุรักษส่์งเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ประชาคมทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
               4. เพือ่ใหบ้ริการวชิาการดา้นศึกษาศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เพ่ือสงัคม 
               5. เพ่ือจดัการศึกษาทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 การจดัการเรียนการสอน                                                                                                                                                              
ยุทธศาสตร์ที ่          1 พฒันาหลกัสูตรเชิงสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานสากลเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ตัวช้ีวัด                          1. ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
               2. ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามกรอบ TQF และมีอตัลกัษณ์ส าคญัของคณะศึกษาศาสตร์ 
 3. จ านวนหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะของหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค ์
 4. ร้อยละของหลกัสูตรท่ีผา่นเกณฑ ์TQF 
 5. ประมวลการสอน มคอ. ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 
 6. ระดบัความส าเร็จในการใช ้ICTในการจดัการเร่ืองการสอนและการนิเทศการสอน 
 7. ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของคณาจารยท่ี์มีต่อการใชคู้่มืออาจารยท่ี์ใหค้วามรู้ดา้นการสอนแบบใหม่และสร้างสรรค ์

 8. ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของคณาจารยท่ี์มีต่อการไดรั้บประโยชน์จากศูนยค์วามเป็นเลิศทางการเรียนการสอนท่ีจดัตั้งข้ึน 
 9. มีเวบ็ไซตข์องคณะวิชา / ภาควิชา 
 10. จ านวนหลกัสุตรท่ีมีลกัษณะความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกหรือความสนใจของบุคคลทัว่ไป 
     11. จ านวนหลกัสูตรท่ีมีความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนตลอดจนการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 12. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนตลอดจนการแลกเปล่ียนบุคลากรกบัหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
                                           13. ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตในรายวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ และศิลปะ 
                                           14. จ านวนอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุและต าแหน่งวิชาการเพ่ิมข้ึน 
                                           15. ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครองโรงเรียนสาธิต 

เป้าประสงค์              :  มีหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานเชิงสร้างสรรค ์
 

กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
1.1. พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  มาตรฐาน 
        วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
        แห่งชาติ 

1.1.1 ส่งเสริมใหค้ณาจารยจ์ดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1.1.2 ส่งเสริมใหค้ณาจารยจ์ดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึง 
         ประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          ตลอดจนมีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของคณะศึกษาศาสตร์ 
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
 1.1.3 ส่งเสริมใหภ้าควชิาพฒันาหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค ์

1.1.4 พฒันาหลกัสูตรทุกหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบ TQF 
1.2  พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีการ 
        คิดสร้างสรรค ์

1.2.1 จดัระบบใหค้ณาจารยใ์ช ้ICT ในการเรียนการสอนและการนิเทศ 
         การสอน 
1.2.2 จดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ใหค้วามรู้ดา้นการสอนแบบใหม่และสร้างสรรค ์
1.2.3 ตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการเรียนการสอนซ่ึงรวบรวมแนวปฏิบติั 
          ท่ีดี Best Practice เพื่อใหค้ณาจารยพ์ฒันานกัศึกษาใหมี้ความ 
          คิดสร้างสรรคใ์นการจดัการเรียนการสอน 
1.2.4 เปิดหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน

ภายนอกหรือหลกัสูตรส าหรับบุคคลทัว่ไป 
1.3 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งชุมชนหน่วยงานระดบัชาติและ 
       นานาชาติในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

1.3.1 ส่งเสริมการท า MOU กบัหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในระดบัชาติและ 
          นานาชาติในการพัฒนาหลักสูตร   การ เ รียนการสอนและ             

การแลกเปล่ียนบุคลากรและนกัศึกษา 
1.4 พฒันาโรงเรียนสาธิตใหเ้ป็นตน้แบบการจดัการเรียนการสอน และ

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 
1.4.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนสาธิตผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้าน

ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ 
1.4.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมีคุณวุฒิและ

ต าแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 
1.4.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนสาธิตเป็นตน้แบบของการจดัการเรียนการสอน

และการพฒันานวตักรรม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 การวจิยัและสร้างสรรค์                                                                                                                                            
ยุทธศาสตร์ที ่             2 ส่งเสริมการพฒันางานวิจยัเชิงสร้างสรรค ์
ตัวช้ีวดั                             1. ร้อยละของจ านวนงบประมาณเงินรายไดท่ี้จดัสรรเป็นกองทุนวิจยั 
 2. ร้อยละของจ านวนทุนวจิยัท่ีมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการระหวา่งภาควิชาต่อจ านวนทุนวจิยัทั้งหมด 
 3. จ านวนงานวิจยัท่ีพฒันารูปแบบการสอนและนวตักรรมการเรียนรู้เพื่อการจดอนุสิทธิบตัร 
 4. ร้อยละของงานวิจยัเชิงสร้างสรรคท่ี์น าเสนอ 
 5. ร้อยละของจ านวนชัว่โมงท่ีลดภาระงานสอน 
 6. ร้อยละของงานวิจยัแบบผสมผสานวิธี 
 7. ร้อยละของงานวิจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของสถานศึกษาและชุมชนและสามารถน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 
 8. จ านวน MOU กบัหน่วยงานในการท าวจิยั 

เป้าประสงค์                 :  มีงานวิจยัเชิงสร้างสรรคใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้แนวคิดรูปแบบและวธีิการหลากหลายและ 

สร้างสรรคใ์นการท าวิจยั 
2.1.1 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และ            

ตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนการท าวิจยั 
2.1.2  จดัสรรทุนวิจยัท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ ระหว่างคณาจารยใ์น

หลายภาควิชา 
2.1.3  ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือหารูปแบบการสอนหรือนวตักรรมการเรียนรู้ 

อนัน าไปสู่การจดอนุสิทธิบตัร 
2.1.4  จดัประชุมเพ่ือเผยแพร่งานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ระดบัชาติและ

นานาชาติ 
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
 2.1.5 ลดภาระงานสอนใหค้ณาจารยท่ี์เลือกภาระงานดา้นการวจิยั เพื่อให้ 

         มีเวลาในการสร้างผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ 

2.1.6 ส่งเสริมใหมี้การวจิยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research)    
เพื่อใหเ้กิดงานวจิยัเชิงสร้างสรรค ์

2.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือผลิตงานวจิยั 

2.2.1 สนบัสนุนให้วิเคราะห์ความตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน
มาใชเ้ป็นโจทยว์ิจยั  และน าผลการวิจยัมาใชป้ระโยชน์ในการเรียน
การสอนและพฒันาหลกัสูตร 

2.2.2  ส่งเสริมการท า MOU กบัหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการท าวจิยั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริการวชิาการ                                                                                                                                                    
ยุทธศาสตร์ที ่             3  พฒันางานบริการวชิาการเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนน าไปสู่การพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
ตัวช้ีวดั                              1. ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมาใชศ้นูยว์จิยัและพฒันาทางการศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัมาก (>3.51) จากค่า 5 ระดบั 
 2. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแผน 
 3. ร้อยละของกิจกรรมบริการวิชาการท่ีใหบ้ริการในทอ้งถ่ิน 
 4. ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการท่ีพึงพอใจในระดบัมาก 
 5. ร้อยละความพึงพอใจในการใชบ้ริการผา่นระบบ  e-learning และ website คณะศึกษาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก 
 6. จ านวนช่องทางการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ส้นใจทราบและมาใชบ้ริการศูนยต่์างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

เป้าประสงค์                 : เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ใหค้รู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 

กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
3.1 ใหบ้ริการวชิาการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการสอน การพฒันาผลงาน

วิชาการ และนวตักรรมการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ภูมิภาคตะวนัตก 

3.1.1 พฒันาศูนยว์ิจยัและพฒันาทางการศึกษาให้มีบทบาทในการบริการ
วิชาการท่ีโดดเด่นเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดบัชาติและนานาชาติ 

3.1.2 จดัท าแผนการบริการวิชาการเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน
และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามหลกัวงจรคุณภาพ  

3.2 สนบัสนุนงานดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

3.2.1 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยและพฒันาทางการศึกษาเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3.2.2 เปิดโอกาสใหค้รู บุคลากรทางการศึกษาไดใ้ชบ้ริการดา้นต่าง ๆ  
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

 3.2.3 บริการให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนผา่นระบบ        
e-learning และ website ของคณะศึกษาศาสตร์   

3.2.4 ส่งเสริมใหผู้ส้นใจมาใชบ้ริการศูนยต่์าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                                                                                                                                                                 
ยุทธศาสตร์ที ่             4  อนุรักษส่์งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตัวช้ีวดั                              1. จ านวนกิจกรรม/โครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2. มีแผนการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
 3. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการตามแผนฯ 
 4. ร้อยละของค่าใชจ่้ายและมูลค่าท่ีใชใ้นการอนุรักษด์า้นศิลปวฒันธรรมต่องบด าเนินการทั้งหมด 
 5. จ านวนผลงาน/กิจกรรมโครงการดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีขอรับทุน 
 6. มีฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
 7. มีศนูยก์ารอนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
 8. ร้อยละของความพึงพอใจของการจดักิจกรรมของศนูยก์ารอนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
 9. ร้อยละของรายวิชาท่ีปลกูฝังใหน้กัศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู 

เป้าประสงค์                 :  เป็นผูน้ าดา้นการอนุรักษส่์งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
4.1 ส่งเสริมอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4.1.1 ส่งเสริมให้ภาควิชาต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและบูรณา
การกบัการเรียนการสอน 

4.1.2 มีระบบและกลไกดา้นศิลปวฒันธรรมซ่ึงก าหนดแผนการด าเนินงาน
ดา้นศิลปวฒันธรรมและด าเนินการตามหลกัวงจรคุณภาพ 

4.1.3 สนบัสนุนงบประมาณและจดัหาแหล่งทุนเพ่ือสร้างสรรคง์านดา้น
ศิลปวฒันธรรมและจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

 4.1.4 สร้างฐานขอ้มูลและพฒันาศูนยก์ารอนุรักษแ์ละพฒันาส่งเสริมการ
เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.1.5 ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครูในการสอน
รายวชิาต่าง ๆ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจดัการ                                                                                                                                                                               
ยุทธศาสตร์ที ่             5 บริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นผูน้ าดา้นครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 
ตัวช้ีวดั                             1. จ านวนอาจารยท่ี์ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. จ านวนอาจารยท่ี์ท าผลงานวชิาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
 3. จ านวนเงินสนบัสนุนการศึกษา / การท าผลงานวชิาการ 
 4. จ านวนผลงานวิจยัของอาจารย ์
 5. จ านวนบทความวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติ 
 6. บุคลากรสายสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ไดเ้ขา้รับการอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน 
 7. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีท าผลงานเพ่ือการก าหนดต าแหน่ง 
 8. มีแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ส านกังานการอุดมศึกษาและแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
 9. มีแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของคณะศึกษาศาสตร์ 
 10. จ านวนแผนปฏิบติังานประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ ส านกังานเลขานุการคณะ ฯ / ภาควิชา 
 11. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 
 12. ร้อยละของโครงการกิจกรรมท่ีด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 
 13. มีการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะในการปฏิบติังานตาม 
                                                      หลกัธรรมาภิบาลปีละ 2 คร้ัง 
 14. มีแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการของคณะศึกษาศาสตร์  
 15. ร้อยละของความส าเร็จตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการของคณะศึกษาศาสตร์ 

เป้าประสงค์                1 คณาจารยแ์ละบุคลากรมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบติังาน 
กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

5.1 พฒันาคณาจารยใ์หมี้ขีดความสามารถสูงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 5.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารยอ์บรมระยะสั้น ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

 5.1.2 สนบัสนุนให้คณาจารยก์ าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพและ
พฒันาตนเองตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยใชร้ะบบ Mentoring ซ่ึงมี 
คณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุเป็นท่ีปรึกษา 

5.1.3 จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาคณาจารยใ์นการศึกษาต่อ                     
ท างานวจิยั และตีพิมพบ์ทความเผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติ
ตลอดจนการท าผลงานวิชาการ 

5.1.4 จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาคณาจารยใ์นการประชุมสมัมนา 
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

5.2 พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ขีดความสามารถสูงเพ่ือ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

5.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุนฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะในการ
ปฏิบติังาน 

5.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุนก าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพและพฒันาตนตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจดัการ                                                                                                                                                                               
ยุทธศาสตร์ที ่             5 บริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นผูน้ าดา้นครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 
ตัวช้ีวดั                             1. มีแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ส านกังานการอุดมศึกษาและแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

 2. มีแผนปฏิบติัการ 4 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 3. จ านวนแผนปฏิบติังานประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ ส านกังานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ / ภาควิชา 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 5. ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ 
 6. มีการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะในการปฏิบติังานตามหลกั 
                                                   ธรรมาภิบาลปีละ 2 คร้ัง 
 7. มีแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ 
 8. ร้อยละของความส าเร็จตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ 
 9. จ านวนรายการการใชท้รัพยากรร่วมกนัภายในและระหวา่งหน่วยงานอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 
 10. มีแผนการจดัการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 11. ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์   
เป้าประสงค์                2  มีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
5.3 พฒันาระบบบริหารเชิงรุก มุ่งเนน้สมรรถนะ ประเมินผลงานระดบั

บุคคล 
5.3.1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแผน
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 

5.3.2 แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยก าหนด
แผนปฏิบติัการ 4 ปีและแผนปฏิบติังานประจ าปี 

5.3.3  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและน าผลการประเมินมาปรับ
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ 
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

 5.3.4  ประเมินสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุนตามหลกัธรรมาภิบาล 

5.3.5  พฒันาระบบงานการจดัสรรงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดต้าม
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ 

5.3.6  บริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
5.3.7  จดัท าแผนการจดัการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

สายวิชาการและสายสนับสนุนและด าเนินการตามหลักวงจร
คุณภาพ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่6 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                                                                                  
ยุทธศาสตร์ที ่             6 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวดั                             1. ร้อยละจ านวนจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีเป็นไปตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั 
 2. จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน e-learning และระบบนิเทศ แบบ e-supervision และ e-portfolio 
 3. ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งเรียน ICT 
 4. ร้อยละการใชง้านระบบ ICT ของคณาจารยเ์พื่อการเรียนการสอน 
 5. ร้อยละของนกัศึกษาในโครงการท่ีผา่นเกณฑก์ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน 
 6. ร้อยละของรายวชิาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ  Blended  Learning 
 7. ระดบัความส าเร็จท่ีเป็นไปตามแผนการประกนัคุณภาพ 
 8. จ านวนฐานขอ้มูลของการบริหารจดัการท่ีเป็นไปตามแผนของมหาวทิยาลยัและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ 
 9. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการเป็นไปตามแผนของมหาวทิยาลยัตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ 
 10. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
 11.  ร้อยละการใชง้านของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังาน 

เป้าประสงค์                 :  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
6.1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจยั 6.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

พฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 
6.1.2 พฒันาระบบการเรียนการสอน e-leaning และการนิเทศโดยมีระบบ             

e-supervision และระบบ e-portfolio  
6.1.3 พฒันาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                              
          และ หอ้งเรียนเพื่อการสอนท่ีใช ้ICT  
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

 6.1.4  พฒันาคณาจารยใ์หมี้ความรู้และทกัษะในการใช ้ICT เพื่อการเรียน   
          การสอนและการวิจยั 
6.1.5  พฒันานกัศึกษาใหมี้ความรู้ ทกัษะในการใช ้ICT ส าหรับการเรียนรู้ 

6.2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 6.2.1  พฒันาแผนระบบสารสนเทศ 
6.2.2  พฒันาฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการบริหารจดัการ 
6.2.3  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจในการ

บริหารจดัการการเงินและประกนัคุณภาพ 
6.2.4  พฒันา website ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและเป็น Social Network  
6.2.5  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) เพื่อการปฏิบติังาน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่7 นักศึกษา                                                                                                                                                                                     
ยุทธศาสตร์ที ่             7 พฒันานกัศึกษาใหมี้ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ตัวช้ีวดั                             1. ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 2. ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการในดา้นต่างๆ 
 3. อตัราส่วนของงบประมาณต่อจ านวนนกัศึกษา 
 4. ร้อยละของนกัศึกษา/โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. ร้อยละของนกัศึกษาทุกระดบัท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 6. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษา 
 7. ร้อยละของโครงการท่ีพฒันาข้ึนและด าเนินงานโดยนกัศึกษา 
 8. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของนกัศึกษาท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 
                                               9. จ านวนโครงการรับนกัศึกษาเกียรตินิยมอนัดบั 1 เขา้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 
 10. จ านวนกิจกรรมภาคบงัคบั และกิจกรรมทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 

เป้าประสงค์                 :  นกัศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ
7.1 พฒันานกัศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 7.1.1 พฒันาแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
7.1.2 จดับริการให้นักศึกษาครอบคลุมความจ าเป็นในดา้นต่าง ๆ อย่าง

ครบถว้นตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพ 
7.1.3 จดัสรรงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันากิจกรรมส าหรับนกัศึกษาใหมี้

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
7.1.4 สร้างเครือข่ายกบัสถาบนัในประเทศและต่างประเทศเพ่ือแลกเปล่ียน

นกัศึกษา 
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

 7.1.5 พฒันานกัศึกษาใหมี้ขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ 

7.1.6 ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมสร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือ
การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

7.1.7 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาต่อของนกัศึกษาปริญญาตรี 
7.1.8 จดักิจกรรมภาคบงัคบัและกิจกรรมทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบั                 

อตัลกัษณ์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 8  การประกนัคุณภาพ                                                                                                                                                                              
ยุทธศาสตร์ที ่              8 พฒันาระบบกลไกเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานทุกระดบัใหมี้ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวดั                              1. มีแผนงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
                                               2. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพ 
 3. ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการน าขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินไปปรับปรุง 
 4. ร้อยละของผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรดา้นการประกนัคุณภาพ 
   5. จ านวนกิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ 
 6. Website /ข่าวประชาสมัพนัธ์ ท่ีประชาสมัพนัธ์ดา้นการประกนัคุณภาพ 
   7. กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใหบุ้คลากรและนกัศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  
   8. มีรายวิชาท่ีใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
   9. มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 10. ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีสนบัสนุนดา้นการประกนัคุณภาพ 
 11. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบฐานขอ้มูลเพ่ือการประกนัคุณภาพ 
                                                12. การเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
                                                13. จ านวนคร้ังในการประชุมการประกนัคุณภาพในหน่วยงานทุกระดบั 
                                                14. จ านวนคร้ังในการประชุมเร่ืองการประกนัคุณภาพกบัหน่วยงานภายนอกคณะวชิา 

เป้าประสงค์                  :  มีระบบการประกนัคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

8.1 ส่งเสริมงานประกนัคุณภาพใหเ้ป็นงานประจ าท่ีมีประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

8.1.1 มีระบบและกลไกในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพและ
ด าเนินการตามหลกัวงจรคุณภาพ 

8.1.2 น าระบบท่ีพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยการสร้างความรู้ความ                
เขา้ใจ ใหบุ้คลากรและนกัศึกษาทุกระดบัมีส่วนร่วม  
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กลยุทธ์ มาตรการสู่การปฏิบัต ิ

 8.1.3 ใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาโดยสนบัสนุนให้
คณาจารยบ์ูรณาการเร่ืองการประกนัคุณภาพ ในรายวชิาหรือ
สอดแทรกในกิจกรรมของนกัศึกษา 

8.1.4 พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพท่ี
สามารถใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคลากรภาควิชา หน่วยงาน คณะวิชา 
และสามารถเช่ือมต่อกบัหน่วยงานภายนอกได ้

8.1.5 สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ 
 


