แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี งบประมาณ 2555 – 2558
ปรัชญา
“ องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศด้ านการศึกษา ” (Excellent Educational Organization)
คาขวัญ
“สร้ างสรรค์ ทันสมัย ใส่ ใจสั งคม อุดมความรู้ เชิดชู คุณธรรม”
อัตลักษณ์
“สร้ างสรรค์ การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”
ปณิธาน
“ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศในวิชาชี พ มีคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมทางการศึ กษา
อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็ นแหล่ งเรียนรู้ ของสั งคม”
วิสัยทัศน์
“เป็ นสถาบันชั้นนาที่มีความเป็ นเลิศทางการศึกษา (Excellent Educational Organization : EEO) การผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา การวิจยั ตลอดจนให้ บริการทางการศึกษาได้ อย่ างครอบคลุมทุกด้ านในระดับสากล”
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พันธกิจ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพนั ธกิจในการดาเนินการ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ดา้ นการศึกษา การวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษา
3. อนุรักษ์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
4. ให้บริ การวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้เพื่อสังคม
5. จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
วัตถุประสงค์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวตั ถุประสงค์ ในการดาเนินการ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและมีความรั บผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าในการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ดา้ นการศึกษา การวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสู่ ประชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
4. เพือ่ ให้บริ การวิชาการด้านศึกษาศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้เพื่อสังคม
5. เพื่อจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ ที่
1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานสากลเน้นให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF และมีอตั ลักษณ์สาคัญของคณะศึกษาศาสตร์
3. จานวนหลักสู ตรที่มีลกั ษณะของหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
4. ร้อยละของหลักสู ตรที่ผา่ นเกณฑ์ TQF
5. ประมวลการสอน มคอ. ในรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2555
6. ระดับความสาเร็ จในการใช้ ICTในการจัดการเรื่ องการสอนและการนิเทศการสอน
7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อการใช้คู่มืออาจารย์ที่ให้ความรู ้ดา้ นการสอนแบบใหม่และสร้างสรรค์
8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มีต่อการได้รับประโยชน์จากศูนย์ความเป็ นเลิศทางการเรี ยนการสอนที่จดั ตั้งขึ้น
9. มีเว็บไซต์ของคณะวิชา / ภาควิชา
10. จานวนหลักสุ ตรที่มีลกั ษณะความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกหรื อความสนใจของบุคคลทัว่ ไป
11. จานวนหลักสู ตรที่มีความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานทุกภาคส่ วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
12. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานทุกภาคส่ วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
13. ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และศิลปะ
14. จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น
15. ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน ผูป้ กครองโรงเรี ยนสาธิต

เป้าประสงค์

: มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเชิงสร้างสรรค์

กลยุทธ์
มาตรการสู่ การปฏิบัติ
1.1. พัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน 1.1.1 ส่ งเสริ มให้คณาจารย์จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.1.2 ส่ งเสริ มให้คณาจารย์จดั การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มคุณลักษณะที่พึง
แห่งชาติ
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตลอดจนมีอตั ลักษณ์ที่สาคัญของคณะศึกษาศาสตร์
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
1.1.3 ส่ งเสริ มให้ภาควิชาพัฒนาหลักสู ตรเชิงสร้างสรรค์
1.1.4 พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็ นไปตามกรอบ TQF
1.2.1 จัดระบบให้คณาจารย์ใช้ ICT ในการเรี ยนการสอนและการนิเทศ
การสอน
1.2.2 จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ให้ความรู้ดา้ นการสอนแบบใหม่และสร้างสรรค์
1.2.3 ตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศทางการเรี ยนการสอนซึ่งรวบรวมแนวปฏิบตั ิ
ที่ดี Best Practice เพื่อให้คณาจารย์พฒั นานักศึกษาให้มีความ
คิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.4 เปิ ดหลัก สู ตรที่ มีล กั ษณะความร่ วมมื อกับองค์ก รหรื อหน่ วยงาน
ภายนอกหรื อหลักสูตรสาหรับบุคคลทัว่ ไป
1.3.1 ส่ งเสริ มการทา MOU กับหน่วยงานทุกภาคส่ วนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ตร การเรี ยนการสอนและ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
1.4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นสาธิ ต ผลิ ต นัก เรี ย นให้ มี ค วามเป็ นเลิ ศ ด้า น
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ
1.4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์แ ละบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต มี คุ ณ วุฒิ แ ละ
ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
1.4.3 ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนสาธิ ตเป็ นต้นแบบของการจัดการเรี ยนการสอน
และการพัฒนานวัตกรรม

1.2 พัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนมีการ
คิดสร้างสรรค์

1.3 ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างชุมชนหน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
1.4 พัฒนาโรงเรี ยนสาธิตให้เป็ นต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอน และ
เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การวิจยั และสร้ างสรรค์
ยุทธศาสตร์ ที่
2 ส่ งเสริ มการพัฒนางานวิจยั เชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั

1. ร้อยละของจานวนงบประมาณเงินรายได้ที่จดั สรรเป็ นกองทุนวิจยั
2. ร้อยละของจานวนทุนวิจยั ที่มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการระหว่างภาควิชาต่อจานวนทุนวิจยั ทั้งหมด
3. จานวนงานวิจยั ที่พฒั นารู ปแบบการสอนและนวัตกรรมการเรี ยนรู้เพื่อการจดอนุสิทธิบตั ร
4. ร้อยละของงานวิจยั เชิงสร้างสรรค์ที่นาเสนอ
5. ร้อยละของจานวนชัว่ โมงที่ลดภาระงานสอน
6. ร้อยละของงานวิจยั แบบผสมผสานวิธี
7. ร้อยละของงานวิจยั ที่ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและชุมชนและสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
8. จานวน MOU กับหน่วยงานในการทาวิจยั

เป้าประสงค์

: มีงานวิจยั เชิงสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์
มาตรการสู่ การปฏิบัติ
2.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีแนวคิดรู ปแบบและวิธีการหลากหลายและ 2.1.1 จัด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ และ
สร้างสรรค์ในการทาวิจยั
ตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจยั
2.1.2 จัดสรรทุนวิจยั ที่มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ ระหว่างคณาจารย์ใน
หลายภาควิชา
2.1.3 ส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อหารู ปแบบการสอนหรื อนวัตกรรมการเรี ยนรู้
อันนาไปสู่ การจดอนุสิทธิ บตั ร
2.1.4 จัดประชุ มเพื่อเผยแพร่ งานวิจยั เชิ งสร้ างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
2.1.5 ลดภาระงานสอนให้คณาจารย์ที่เลือกภาระงานด้านการวิจยั เพื่อให้
มีเวลาในการสร้างผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
2.1.6 ส่ งเสริ มให้มีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research)
เพื่อให้เกิดงานวิจยั เชิงสร้างสรรค์
2.2.1 สนับสนุนให้วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรี ยน ชุมชน หน่วยงาน
มาใช้เป็ นโจทย์วิจยั และนาผลการวิจยั มาใช้ประโยชน์ในการเรี ยน
การสอนและพัฒนาหลักสูตร
2.2.2 ส่ งเสริ มการทา MOU กับหน่ วยงานทุกภาคส่ วนเพื่อสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือในการทาวิจยั

2.2 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อผลิตงานวิจยั
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่
3 พัฒนางานบริ การวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนนาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั

1. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มาใช้ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาทางการศึกษาที่อยูใ่ นระดับมาก (>3.51) จากค่า 5 ระดับ
2. ร้อยละของความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแผน
3. ร้อยละของกิจกรรมบริ การวิชาการที่ให้บริ การในท้องถิ่น
4. ร้อยละของผูใ้ ช้บริ การที่พึงพอใจในระดับมาก
5. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริ การผ่านระบบ e-learning และ website คณะศึกษาศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก

6. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผสู ้ นใจทราบและมาใช้บริ การศูนย์ต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์

เป้าประสงค์

: เป็ นแหล่งถ่ายทอดความรู ้ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

กลยุทธ์
มาตรการสู่ การปฏิบัติ
3.1 ให้บริ การวิชาการเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการสอน การพัฒนาผลงาน 3.1.1 พัฒนาศูนย์วิจยั และพัฒนาทางการศึกษาให้มีบทบาทในการบริ การ
วิชาการ และนวัตกรรมการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
วิชาการที่โดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ภูมิภาคตะวันตก
ในระดับชาติและนานาชาติ
3.1.2 จัดทาแผนการบริ การวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน
และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมตามหลักวงจรคุณภาพ
3.2 สนับสนุนงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อความ 3.2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ศู น ย์วิจัย และพัฒ นาทางการศึ กษาเป็ นศูน ย์กลางการ
เข้มแข็งของชุมชน
เรี ยนรู้ และเสริ ม สร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนในระดับชาติ และ
นานาชาติ
3.2.2 เปิ ดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้บริ การด้านต่าง ๆ
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
3.2.3 บริ การให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนผ่านระบบ
e-learning และ website ของคณะศึกษาศาสตร์
3.2.4 ส่ งเสริ มให้ผสู้ นใจมาใช้บริ การศูนย์ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่
4 อนุรักษ์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วดั

1. จานวนกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีแผนการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์
3. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดาเนิ นการตามแผนฯ
4. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมต่องบดาเนินการทั้งหมด
5. จานวนผลงาน/กิจกรรมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ขอรับทุน
6. มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. มีศนู ย์การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ร้อยละของความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมของศูนย์การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ร้อยละของรายวิชาที่ปลูกฝังให้นกั ศึกษามีคุณธรรมจริ ยธรรมความเป็ นครู

เป้าประสงค์

: เป็ นผูน้ าด้านการอนุรักษ์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์
4.1 ส่ งเสริ มอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
4.1.1 ส่ ง เสริ ม ให้ภ าควิ ช าต่ า ง ๆ จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญ ญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ องและบูรณา
การกับการเรี ยนการสอน
4.1.2 มีระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกาหนดแผนการดาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและดาเนินการตามหลักวงจรคุณภาพ
4.1.3 สนับสนุ นงบประมาณและจัดหาแหล่งทุนเพื่อสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
4.1.4 สร้างฐานข้อมูลและพัฒนาศูนย์การอนุรักษ์และพัฒนาส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.5 ปลูกฝั งให้นักศึกษามีคุณธรรมจริ ยธรรมความเป็ นครู ในการสอน
รายวิชาต่าง ๆ

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ ที่
5 บริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการเป็ นผูน้ าด้านครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
ตัวชี้วดั

1. จานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จานวนอาจารย์ที่ทาผลงานวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
3. จานวนเงินสนับสนุนการศึกษา / การทาผลงานวิชาการ
4. จานวนผลงานวิจยั ของอาจารย์
5. จานวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ
6. บุคลากรสายสนับสนุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงาน
7. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ทาผลงานเพื่อการกาหนดตาแหน่ง
8. มีแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย สานักงานการอุดมศึกษาและแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
9. มีแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์
10. จานวนแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะศึกษาศาสตร์ สานักงานเลขานุการคณะ ฯ / ภาควิชา
11. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
12. ร้อยละของโครงการกิจกรรมที่ดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการ
13. มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามผลสัมฤทธิ์ ของงานและสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานตาม
หลักธรรมาภิบาลปี ละ 2 ครั้ง
14. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการของคณะศึกษาศาสตร์
15. ร้อยละของความสาเร็ จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการของคณะศึกษาศาสตร์

1 คณาจารย์และบุคลากรมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์
มาตรการสู่ การปฏิบัติ
5.1 พัฒนาคณาจารย์ให้มีขีดความสามารถสูงเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ 5.1.1 ส่ งเสริ มให้คณาจารย์อบรมระยะสั้น ศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
5.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและ
พัฒนาตนเองตามเป้ าหมายที่กาหนดโดยใช้ระบบ Mentoring ซึ่ งมี
คณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึ กษา
5.1.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการศึกษาต่อ
ทางานวิจยั และตีพิมพ์บทความเผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ
ตลอดจนการทาผลงานวิชาการ
5.1.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการประชุมสัมมนา
การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
5.2.1 ส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุนฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน
5.2.2 ส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุนกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพและพัฒนาตนตามเป้ าหมายที่กาหนด

5.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีขีดความสามารถสูงเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ ที่
5 บริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการเป็ นผูน้ าด้านครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
ตัวชี้วดั

1. มีแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย สานักงานการอุดมศึกษาและแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
2. มีแผนปฏิบตั ิการ 4 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์
3. จานวนแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะศึกษาศาสตร์ สานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ / ภาควิชา
4. มีการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ
6. มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามผลสัมฤทธิ์ ของงานและสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลปี ละ 2 ครั้ง
7. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของคณะศึกษาศาสตร์
8. ร้อยละของความสาเร็ จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของคณะศึกษาศาสตร์
9. จานวนรายการการใช้ทรัพยากรร่ วมกันภายในและระหว่างหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 20
10. มีแผนการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
11. ร้อยละของโครงการที่ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์

2 มีระบบบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์
5.3 พัฒนาระบบบริ หารเชิงรุ ก มุ่งเน้นสมรรถนะ ประเมินผลงานระดับ
บุคคล
เป้าประสงค์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
5.3.1 พัฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้อ งกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและแผน
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
5.3.2 แปลงแผนยุท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ อ ย่ า งมื อ อาชี พ โดยก าหนด
แผนปฏิบตั ิการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
5.3.3 ประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนและนาผลการประเมินมาปรับ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
5.3.4 ประเมินสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนตามหลักธรรมาภิบาล
5.3.5 พัฒนาระบบงานการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการ
5.3.6 บริ หารทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
5.3.7 จัดทาแผนการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
สายวิ ช าการและสายสนับ สนุ น และด าเนิ น การตามหลัก วงจร
คุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่
6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวชี้วดั

1. ร้อยละจานวนจุดเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตที่เป็ นไปตามแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. จานวนรายวิชาที่มีการเรี ยนการสอน e-learning และระบบนิเทศ แบบ e-supervision และ e-portfolio
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การห้องเรี ยน ICT
4. ร้อยละการใช้งานระบบ ICT ของคณาจารย์เพื่อการเรี ยนการสอน
5. ร้อยละของนักศึกษาในโครงการที่ผา่ นเกณฑ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรี ยนการสอน
6. ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ Blended Learning
7. ระดับความสาเร็ จที่เป็ นไปตามแผนการประกันคุณภาพ
8. จานวนฐานข้อมูลของการบริ หารจัดการที่เป็ นไปตามแผนของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
9. จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการเป็ นไปตามแผนของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
10. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ตภายในคณะศึกษาศาสตร์
11. ร้อยละการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงาน

: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์
มาตรการสู่ การปฏิบัติ
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั 6.1.1 ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั
6.1.2 พัฒนาระบบการเรี ยนการสอน e-leaning และการนิ เทศโดยมีระบบ
e-supervision และระบบ e-portfolio
6.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และ ห้องเรี ยนเพื่อการสอนที่ใช้ ICT
เป้าประสงค์
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
6.1.4 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้และทักษะในการใช้ ICT เพื่อการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
6.1.5 พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในการใช้ ICT สาหรับการเรี ยนรู้
6.2.1 พัฒนาแผนระบบสารสนเทศ
6.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลที่จาเป็ นต่อการบริ หารจัดการ
6.2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจในการ
บริ หารจัดการการเงินและประกันคุณภาพ
6.2.4 พัฒนา website ที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและเป็ น Social Network
6.2.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพื่อการปฏิบตั ิงาน

6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ

16

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 นักศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่
7 พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วดั

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริ การในด้านต่างๆ
3. อัตราส่ วนของงบประมาณต่อจานวนนักศึกษา
4. ร้อยละของนักศึกษา/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในและต่างประเทศ
5. ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการที่ดาเนิ นการโดยนักศึกษา
7. ร้อยละของโครงการที่พฒั นาขึ้นและดาเนินงานโดยนักศึกษา
8. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
9. จานวนโครงการรับนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
10. จานวนกิจกรรมภาคบังคับ และกิจกรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

เป้าประสงค์

: นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์
7.1 พัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
7.1.1 พัฒนาแผนการจัดกิ จกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
7.1.2 จัดบริ การให้นักศึ กษาครอบคลุมความจาเป็ นในด้านต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
7.1.3 จัดสรรงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนากิจกรรมสาหรับนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.1.4 สร้างเครื อข่ายกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
7.1.5 พัฒนานักศึกษาให้มีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้
7.1.6 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
7.1.7 ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาต่อของนักศึกษาปริ ญญาตรี
7.1.8 จัดกิจกรรมภาคบังคับและกิจกรรมทางเลือกที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 8 การประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่
8 พัฒนาระบบกลไกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานทุกระดับให้มีประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วดั

1. มีแผนงานด้านการประกันคุณภาพ
2. ร้อยละของความสาเร็ จของการดาเนิ นงานตามแผนการประกันคุณภาพ
3. ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการนาข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินไปปรับปรุ ง
4. ร้อยละของผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
5. จานวนกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
6. Website /ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ประชาสัมพันธ์ดา้ นการประกันคุณภาพ

7. กิจกรรมการส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษาในเรื่ องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
8. มีรายวิชาที่ให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
9. มีกิจกรรมนักศึกษาที่ให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ
11. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
12. การเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
13. จานวนครั้งในการประชุมการประกันคุณภาพในหน่วยงานทุกระดับ
14. จานวนครั้งในการประชุมเรื่ องการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกคณะวิชา

: มีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์
8.1 ส่ งเสริ มงานประกันคุณภาพให้เป็ นงานประจาที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าประสงค์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
8.1.1 มีระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและ
ดาเนินการตามหลักวงจรคุณภาพ
8.1.2 น าระบบที่ พ ัฒ นาไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ โ ดยการสร้ า งความรู้ ค วาม
เข้าใจ ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับมีส่วนร่ วม
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กลยุทธ์

มาตรการสู่ การปฏิบัติ
8.1.3 ให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาโดยสนับสนุนให้
คณาจารย์บูรณาการเรื่ องการประกันคุณภาพ ในรายวิชาหรื อ
สอดแทรกในกิจกรรมของนักศึกษา
8.1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพที่
สามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคลากรภาควิชา หน่ วยงาน คณะวิชา
และสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกได้
8.1.5 สร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ
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