แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map)
แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี งบประมาณ 2555 – 2558
“องค์ กรแห่ งความเป็ นเลิศด้ านการศึกษา”

ปรัชญา

(Excellent Educational Organization)

คาขวัญ

“สร้ างสรรค์ ทันสมัย ใส่ ใจสั งคม อุดมความรู้ เชิดชู คุณธรรม”

อัตลักษณ์

“สร้ างสรรค์ การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”
“ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเป็ นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็ น
ผู้นาในการสร้ างสรรค์ องค์ ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา
อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็ นแหล่งเรียนรู้ของสั งคม”

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็ นสถาบันชั้นนาทีม่ ีความเป็ นเลิศทางการศึกษา (Excellent Educational
Organization : EEO) การผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัย
ตลอดจนให้ บริการทางการศึกษาได้ อย่ างครอบคลุมทุกด้ านในระดับสากล”
1. ผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความเป็ น
เลิ ศ ในวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม

2. ส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าในการ
สร้ า งสร ร ค์ อ งค์ ค ว าม รู ้ ด้ า น
การศึกษา การวิจยั นวัตกรรมทาง
การศึกษา

3 . อ นุ รั ก ษ์ ส่ ง เ ส ริ ม
ศิ ลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาไทย
ไปสู่ ประชาคมทั้ งในระดั บ
ภูมิภาคและระดับสากล

4. ให้ บ ริ การวิ ช าการด้ า น 5. จัดการศึ กษาทุกระดับอย่างมี
ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่ คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐานเป็ นที่
เกี่ ย วข้อ งและเป็ นศู น ย์ก ลาง ยอมรับในระดับสากล
การเรี ยนรู ้เพื่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 8
ด้านการประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
ด้านการบริ หารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7
ด้านนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
ด้านการวิจยั และสร้างสรรค์

1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศ
ในวิชาชีพมีคุณธรรม จริ ยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. เพือ่ จัดทาการศึกษา
ทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล

วัตถุประสงค์

4. เพือ่ ให้บริ การวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู้เพื่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านการ
บริ การวิชาการ

2. เพือ่ ส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ า
ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้านการศึกษาการวิจยั
นวัตกรรมทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพือ่ นุรักษ์ส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทยไปสู่ประชาคมทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านการ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาหลักสู ตรเชิงสร้ างสรรค์ ให้ ได้
มาตรฐานสากลเน้ นให้ ผ้ เู รียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 พัฒนาระบบกลไกเกีย่ วกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในหน่ วยงานทุกระดับให้ มีประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนานักศึกษาให้ มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่ อสั งคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมการพัฒนา
งานวิจัยเชิงสร้ างสรรค์

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพือ่ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพือ่ ความ
เข้ มแข็งของชุ มชนนาไปสู่ การพัฒนาสั งคมอย่ างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการองค์ กรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
เพือ่ การเป็ นผู้นาด้ านครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map)
แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี งบประมาณ 2555 – 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 . ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน

ประเด็นยุทธศาสตร์
2 . ด้านการวิจยั และ
สร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
3. ด้านการบริ การวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
4. ด้านทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
5. ด้านการบริ หารจัดการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาหลักสู ตรเชิงสร้ างสรรค์ ให้ ได้ มาตรฐานสากลเน้ นให้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1. พัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน
วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

1.2 พัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนมีการคิด
สร้างสรรค์

1.3 ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
ชุมชนหน่วยงานระดับชาติและ
นานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรี ยนการสอน

1.4 พัฒนาโรงเรี ยนสาธิตให้เป็ น
ต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนและ
เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ น
ที่ยอมรับในระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้ างสรรค์
2.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีแนวคิดรู ปแบบและวิธีการ
หลากหลายและ สร้างสรรค์ในการทาวิจยั

2.2 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสี ยงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อผลิตงานวิจยั

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพือ่ ความเข็มแข็งของชุ มชนนาไปสู่ การพัฒนาสั งคมอย่ างยัง่ ยืน
3.1 ให้บริ การวิชาการเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตะวันตก

3.2 สนับสนุนงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิน่
4.1 ส่ งเสริ มอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 บริหารจัดการองค์ กรอย่ างมีประสิ ทธิภาพเพือ่ การเป็ นผู้นาด้ านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
5.1 พัฒนาคณาจารย์ให้มีขีดความสามารถสูงเพื่อความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ

5.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีขีดความสามารถสูง
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

5.3 พัฒนาระบบบริ หารเชิงรุ ก มุ่งเน้นสมรรถนะ
ประเมินผลงานระดับบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
6 . ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยเพือ่ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั

6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
7. ด้านนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนานักศึกษาให้ มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่ อสั งคม

ประเด็นยุทธศาสตร์
8. การประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 พัฒนาระบบกลไกเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่ วยงานทุกระดับให้ มีประสิ ทธิภาพ

7.1 พัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

8.1 ส่ งเสริ มงานประกันคุณภาพให้เป็ นงานประจาที่มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

