
                          แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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ปรัชญา  
“องค์กรแห่งความเป็นเลศิด้านการศึกษา”  

(Excellent Educational Organization)   
 

  

ค าขวญั  “สร้างสรรค์ ทนัสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม”  

  

อตัลกัษณ์  “สร้างสรรค์การศึกษา พฒันาคุณธรรม”    

  

ปณิธาน 
 
 

“ผลติบัณฑิตทีมี่ความเป็นเลศิในวชิาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
ผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้  การวิจัย  นวตักรรมทางการศึกษา 
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม” 

 

  

วสัิยทัศน์  
 

“เป็นสถาบันช้ันน าทีม่ีความเป็นเลศิทางการศึกษา  (Excellent Educational 
Organization : EEO)   การผลติและพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา การวจัิย
ตลอดจนให้บริการทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทุกด้านในระดับสากล” 

 
 

    

พนัธกจิ 1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็น
เลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผดิชอบต่อสงัคม 

2. ส่งเสริมความเป็นผูน้ าในการ
ส ร้ า งสร รค์อ งค์ค ว าม รู้ ด้ าน
การศึกษา การวิจยั นวตักรรมทาง
การศึกษา 

3 . อ นุ รั ก ษ์ ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย
ไปสู่ประชาคมทั้ ง ในระดับ
ภูมิภาคและระดบัสากล 

4 .  ให้บ ริการวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องและเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้เพื่อสงัคม 

5. จดัการศึกษาทุกระดบัอย่างมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานเ ป็น ท่ี
ยอมรับในระดบัสากล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพือ่ผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศ   
ในวชิาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมและ  
      มีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2. เพือ่ส่งเสริมความเป็นผูน้ า
ในการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้
ดา้นการศึกษาการวจิยั 
นวตักรรมทางการศึกษา 
 

3. เพือ่นุรักษส่์งเสริม
ศิลปวฒันธรรมภมิูปัญญา
ไทยไปสู่ประชาคมทั้งใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล 
 

4. เพือ่ใหบ้ริการวชิาการดา้น
ศึกษาศาสตร์และดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้เพื่อสงัคม 
 

5. เพือ่จดัท าการศึกษา                   
ทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน          
ระดบัสากล 
 

วตัถุประสงค ์

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 7  
ดา้นนกัศึกษา 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 2 
ดา้นการวิจยัและสร้างสรรค ์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 6 
ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 4 ดา้นการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประเดน็ยทุธศาสตร์ 3 ดา้นการ

บริการวิชาการ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 5  
ดา้นการบริหารจดัการ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 8 
ดา้นการประกนัคุณภาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 6  
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ยุทธศาสตร์ที ่8 พฒันาระบบกลไกเกีย่วกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาในหน่วยงานทุกระดบัให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่7 พฒันานักศึกษาให้มีความเป็นเลศิทางวิชาการ 
มคุีณธรรมจริยธรรม และมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทนัสมัยเพือ่การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่การเป็นผู้น าด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้
มาตรฐานสากลเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมการพฒันา 
งานวจิัยเชิงสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันางานบริการวชิาการเพือ่ความ
เข้มแข็งของชุมชนน าไปสู่การพฒันาสังคมอย่างยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและ          
ภูมปัิญญาท้องถิ่น 



แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map) 
                                                                       แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2558 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
1 . ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาหลกัสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานสากลเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
 
 
 
 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
2 . ดา้นการวจิยัและ
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมการพฒันางานวจิัยเชิงสร้างสรรค์ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
3. ดา้นการบริการวชิาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันางานบริการวชิาการเพือ่ความเขม็แขง็ของชุมชนน าไปสู่การพฒันาสังคมอย่างยัง่ยนื 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
4. ดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
5. ดา้นการบริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่การเป็นผู้น าด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 

 

1.1. พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ด้
ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. มาตรฐาน 

วชิาชีพ (คุรุสภา) และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

1.2  พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีการคิด

สร้างสรรค ์

1.3 ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชนหน่วยงานระดบัชาติและ

นานาชาติในการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน 

2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้แนวคิดรูปแบบและวธีิการ
หลากหลายและ สร้างสรรคใ์นการท าวจิยั 

2.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อผลิตงานวจิยั 

3.1 ใหบ้ริการวชิาการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการสอน การพฒันาผลงานวชิาการ 
และนวตักรรมการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตะวนัตก 

3.2 สนบัสนุนงานดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อความ 
เขม้แขง็ของชุมชน 

4.1 ส่งเสริมอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.1 พฒันาคณาจารยใ์หมี้ขีดความสามารถสูงเพื่อความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 

5.2 พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ขีดความสามารถสูง
เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ 

5.3 พฒันาระบบบริหารเชิงรุก  มุ่งเนน้สมรรถนะ 
ประเมินผลงานระดบับุคคล 

1.4 พฒันาโรงเรียนสาธิตใหเ้ป็น
ตน้แบบการจดัการเรียนการสอนและ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็น

ท่ียอมรับในระดบัประเทศ 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
6 . ดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัเพือ่การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
7. ดา้นนกัศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่7 พฒันานักศึกษาให้มีความเป็นเลศิทางวชิาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
8. การประกนัคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่8 พฒันาระบบกลไกเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานทุกระดบัให้มีประสิทธิภาพ 

 

7.1 พฒันานกัศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

8.1 ส่งเสริมงานประกนัคุณภาพใหเ้ป็นงานประจ าท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

6.1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวจิยั 6.2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 


