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แผนปฏิบัติการ และตัวชีว้ดั ภายใต้แผนยุทธศาสตร ์20 ปี (พ.ศ. 2565–2580)2

บทนำา
	 การดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(พ.ศ.	2565–2580)

	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

พ.ศ.	2565–2580	เพื่อดำาเนินการทบทวนและกำาหนดรูปแบบ	วิธีการ	จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวฉบับใหม่	

ซึ่งขั้นตอนการทำางานได้รวบรวม	วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาคม	มศว	ในทุกคณะ

สถาบัน	สำานักและนิสิต	ได้มีส่วนร่วมในการนำาเสนอความคิดเห็น	แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในด้านและมิติต่างๆ	ซึ่งจากกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในการทำาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้	 ยึดหลักการที่ว่า	“จะไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง”	 ดังนั้นทุกข้อเสนอและข้อชี้แนะจะถูกนำามารวบรวม	 ประมวลและเรียบเรียงขึ้น	 ส่งผลให้เนื้อหาสาระ

ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นในทุกมิติตามความคิดของประชาคม	 มศว	 โดยสภามหาวิทยาลัย

ได้อนุมัติกรอบแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ในการประชุมครั้งที่	

7/2564	 เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	 2564	 โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้จะเริ่มใช้แทนแผนยุทธศาสตร์	 15	 ปี

(พ.ศ.	2553–2567)	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	เป็นต้นไป		

	 สำาหรับการนำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (พ.ศ.	2565–2580)	 ไปสู่การปฏิบัติ

ให้เป็นรูปธรรมนั้น	มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	20	ปีขึ้น	ซึ่งประกอบด้วยคณะทำางาน

เพื่อขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์	 รวม	 3	 ชุด	 ได้แก่	 (1)	 คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	 1	 การเป็นผู้นำา

ทางการศึกษา	(Educational	Leader)	โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน	(2)	คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่	2	การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	(High	Performance	and	Good	Governance	

Organization)	โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลเป็นประธาน	และ	(3)	คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม	 (Social	 Engagement)	 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

เพื่อสังคมเป็นประธาน	 กล่าวคือคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	 ในแต่ละด้านจะเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา

รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดพร้อมทั้งดำาเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	เพื่อขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กรตามที่ได้กำาหนดไว้	

	 โดยในรายละเอียดกล่าวคือ	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 มีการกำาหนดจัดทำาเป็นแผนปฏิบัติการ

ประจำาปี	 พ.ศ.	 2565	 ซึ่งเป็นแผนระยะ	 1	 ปี	 โดยถือเป็นปีแรกของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้	 	 สำาหรับ

แผนปฏิบัติการในช่วงปี	 พ.ศ.	 2566–2580	 จะจัดทำาเป็นแผนปฏิบัติการระยะ	 5	ปี	 จำานวน	 3	 ฉบับ	 (แผนปฏิบัติการ

ฉบับ	พ.ศ.	2566-2570,	พ.ศ.	2571–2575	และพ.ศ.	2576–2580)	ซึ่งกรอบระยะเวลา	5	ปี	จะสอดคล้องกับกรอบ

ระยะเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนี้จะสิ้นสุดตามกรอบระยะเวลา

ของยุทธศาสตร์ชาติพอดี	 อย่างไรก็ตามคณะทำางานได้วางกรอบการทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติการเป็นรายปีไว้

เช่นกัน	 ทั้งนี้เพื่อให้มกีารทบทวนและประเมินแผนปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและมีพลวัตเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปัจจุบัน
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	 หลักยึดของการจัดทำาแผนปฏิบัติการครั้งนี้	 มีหลักการสำาคัญเพื่อจะสะท้อนถึงแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 ที่มี

ความชัดเจน	เข้าใจง่าย	สามารถนำาไปปฏิบัติได้ในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย	โดยในแต่ละกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง	3	

กรอบนั้น	 ได้มีการกำาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับองค์กร	 ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ

ที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 และตัวชี้วัดแบบสมดุล	 4	 มิติ	 (BSC)	 ที่เหมาะสม	 สามารถเชื่อมโยงถึงความสำาเร็จของผลลัพธ์

และผลกระทบในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	(พ.ศ.	2565,

2566–2570)	 เป็นแผนปฏิบัติการฉบับแรก	 โดยในช่วงปีแรกนี้จะมีการจัดทำาแผนแม่บทออกมาอีกหลายฉบับ	 ได้แก่

แผนแม่บททรัพยากรบุคคล	แผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	ผังแม่บทกายภาพสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน	แผนการขับเคลื่อน

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม	 เป็นต้น	 โดยเมื่อสิ้นสุด

แผนปฏิบัติการในปีแรกนี้	จะได้มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน	พร้อมทั้งนำามาเป็นข้อมูลในการทบทวน

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และจัดทำาแผนปฏิบัติการ	พ.ศ.	2566–2570	ที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์เพื่อใช้เป็น

คู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป		สำาหรับการติดตามและประเมินผลของการดำาเนินแผนฯ	ในภาพรวมนั้น	มหาวิทยาลัย

ได้มีการวางแนวทางการติดตามและประเมินไว้	 เพื่อประมวลผลความก้าวหน้าในการดำาเนินการด้านยุทธศาสตร์

ตามวงรอบการพัฒนารายปี	 โดยมุ่งหวังให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

มีความทันสมัยและเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต	
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ปรชัญา (Philosophy)
การศึกษา	คือความเจริญงอกงาม

ปณิธาน  (Pledge)
ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์	

และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล	สมฐานะของผู้นำาทางปัญญา

ค่านิยม  (Core  Values)
	 	 	 S			:		Social	Responsibility	(มีความรับผิดชอบต่อสังคม)

	 	 	 W		:		Work	Smart		(ทำางานอย่างชาญฉลาด)

	 	 	 U		:		Unity	(เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน)

วสัิยทัศน์ และ พันธกิจ
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วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture)
1.	มีความเป็นสุภาพชนและอ่อนน้อม

2.	มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	

3.	รักการเรียนรู้	คู่คุณธรรม

วสัิยทัศน์  (Vision)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

(Learning	University	for	Society)

สมรรถนะหลัก  (Core Competency)
1.	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์ที่นำาสมัยและมีคุณภาพ	มาตรฐานเทียบเท่าสากล

2.	การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ  (Mission)
1.	ผลิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์	ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ	

				โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

2.	สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

3.	บริการวิชาการที่มีคุณภาพ	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.	ศึกษา	สืบสาน	และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

5.	พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
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 ยุทธศาสตร ์3 ด้าน ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goals) 
	 	 1.	เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	วิจัยและนวัตกรรม

	 	 2.	เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

	 	 3.	เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร ์(Strategies)

High Performance
and Good 

Governance
Organization
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เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)
	 1.	เพื่อให้ศาสตร์/หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ	และตอบสนอง

ทิศทางการพัฒนาประเทศ	(Excellent	Academy)	

	 2.	เพื่อให้งานวิจัย/นวัตกรรมมีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ	เศรษฐกิจ	สังคม

และชุมชนอย่างยั่งยืน

	 3.	เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก	(World	Class	University)

	 4.	เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นฐานกำาลังหลักแก่ประเทศ	ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า	และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ 
วจัิย และนวตักรรม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)
ยุทธศาสตรท่ี์

1
การเป็นผู้นำา

ทางการศึกษา
Educational

Leader
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ยุทธศาสตรท่ี์

2
การเป็นองค์กร
ท่ีมีสมรรถนะสูง

และมีธรรมาภิบาล
High Performance

and Good 
Governance
Organization

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)
	 1.	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	

	 2.	เพื่อให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณ	การเงิน	และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ	คุ้มค่า

อย่างมีความมั่นคงทางการเงิน	(Finance	for	Sustainable	Development)

	 3.	เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ	(Human	Capacity	&	Human		

Competency)	ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

	 4.	เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	(Smart	University)

	 5.	เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Sustainable	Green

University)	

เพ่ือขับเคล่ือนให้มหาวทิยาลัยเป็น
องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์หลัก (Goal)
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เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)
	 1.	เพื่อดำาเนินพันธกิจสัมพันธ์	(Engagement)	ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	[Sustainable	

Development	Goals	(SDGs)]

	 2.	เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/สังคม	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	(National	

Strategy)

เพ่ือการเป็นมหาวทิยาลัย
ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม  

เป้าประสงค์หลัก (Goal)
ยุทธศาสตรท่ี์

3
พันธกิจสัมพันธ์

เพ่ือสังคม
Social

Engagement
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
     Educational Leader

 ส่วนนำา
	 ยุทธศาสตร์ที่	1	Educational	Leader	(ผู้นำาทางการศึกษา)	ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ประกอบไปด้วยประเด็นทางด้านการจัดการเรียนการสอน,	 การวิจัยและนวัตกรรม,

การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล	และการส่งเสริมพัฒนานิสิตและศิษยเก่า

	 ซึ่งทั้ง	 4	 ประเด็นดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	 QS	 Asia	 University	

Rankings	 และ	QS	 Stars	University	 Ratings	 ที่ทางสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย

และนวัตกรรม	 (สป.อว.)	 ให้การสนับสนุนและเดินหน้าผลักดันผ่านโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	 (Reinventing	

University)	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	 ปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 สามารถผลิตบุคคลากรคุณภาพสูง	 มุ่งตอบสนองความต้องการตลาด	 เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ	 พร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติและ

เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค	4.0	ได้อย่างสมบูรณ์

	 โดย	 QS	 Asia	 University	 Rankings	 ถูกกำาหนดตัวชี้วัดหลัก	 SWU	 KPIs	 1-1	 ซึ่งเป็นการประเมินและ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในทวีปเอเชีย	มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ	Top	200	ของ	QS	Asia	University

Rankings	จะถูกจัดอยู่ใน	QS	World	University	Rankings	ด้วย	ซึ่งมีการพิจารณาเกณฑ์	(Criteria)	ในการประเมิน

และจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ดังนี้	

	 •	 Academic	Reputation	30%

	 •	 Employer	Reputation	20%

	 •	 Faculty/Student	Ratio	10%

	 •	 Citation	per	Paper	10%

	 •	 International	Research	Network	10%

	 •	 Paper	per	Faculty	5%

	 •	 Staff	with	PhD	5%

	 •	 International	Students	2.5%

	 •	 International	Faculty	2.5%

	 •	 Inbound	Exchange	Students	2.5%

	 •	 Outbound	Exchange	Students	2.5%

	 ส่วน	QS	Stars	University	Ratings	ถูกกำาหนดตัวชี้วัดหลัก	SWU	KPIs	1-2	ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพ

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	 โดยจะทำาให้มหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในด้านต่างๆ

ตามการดำาเนินการของมหาวิทยาลัยเองและไม่ได้เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น	 โดยจะประเมินและแสดงผล

ในระดับ	0	ถึง	5	ดาว	โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็น	4	Category	หลัก	ได้แก่
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
     Educational Leader

	 •	 Core	 criteria:	 Teaching,	 Employability,	 Internalization,	 สามารถเลือกได้ระหว่าง	 Research	

หรือ	Academic	development

	 •	 Learning	environment:	สามารถเลือกได้ระหว่าง	Facilities	หรือ	Online	learning

	 •	 Specific	criteria:	สามารถเลือกได้ระหว่าง	Subject	ranking	หรือ	Program	strength

	 •	 Advanced	criteria:	 โดยสามารถเลือกการประเมินได้เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	Art	&	Culture	กับ	 Innovation

หรือ	Inclusiveness	กับ	Social	responsibility

	 ทั้ง	QS	World	University	Rankings	และ	QS	Stars	University	Ratings	จะถูกประเมินและจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย	โดยบริษัท	QS	Quacquarelli	Symonds	Limited	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการให้ข้อมูลด้านการศึกษา	

รวมถึงจัดทำาอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง	จากประเทศอังกฤษ

	 ซึ่งผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยปี	2021	พบว่า

 •	 QS	Asia	University	Rankings	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ถูกจัดอยู่ในอันดับที่	 401-450	ของเอเชีย

	 •	 QS	Stars	University	Ratings	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ถูกประเมินอยู่ในระดับ	3	ดาว

 



แผนปฏิบัติการ และตัวชีว้ดั ภายใต้แผนยุทธศาสตร ์20 ปี (พ.ศ. 2565–2580)12

หมายเหตุ			

	 (*)	 QS	 Asia	 University	 Rankings	 เป็นการประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในทวีปเอเชีย

มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ	 Top	 200	 ของ	 QS	 Asia	 University	 Rankings	 จะถูกจัดอยู่ใน	 QS	 World

University	Rankings	ด้วย	ซึ่งมีการพิจารณาเกณฑ์	(Criteria)	ในการประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ดังนี้

	 ทั้ง	QS	World	University	Rankings	และ	QS	Stars	University	Ratings	จะถูกประเมินและจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย	โดยบริษัท	QS	Quacquarelli	Symonds	Limited	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการให้ข้อมูลด้านการศึกษา	

รวมถึงจัดทำาอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ

	 (**)	 QS	 Stars	 University	 Ratings	 เป็นการประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	

โดยจะทำาให้มหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในด้านต่างๆ	 ตามการดำาเนินการของ

มหาวิทยาลัยเอง	 และไม่ได้เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น	 โดยจะประเมินและแสดงผลในระดับ	 0	 ถึง	 5	 ดาว	

โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็น	4	Category	หลัก	ได้แก่

ตัวชี้วัดหลัก	(Corporate	KPIs) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย	(Targets)

พ.ศ.	2565
พ.ศ.

2566-2570

พ.ศ.

2571-2575

พ.ศ.

2576-2580

SWU	KPIs	1-1	QS	Asia	University	

Rankings	(*)

ลำาดับที่ Top	400 Top	300 Top	200 Top	150

SWU	KPIs	1-2	QS	Stars	University	

Ratings	(**)

ระดับ	Stars 3	Stars 4	Stars 5	Stars 5+	Stars

•	Academic	Reputation	30% •	Staff	with	PhD	5%

•	Employer	Reputation	20% •	International	Students	2.5%

•	Faculty/Student	Ratio	10% •	International	Faculty	2.5%

•	Citation	per	Paper	10% •	Inbound	Exchange	Students	2.5%

•	International	Research	Network	10% •	Outbound	Exchange	Students	2.5%

•	Paper	per	Faculty	5%

•	Core	criteria:	Teaching,	Employability,	Internalization,	สามารถเลือกได้ระหว่าง	Research	

		หรือ	Academic	development

•	Learning	environment:	สามารถเลือกได้ระหว่าง	Facilities	หรือ	Online	learning

•	Specific	criteria:	สามารถเลือกได้ระหว่าง	Subject	ranking	หรือ	Program	strength

•	Advanced	criteria:	โดยสามารถเลือกการประเมินได้เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	Art	&	Culture	กับ	

		Innovation	หรือ	Inclusiveness	กับ	Social	responsibility
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
      และมีธรรมาภิบาล
      High Performance and Good   
      Governance Organization

 ส่วนนำา
 ในสภาพแวดล้อมของโลกปัจุบันท่ีเปล่ียนแปลงและมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา	 การพัฒนาองค์กรรูปแบบเดิม

มักจะล่าช้าไม่ทันการณ์	รวมทั้งไม่สามารถสนองตอบความคาดหวังของสังคมและประเทศได้	ดังนั้นการตั้งเป้าหมาย

พัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 (High	 Performance	 Organization	 :	 HPO)

เพ่ือให้มหาวทิยาลยัเปน็องคก์รทีม่กีารบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	สามารถพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนั

เป็นองค์กรท่ีมีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ	 อย่างชัดเจน	 รวมท้ังการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีสามารถกระทบต่อการทำางาน

จากรอบด้านทุกมุมมอง	 ทำาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้จึงเป็น

สิ่งสำาคัญยิ่ง	 ซึ่งการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงนั้น	 ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ	 งบประมาณและทรัพย์สินที่มีความมั่นคง	 ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

สภาพกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำางานในด้านดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม	 ในแผนยุทธศาสตร์นี้จึงได้นำาประเด็น

ดังกล่าวมากำาหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก	 (Corporate	KPIs)	 เป็น	 SWU	KPIs	 2-1,	 SWU	KPIs	 2-2,	 SWU	KPIs	 2-3,	

SWU	KPIs	2-4,	SWU	KPIs	2-5,	SWU	KPIs	2-6	และ	SWU	KPIs	2-7	

	 ปัจจุบันผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานตามเกณฑ์สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ	A		ซึ่งการรักษาผลการดำาเนินงานนี้

เป็นสิ่งสำาคัญที่จะสะท้อนถึงการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล	

 สำาหรับการบริหารงานที่เป็นเลิศนั้น	มหาวิทยาลัยได้นำาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ

(Education	Criteria	 for	Performance	Excellence:	EdPEx)	มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและเพื่อพัฒนา

คุณภาพการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2559	 ซึ่งนำามาใช้เฉพาะโครงร่างองค์กรและ

หมวด	7	ร่วมกับการประเมินตามเกณฑ์	IQA	ของสำานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ		(สกอ.)	และตั้งแต่ปีการศึกษา	

2561	 จนถึงปัจจุบัน	 ได้ดำาเนินการนำาเกณฑ์คุณการศึกษา	 EdPEx	 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำาเนินงานของ

มหาวิทยาลัยครบทุกหมวด

	 งานด้านการเงิน	 และการคลัง	 ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน	 ประกอบด้วย	 2	 ส่วนหลักคือ	 “งานแผนและ

งบประมาณ”	ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนแผนและยุทธศาสตร์	และ	“งานด้านการเงิน”	 ได้แก่	 งานเงินเดือนและค่าจ้าง

งานการเงิน	 งานบริหารงบประมาณ	งานบัญชี	 และงานพัสดุ	 ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนการคลัง	 โดยทั้งสองงานจะถูกรวม

เข้าไปในแผนกลยุทธ์การเงิน	 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงบประมาณ	 และการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และมีความมั่นคงทางการเงิน	 โดยการกำาหนดแผนกลยุทธ์การเงินจะช่วยให้มหาวิทยาลัย

มีแนวทางในการบริหารจัดการการเงิน	 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน	 และการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ	
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	 งานบริหารทรัพยากรบุคคลใช้กลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่างๆ

เพื่อให้บุคลากรสามารถทำางานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด	 การพัฒนาทักษะ

ของบุคลากรตามสายอาชีพให้มีศักยภาพและสมรรถนะเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

เพือ่การปฎิบตังิานทีต่อบสนองตอ่การบรรลวุสิยัทศันข์องมหาวทิยาลยัทีเ่พิม่ขึน้ตามไปดว้ย	โดยแผนแมบ่ททรพัยากร

บุคคลจะครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

อย่างมีความสุขและมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย	

	 ปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล	 (Digital	 Transformation)	 ได้ส่งผลกระทบทำาให้รูปแบบการดำาเนินการ

ของมหาวิทยาลัยในพันธกิจต่างๆ	 เปลี่ยนแปลงไป	 การดำาเนินงานจึงต้องมีความรวดเร็ว	 ทันสมัยและพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	(Smart	University)

	 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร	 จ.นครนายก	 จ.สระแก้ว	 และจ.ตาก	 ได้ดำาเนินการปรับปรุงพัฒนา

สภาพกายภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

โดยในปี	 2561	 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมในการจัดอันดับ	 UI	 Green	 Metric	 World	 University	 Ranking	 ของ

University	 of	 Indonesia	 ประเทศอินโดนีเซีย	 เพื่อเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ

ที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน	 ซึ่งมีผลการจัดอันดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด	 จนล่าสุด

ในปี	 2563	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ถูกจัดอันดับอยู่ที่	 141	 ของโลก	 และอันดับที่	 9	 ของประเทศไทย

โดยผังแม่บทกายภาพสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืนจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Sustainable	Green	University)

	 การกำาหนดยุทธศาสตร์ที่	2	High	Performance	and	Good	Governance	Organization	และตัวชี้วัดหลักนี้

เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 มีระบบและกลไกการบริหารงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการงบประมาณ	 การเงินและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว	 เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง

ทางการเงิน	 บุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ผูกพันและภักดีต่อองค์กร	 มุ่งมั่นปฏิบัติงาน	 ให้สำาเร็จบรรลุเป้าหมาย

ของมหาวทิยาลยั	ระบบการทำางานทีต่อบสนองการขบัเคลือ่นไปสูม่หาวทิยาลยัอจัฉรยิะ	รวมทัง้พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ปน็

แหล่งเรียนรู้	เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดหลัก	(Corporate	KPIs) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย	(Targets)

พ.ศ.	2565
พ.ศ.

2566-2570

พ.ศ.

2571-2575

พ.ศ.

2576-2580

SWU	KPIs	2-1	ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ

มหาวิทยาลัย	ตามเกณฑ์สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	

ระดับ A A A A

SWU	KPIs	2-2	ผลการประเมินการพัฒนา

คุณภาพการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

	ระดับ

คะแนน

ยื่นเพื่อขอรับ

	การประเมิน	

EdPEx	200

ได้ระดับ

คะแนน

EdPEx	

300	คะแนน

ได้รับรางวัล

	TQC	

(มีระดับ

คะแนนสูง

กว่า	350	

คะแนน)

ได้รับรางวัล	

TQC+	

(มีระดับ

คะแนนสูง

กว่า	450	

คะแนน)

SWU	KPIs	2-3	ร้อยละความสำาเร็จของ

แผนกลยุทธ์การเงิน
ร้อยละ

มีแผนกลยุทธ์

การเงิน

มากกว่า

ร้อยละ	90

มากกว่า

ร้อยละ	90

มากกว่า

ร้อยละ	90

SWU	KPIs	2-4	ร้อยละความสำาเร็จของ

แผนแม่บททรัพยากรบุคคล ร้อยละ

มีแผนแม่บท

ทรัพยากร

บุคคล

มากกว่า

ร้อยละ	90

มากกว่า

ร้อยละ	90

มากกว่า

ร้อยละ	90

SWU	KPIs	2-5	ระดับการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	(*)

(*)	หมายเหตุ	รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก

ระดับ

มีแผนแม่บท

มหาวิทยาลัย

อัจฉริยะ

ดำาเนินงาน	

Smart

University	

Phase	1	

มากกว่า

ร้อยละ	90

ดำาเนินงาน	

Smart

University	

Phase	2	

มากกว่า

ร้อยละ	90

ดำาเนินงาน	

Smart

University	

Phase	3	

มากกว่า

ร้อยละ	90

SWU	KPIs	2-6	Green	University	Ranking ลำาดับที่ Top	150 Top	100 Top	100 Top	100

SWU	KPIs	2-7	ผังแม่บทกายภาพสู่

มหาวิทยาลัยยั่งยืน	(**)

(**)	หมายเหตุ	ผังแม่บท	คือ	Master	Plan	และ	Master	

Operation	Plan	ของมหาวิทยาลัย

จำานวน	

ผังแม่บท

1	ผัง

(ประสานมิตร)

4	ผัง

(ประสานมิตร)

นนทบุรี			

องครักษ์	

แม่สอด)

4	ผัง

(Update)

4	ผัง

(Update)
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม
      Social Engagement 

 ส่วนนำา
	 “บริการวิชาการที่มีคุณภาพ	จิตสำานึกและรับผิดชอบต่อสังคม”	เป็นหนึ่งในพันธกิจ	(Mission)	สำาคัญของ

มหาวิทยาลัยที่ถูกกำาหนดไว้ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์	 15	 ปี	 (พ.ศ.	 2553–2567)	 โดยอาศัยความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	 บนฐาน

ความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	

 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินการโครงการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง	โดยการทำางาน

เชิงพ้ืนท่ีผ่านนโยบาย	 1	 จังหวัด	 1	 มหาวิทยาลัย	 รวมถึงการกำาหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย

รับใช้สังคม	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 เป็นต้นมา	 ทำาให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มีการดำาเนินโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า	 1,014	 โครงการ	 ใช้งบประมาณจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น

1,480	ล้านบาท	ครอบคลุมกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง	3	ด้าน	คือ	การพัฒนาเศรษฐกิจ	การพัฒนาสังคม/

วัฒนธรรม	และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	และที่สำาคัญคือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

	 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้การดำาเนินงานด้านต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 จึงเป็นที่มาของการจัดทำา

แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(พ.ศ.2565	–	2580)	 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันที่สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	 (National	 Strategy)	

รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)		ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	

การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ยังคงเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 และเป็น

ส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่	 3	 Social	 Engagement	 ให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก	 (Goal)

เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยกำาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Goals)	

ไว้	2	ประการ	คือ

	 1.	เพื่อดำาเนินพันธกิจสัมพันธ์	(Engagement)	ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	[Sustainable	

Development	Goals	(SDGs)]

	 2.	เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/สังคม	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 (National	

Strategy)

 มหาวิทยาลัยได้วางกรอบแนวทางการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก	(Goal)	ออกเป็น	3	ประเด็น

คือ	1.	การบริการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง	และเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	(SDGs)	2.	การบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ	และ	3.	วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน	ทั้งนี้เพื่อให้เห็นเป็น

รูปธรรม	 มหาวิทยาลัยจึงได้กำาหนดตัวชี้วัดหลัก	 (Corporate	 KPIs)	 ที่แสดงถึงผลการดำาเนินการตามเป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์	(Strategic	Goals)	ที่วางไว้	โดยใช้	
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	 1.	ผลการจัดอันดับของ	The	Times	Higher	Education	(THE)	Impact	Rankings	ขององค์กรจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ	 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินจะแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มหลัก	ได้แก่	1)	งานวิจัย	2)	นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย	 3)	 การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก	 และ	 4)	 การเรียนการสอน	 ทั้งนี้

ในปี	 2021	 มหาวิทยาลัยมีผลคะแนน	 60.90	 อยู่ในลำาดับที่	 401–600	 จากมหาวิทยาลัย	 1,115	 แห่งที่เข้าร่วม

การจัดอันดับ	 มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทายและแสดงถึงความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน

โดยคาดหวังว่าจะสามารถอยู่ใน	100	ลำาดับแรก	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	(พ.ศ.	2580)	

	 2.	 ร้อยละความสำาเร็จของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม	 โดยใช้ผลสำาเร็จของแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

เพื่อสังคม	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการบริการเพื่อสังคมทั้งในด้านกระบวนการที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการ

องค์ความรู้ในหลายมิติ	และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ	นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ตลอดจนมหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังให้การบริการเพื่อสังคม	 สามารถบรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยคือการเป็น	“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม	 (Learning	University	 for	Society)	จึงกำาหนด

เป้าหมายของความสำาเร็จไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ	 90	 ของการดำาเนินการตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม

ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	(พ.ศ.	2580)
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ตัวชี้วัดหลัก	(Corporate	KPIs) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย	(Targets)

พ.ศ.	2565
พ.ศ.

2566-2570

พ.ศ.

2571-2575

พ.ศ.

2576-2580

SWU	KPIs	3-1	THE	Impact	Rankings	(*) ลำาดับที่ Top	400 Top	200 Top	150 Top	100

SWU	KPIs	3-2	ร้อยละความสำาเร็จของ
แผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

หมายเหต ุ  

 (*)	 THE	 Impact	 Rankings	 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals:	 SDGs)	ขององค์การสหประชาชาติ	 โดย	Time	Higher	

Education	 (THE)	 สถาบันในการจัดอันดับชั้นนำาของโลกจากประเทศอังกฤษ	 ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินของ	

THE	 Impact	 Rankings	 จะแบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 1)	 งานวิจัย	 2)	 นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใน

มหาวิทยาลัย	3)	การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก	และ	4)	การเรียนการสอน
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
     (Educational Leader)

ประเด็นท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน
  (Excellent Curriculum & Teaching Expert)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

1.1	พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1.2	พัฒนาหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์

1.3	พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

1.4	พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

1.5	พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ

1.6.	พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับ	reskill/upskill

1.7	พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบ	(แบบให้ปริญญา)

2.	พัฒนาการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุน	เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่	21

2.1	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ	Active	learning

2.2	พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มวิชา	(Module)

2.3	การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำางานหรือสหกิจศึกษา

2.3	การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำางานหรือสหกิจศึกษา

2.4	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สำาหรับพัฒนากำาลังคนทุกช่วงวัย

3.	พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน

3.1	จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์

					(SWU-BEST)

3.2	ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร	(UKPSF)

4.	มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้/และหรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

4.1	จัดการอบรมให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
     (Educational Leader)

ประเด็นท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวจัิยและนวตักรรม 
   (Excellent Research & Innovation Expert)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

1.1.	ส่งเสริมและผลักดันเพื่อเพิ่มจำานวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ			

						ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล	Scopus

1.2.	ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการทำาวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา/

						สถาบันวิจัย/หน่วยงานในต่างประเทศ

2.	ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	การพัฒนาประเทศ	นโยบายรัฐ	

			และ	SDGs	

2.1.	สนับสนุนการวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	การพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐ

2.2.	สนับสนุนการวิจัยที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	

						Goals)

3.	ผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม	เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและยกระดับเศรษฐกิจ

			ของประเทศ

3.1.	สนับสนุนการวิจัยแบบ	Demand	Driven	ที่ได้ความร่วมมือกับภาคเอกชน

3.2.	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย	

						นักวิจัย	สังคม	และประเทศ

4.	พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

4.1.	สร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมด้วยการสนับสนุนแบบครบวงจร	ทั้งบุคลากรที่มี

						ศักยภาพ	งบประมาณ	ครุภัณฑ์วิจัย	และสถานที่ทำาวิจัย

4.2.	สนับสนุนและยกระดับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพ	ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
     (Educational Leader)

ประเด็นท่ี 3 การมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 
   (World Class University)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก	(World	Class	

				University)

1.1.	สร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทุกมิติในระดับนานาชาติ

1.2.	พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและประสบการณ์ในต่างประเทศให้กับบุคลากรและนิสิต

1.3.	ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงรุกในระดับนานาชาติ

1.4.	ส่งเสริมการรับอาจารย์ชาวต่างชาติ

1.5.	ส่งเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
     (Educational Leader)

ประเด็นท่ี 4 การพัฒนานิสิตสำาหรบัการเป็นพลเมืองโลก 
  (Students and Alumni Development 
  for Global Citizen)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

1.1.	ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต	มศว	มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	และสมรรถนะที่จำาเป็นใน
						ศตวรรษที่	21	(SWU	SMART	STUDENT)
1.2.	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และประสบการณ์การทำางานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.3.	พัฒนาศักยภาพด้านความตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย	พร้อมทั้ง
						การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมสำาหรับนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ
1.4.	ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประกวด/นำาเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ	
						ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
1.5.	ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประกวด/นำาเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรม

2.	พัฒนาและจัดบริการ	สวัสดิการ	ที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้	การดำาเนินชีวิตของนิสิตอย่างมีความสุข

2.1	พัฒนาระบบการจัดการหอพักและปรับปรุงหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมเพียงพอ	
					และจัดสิ่งอำานวยความสะดวกในหอพักตามความต้องการที่เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
					ที่ดีให้กับนิสิต
2.2.	สร้างภูมิคุ้มกันให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง	สามารถดำารงตนในสังคม	
						ได้อย่างมีความสุข	(SWU	HAPPY	Space)
2.3.	พัฒนาพื้นที่สำาหรับให้นิสิตใช้บริการ	(SWU	HAPPY	Space)
2.4.	พัฒนาช่องทางในการให้บริการส่งเสริมสุขภาวะแก่นิสิต
2.5.	จัดกิจกรรมดูแลและส่งเสริมการพัฒนานิสิตที่มีความต้องการพิเศษให้มีความสุขกับการใช้ชีวิต	
						ในมหาวิทยาลัย
2.6.	พัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับนิสิต	เพื่อสร้าง
						ความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
2.7.	จัดตั้ง	SWU	International	Hub
2.8.	จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ความเป็นวันธรรมนานาชาติ	SWU	International	Hub
2.9.	จัดกิจกรรมความรู้บุคลากรด้านการให้คำาปรึกษมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพร่างกายและ
						สุขภาวะทางจิตใจของนิสิต
2.10.	จัดระบบการช่วยเหลือทางด้านการเงิน	สวัสดิการ	และทุนการศึกษา	เพื่อสนับสนุนให้นิสิต	
								มีความพร้อมในการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
     (Educational Leader)

ประเด็นท่ี 4 การพัฒนานิสิตสำาหรบัการเป็นพลเมืองโลก 
  (Students and Alumni Development 
  for Global Citizen)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

3.	ยกระดับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/การได้งานทำา	และการพัฒนาสู่การเป็น	startup	ของนิสิต	

3.1.	พัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมแนะแนว/การประกอบอาชีพของนิสิต

3.2.	พัฒนาเครือข่ายกับสถานประกอบการ/หน่วยงานรัฐเอกชน

3.3.	จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพของนิสิต

3.4.	จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรม	และการจัดตั้ง	SWU	Start	Up	

						สำาหรับนิสิต

4.	พัฒนาระบบและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า/สมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง	เพื่อร่วมพัฒนานิสิต

				และมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

4.1.	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ	SWU	ADP	

						(Upskill/Reskill/New	skill)

4.2.	พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่าให้มีช่องทางหลากหลาย	

						และมีประสิทธิภาพ

4.3.	จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย	ตลอดจนมีส่วนร่วม	

						ในการพัฒนานิสิตปัจจุบันและมหาวิทยาลัย

4.4.	ยกย่องและมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าที่ทำาประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
      และมีธรรมาภิบาล
      (High Performance and Good   
      Governance Organization)

ประเด็นท่ี 1  มหาวทิยาลัยบรหิารงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการที่โปร่งใส	มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

2.	พัฒนาระบบการสื่อสารและผลักดันให้มีการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึง

				ทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย

3.	ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่กำาหนด

4.	พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้/และหรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์													

			ในระดับอุดมศึกษา

ประเด็นท่ี 2  มหาวทิยาลัยมีการบรหิารจัดการทางการเงิน
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Finance for Sustainable Development)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	สร้างความสมดุลและความเหมาะสมของแหล่งรายได้เพื่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย

2.	พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

3.	ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ	และประหยัดทรัพยากร

4.	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน	และจัดการความเสี่ยง
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
      และมีธรรมาภิบาล
      (High Performance and Good   
      Governance Organization)

ประเด็นท่ี 3  บุคลากรของมหาวทิยาลัยมีศักยภาพ
และสมรรถนะ 
(Human Capacity & Human Competency)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	การมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมบุคลากร	(Focusing	On	Workforce	Environment)

2.	การมุ่งเน้นระบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

				(Focusing	On	HR	Operation	Processes	For	HPO)

3.	การมุ่งเน้นความผูกพันของบุคลากร	(Focusing	On	Workforce	Engagement)

ประเด็นท่ี 4  มหาวทิยาลัยอจัฉรยิะ (Smart University)
แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.	ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล	(Digital	Transformation)

ประเด็นท่ี 5  มหาวทิยาลัยยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(Sustainable Green University)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อให้ติดอันดับ	Green	University	Ranking

2.	พัฒนาลักษณะกายภาพของมหาวิทยาลัยตามแนวทาง	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)



แผนปฏิบัติการ และตัวชีว้ดั ภายใต้แผนยุทธศาสตร ์20 ปี (พ.ศ. 2565–2580)26

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม
     (Social Engagement) 

ประเด็นท่ี 1  การบรกิารเพ่ือสังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 
นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องและเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	(National	Strategy)

			และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	โดยให้ความสำาคัญกับ

			ประเด็นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย				ประเด็นที่	11	การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

																																																			ประเด็นที่	12	การพัฒนาการเรียนรู้

																																																			ประเด็นที่	23	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

			ประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ								ประเด็นที่	5			การท่องเที่ยว

																																																			ประเด็นที่	13	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

																																																			ประเด็นที่	16	การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริม

																																																																				เศรษฐกิจฐานราก

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

			[Sustainable	Development	Goals	(SDGs)]	โดยให้ความสำาคัญกับ

			เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน			SDG	3	มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

																																							SDG	4	การศึกษาที่เท่าเทียม

																																							SDG	7	พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

																																							SDG	10	ลดความเหลื่อมลำ้า

																																							SDG	13	การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

																																							SDG	17	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.	จัดทำาแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

3.1.	พัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย	(Area	Based)	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

และสิ่งแวดล้อม	ด้วยหลัก	University	Social	Engagement	(*)	ผ่านทาง	SWU	Project	

Based		(ตัวอย่าง	:	โครงการอโศกโมเดล	องครักษ์โมเดล)

3.2.	สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนและจูงใจให้เอื้อต่อส่วนงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

สร้างผลงานการบริการเพื่อสังคม	(บุคลากร	งบประมาณ	สถานที่)

3.3.	จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เพื่อการให้บริการเพื่อสังคม

(ปรับบทบาทของส่วนกิจการเพื่อสังคม)
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม
     (Social Engagement) 

ประเด็นท่ี 2  การบรกิารเพ่ือสังคมแบบบูรณาการ
   (Integrated social services)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	กำาหนดนโยบายบูรณาการการบริการเพื่อสังคมกับการวิจัย	และการเรียนการสอน

2.	กำาหนดนโยบายบูรณาการการบริการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน	ตามหลัก	University	Social	

			Engagement						

3.	ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

4.	การบริการวิชาชีพด้านบริการสุขภาพเพื่อสังคม	(โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม	มศว)

ประเด็นท่ี 3  วฒันธรรมและศิลปะเพ่ือชุมชน
   (Art and culture for community)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม	ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.	บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาชุมชนและสังคม

3.	บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตามแผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว

			ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหต ุ

	 (*)	หลัก	University	Social	Engagement	หมายถึง	พันธกิจสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย

	 								1.	ร่วมคิดร่วมทำาแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)

	 								2.	เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	Benefits)

	 								3.	มีการให้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	(Scholarship)

	 								4.	เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	Social	Impact)



ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา  (Educational Leader)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert)

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบ

สนองทิศทางการพัฒนา

ประเทศ

KPI1-01 ร้อยละของนิสิตระดับ

ปริญญาตรีที่รับได้ตามแผนการรับ

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

KPI1-02 ร้อยละของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่รับได้ตามแผนการรับ

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

KPI1-03 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน

ทำาหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

KPI1-04 คะแนนความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต

คะแนน (เต็ม 5) ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 4.00

KPI1-05 จำานวนหลักสูตรที่มี

การพัฒนาให้มีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ร้อยละ 100

KPI1-06 จำานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 

หลักสูตร

5 หลักสูตร/

อย่างน้อย 1 หลักสูตร

ต่อปี

KPI1-07 จำานวนหลักสูตรที่มีการ

ดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานประกอบการ 

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 

หลักสูตร

5 หลักสูตร/

อย่างน้อย 1 หลักสูตร

ต่อปี

KPI1-08 จำานวนหลักสูตรที่ได้รับการ

รับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับนานาชาติ

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 

หลักสูตร

10 หลักสูตร/

อย่างน้อย 2 หลักสูตร

ต่อปี

KPI1-09 จำานวนหลักสูตรระยะสั้น

ในรูปแบบของโมดูล เพื่อรองรับ reskill/

upskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 

หลักสูตร

15 หลักสูตร/

อย่างน้อย 3 หลักสูตร

ต่อปี

KPI1-10 จำานวนหลักสูตรออนไลน์

เต็มรูปแบบ (แบบให้ปริญญา)

หลักสูตร - อย่างน้อย 1 หลักสูตร

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

P1-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

EdPEx

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

P1-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

EdPEx

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

P1-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

*(SWU KPIs 1-2), EdPEx

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

P1-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

EdPEx

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีการเรียนรู้

ข้ามศาสตร์

P1-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ข้าม

ศาสตร์

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ

1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ P1-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx

1.4 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการ

P1-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการ

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ที่มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ

1.5 พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับ

การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับนานาชาติ

P1-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรอง

ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ที่มีการจัดการเรียนการสอน

*(SWU KPIs 1-2), EdPEx

1.6 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short 

course) เพื่อรองรับการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (reskill/upskill)

P1-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short 

course) เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (reskill/upskill)

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ที่มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ

1.7 พัฒนาหลักสูตรออนไลน์

เต็มรูปแบบ (แบบให้ปริญญา)

P1-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบ 

(แบบให้ปริญญา)

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

*(SWU KPIs 1-2)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert)

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้

และระบบสนับสนุน เพื่อส่ง

เสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

KPI1-11 จำานวนหลักสูตรทีทุ่กรายวิชา

มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 100

KPI1-12 จำานวนหลักสูตรมีการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มวิชา (Module)

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 20 

หลักสูตร

ทุกหลักสูตร

KPI1-13 จำานวนหลักสูตรทุกระดับ

มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทำางาน

ร้อยละ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

KPI1-14 จำานวนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีที่มีการส่งนิสิตเข้าร่วม

สหกิจศึกษา

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 10 

หลักสูตร

อย่างน้อย 15 

หลักสูตรต่อปี

KPI1-15 จำานวนคนทุกช่วงวัยที่เข้า

ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น

ในรูปแบบของโมดูล

คน ไม่น้อยกว่า 200 คน ไม่น้อยกว่า 200 คน

ต่อปี

3. พัฒนาคณาจารย์ให้มี

ความเป็นเลิศในการจัดการ

เรียนการสอน

KPI1-16 จำานวนอาจารย์ที่ได้รับ

รางวัลด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

คน ไม่น้อยกว่า 3 คน 15 คน/อย่างน้อย

3 คนต่อปี

KPI1-17 จำานวนอาจารย์ที่ได้รับรอง

ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร 

(UKPSF)

คน ไม่น้อยกว่า 30 คน 150 คน/อย่างน้อย 

30 คนต่อปี

4. มหาวิทยาลัยเป็นต้น

แบบในการจัดการเรียนรู้/

และหรือการพัฒนาวิชาชีพ

อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

KPI1-18 จำานวนครั้งที่ได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย

ระดับสถาบัน/องค์กร/สมาคม

ครั้ง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 25 ครั้ง/อย่างน้อย 

5 ครั้งต่อปี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active learning

P1-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ

2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มวิชา (Module)

P1-12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

วิชา (Module)

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ

2.3 การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

กับการทำางานหรือสหกิจศึกษา

P1-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับ

การทำางานหรือสหกิจศึกษา

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ, UCLAS

2.3 การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

กับการทำางานหรือสหกิจศึกษา

P1-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับ

การทำางานหรือสหกิจศึกษา

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ, UCLAS

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำาหรับพัฒนากำาลังคนทุกช่วงวัย

P1-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำาหรับพัฒนากำาลังคนทุกช่วงวัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่

มีการจัดการเรียนการสอน

สภา 4 มิติ

3.1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา

สมรรถนะและประสิทธิภาพการเรียน

การสอนของอาจารย์ (SWU-BEST)

P1-16 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ

อาจารย์ (SWU-BEST)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ *(SWU KPIs 1-2)

3.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับการ

รับรองตามกรอบมาตรฐานของสห

ราชอาณาจักร (UKPSF)

P1-17 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับการรับรอง

ตามกรอบมาตรฐานของสหราช

อาณาจักร (UKPSF)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ *(SWU KPIs 1-2), สภา 4 มิติ

4.1 จัดการอบรมให้กับสถาบัน

อุดมศึกษาอื่น

P1-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดการอบรมการจัดการเรียนรู้/และ

หรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

ในระดับอุดมศึกษาให้กับสถาบัน

อุดมศึกษาอื่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ EdPEx
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Excellent Research & Innovation Expert)

1. พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

ระดับนานาชาติ

KPI1-19 จำานวนผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus

บทความ 500 บทความ 800 บทความต่อปี

KPI1-20 จำานวนผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus 

ต่อจำานวนบุคลากรสายวิชาการ

อัตราส่วน (Ratio) 0.33 0.53

KPI1-21 ร้อยละจำานวนผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus 

ที่อยู่ใน Q1 และ Q2 ต่อจำานวนผล

งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus

ร้อยละ 74 80

KPI1-22 ค่าเฉลี่ยจำานวนครั้งของผล

งานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล 

Scopus ที่ถูกอ้างอิง (Citation) ต่อ

จำานวนผลงานตีพิมพ์ตีพิมพ์งานวิจัย

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

อยู่บนฐานข้อมูล Scopus ทั้งหมด

อัตราส่วน (Ratio) 5.8 6.5

KPI1-23 ร้อยละจำานวนผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus 

ที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา/

สถาบันวิจัย/หน่วยงานในต่างประเทศ

ร้อยละ 14 20

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1. ส่งเสริมและผลักดันเพื่อเพิ่ม

จำานวนผลงานวิจัยและการตีพิพม์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล 

Scopus 

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

พันธมิตรในการทำาวิจัยร่วมกับ

นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา/

สถาบันวิจัย/หน่วยงานในต่าง

ประเทศ

P1-19 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และรางวัล

การตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล 

Scopus 

P1-20 ปรับภาระงานและค่า

ตอบแทนของบุคลากรสายวิชาการ

ให้สอดคล้องกับ Corporate KPI 

ของ มศว 

P1-21 สร้างกลไกในการตรวจสอบ

และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ดำาเนินงานวิจัยระดับบุคคล ระดับ

ภาควิชา ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย 

P1-22 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ทุนวิจัย ประเภท Research Global 

Challenge

ผู้อำานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx, สภา 4 มิติ

*(SWU KPIs 1-1), (SWU 

KPIs 1-2), EdPEx

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Excellent Research & Innovation Expert)

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย การพัฒนา

ประเทศ นโยบายรัฐ และ 

SDGs

KPI1-24 ร้อยละของจำานวนโครงการ

วิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐ

ร้อยละ 67 70

KPI1-25 ร้อยละของจำานวนโครงการ

วิจัยที่ตอบสนองต่อ SDGs

ร้อยละ 8 15

3. ผลิตผลงานวิจัย/

งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับ

มหาวิทยาลัยและยกระดับ

เศรษฐกิจของประเทศ

KPI1-26 จำานวนผลงานวิจัยที่ยื่น

ขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

จำานวนสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร

45 60

KPI1-27 จำานวนผลงานวิจัยที่นำาไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

จำานวนผลงานวิจัย 7 15

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐ 

2. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบสนองต่อ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (

Susstainable Development 

Goals)"

P1-23 จัดสรรงบประมาณวิจัย

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย การพัฒนาประเทศ 

นโยบายรัฐ และ SDGs  

P1-24 จัดสรรงบประมาณวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

P1-25 จัดสรรงบประมาณวิจัย

สถาบัน (R2R) 

P1-26 จัดสรรงบประมาณวิจัย

เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ 

(Social Engagement)

ผู้อำานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย

สภา 4 มิติ

สภา 4 มิติ

1. สนับสนุนการวิจัยแบบ Demand 

Driven ที่ได้ความร่วมมือกับภาค

เอกชน 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย นักวิจัย สังคม

 และประเทศ

P1-27 จัดทำา Portfolio ผลงาน

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

P1-28 จัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเพื่อ

ดำาเนินการเชิงรุกในการจัดการผล

งานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

P1-29 จัดสรรงบประมาณเพื่อเสริม

สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

(Entreprenuer) ที่มีศักยภาพสูง 

P1-30 แสวงหาความร่วมมือเพื่อจับ

คู่ธุรกิจ (Business Matching) 

P1-31 จัดสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นการสนับสนุนการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้อำานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย

*(SWU KPIs 1-2), EdPEx, 

สภา 4 มิติ

สภา 4 มิติ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Excellent Research & Innovation Expert)

4. พัฒนาระบบสนับสนุน

การวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

KPI1-28 จำานวนศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัย

จำานวนศูนย์ฯ 5 10

KPI1-29 จำานวนนักวิจัยต่างชาติที่มา

ทำางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของ มศว 

ที่ มศว

จำานวนคน 10 25

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1. สร้างระบบนิเวศการวิจัยและ

นวัตกรรมด้วยการสนับสนุนแบบ

ครบวงจร ทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพ 

งบประมาณ ครุภัณฑ์วิจัย และสถาน

ที่ทำาวิจัย 

2. สนันบสนุนและยกระดับกลุ่มวิจัย

ที่มีศักยภาพ ให้เป็นศูนย์ความเป็น

เลิศด้านการวิจัย

P1-32 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยทั้งในด้านพัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ในระดับนานาชาติ การจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนา

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 

Development) 

P1-33 จัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนต่อระบบนิเวศวิจัยแบบ

ครบวงจร ทั้งในด้านการจ้างนักวิจัย

ต่างชาติ เครื่องมือและสิ่งอำานวย

ความสะดวกด้านวิจัยระดับโลก 

(World Class Research Facilities) 

และสถานที่วิจัย 

P1-34 ปรับปรุงระบบและกลไกใน

การจ้างนักวิจัยต่างชาติที่มีศักยภาพ

ให้มีความคล่องตัว และยืดหยุ่น 

P1-35 สนับสนุนการจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศที่มีศักยภาพ ให้มาร่วม

ทำาวิจัย ณ มศว 

P1-36 ปรับระบบบริหารงบประมาณ

การวิจัยของมหาวิทยาลัย

เพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

P1-37 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน 

/เคลื่อนย้ายนักวิจัย เพื่อทำาวิจัย

ร่วมกับต่างประเทศ (International 

Research Mobility) 

P1-38 จัดสรรงบประมาณสำาหรับ

การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

การวิจัย

ผู้อำานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 3 การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

1. ส่งเสริมและพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสู่

มหาวิทยาลัยชั้นนา

ระดับโลก (World Class 

University)

KPI1-30 จำานวนโครงการ/กิจกรรม

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 6 

กิจกรรม/ความร่วมมือ

ไม่น้อยกว่า 10 

กิจกรรม/ความร่วม

มือ

KPI1-31 outbound-จำานวนนิสิตจาก 

มศว ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/

วิจัยในต่างประเทศ

คน ไม่น้อยกว่า 65 คน ไม่น้อยกว่า 250 คน

KPI1-32 inbound-จำานวนนิสิตจาก

สถาบันต่างประเทศที่เข้ามาศึกษา

แลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยที่ มศว

คน ไม่น้อยกว่า 140 คน ไม่น้อยกว่า 350 คน

KPI1-33 outbound-จำานวนบุคลากร

จาก มศว ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/

อบรม/วิจัยในต่างประเทศ

คน ไม่น้อยกว่า 25 คน ไม่น้อยกว่า 30 คน

KPI1-34 inbound-จำานวนบุคลากร

จากสถาบันต่างประเทศที่มาศึกษา

แลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน มศว

คน ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่น้อยกว่า 40 คน

KPI1-35 จำานวนอาจารย์ประจำา

ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานใน มศว

คน ไม่น้อยกว่า 120 คน ไม่น้อยกว่า 150 คน

KPI1-36 จำานวนนิสิตชาวต่างชาติ

ที่เข้าเรียนเต็มหลักสูตรใน มศว 

(Degree-Seeking Students)

คน ไม่น้อยกว่า 150 คน ไม่น้อยกว่า 300 คน

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1.1  สร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้

เกิดกิจกรรมความร่วมมือทุกมิติใน

ระดับนานาชาติ

P1-39 โครงการ/กิจกรรมความร่วม

มือระดับนานาชาติ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรบุคคล 

3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ระดับคณะทุกหน่วยงาน

1.1  สร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้

เกิดกิจกรรมความร่วมมือทุกมิติใน

ระดับนานาชาต ิ

1.2  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและ

ประสบการณ์ในต่างประเทศให้กับ

บุคลากรและนิสิต  

1.3  ส่งเสริมให้เกิดการ

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงรุกใน

ระดับนานาชาติ 

P1-40 โครงการ/กิจกรรมความร่วม

มือระดับนานาชาติ  

P1-41 โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและ

ประสบการณ์ในต่างประเทศให้กับ

บุคลากรและนิสิต  

P1-42 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

เชิงรุกในระดับนานาชาติ 

(ไม่น้อยกว่า 5 ภาคี)

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ระดับคณะทุกหน่วยงาน

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx

*(SWU KPIs 1-1), (SWU 

KPIs 1-2), EdPEx

1.4 ส่งเสริมการรับอาจารย์ชาว

ต่างชาติ

P1-43 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ส่งเสริมการรับอาจารย์ชาวต่างชาติ

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรบุคคล 

3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ระดับคณะทุกหน่วยงาน

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx

1.5 ส่งเสริมพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ

P1-44 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนานาชาติ

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ระดับคณะทุกหน่วยงาน

*(SWU KPIs 1-1), SWU KPIs 

1-2, EdPEx
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตสำาหรับการเป็นพลเมืองโลก (Students and Alumni Development 

for Global Citizen)

1. พัฒนาศักยภาพและเสริม

สร้างอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

KPI1-37 คะแนนความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต (ด้านอัตลักษณ์นิสิต มศว 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ

สมรรถนะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 

(SWU SMART STUDENT))

คะแนน (เต็ม 5) ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 4.00

KPI1-38 จำานวนรางวัลหรือการ

ประกาศเกียรติคุณที่นิสิตได้รับจาก

ประกวด/นำาเสนองาน/แข่งขันทาง

วิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติ

จำานวน ไม่น้อยกว่า 25 รางวัล ไม่น้อยกว่า 30 รางวัล

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์

นิสิต มศว มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ และสมรรถนะที่จำาเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

(SWU SMART STUDENT) 

1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และประสบการณ์การทำางาน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 พัฒนาศักยภาพด้านความ

ตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาและศิลป

วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมสำาหรับนิสิตชาวไทย

และชาวต่างชาติ

P1-45 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที่ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต 

มศว มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

และสมรรถนะที่จำาเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 (SWU SMART STUDENT) 

P1-46 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการ

ทำางานของนิสิตทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

P1-47 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพด้านความตระหนัก

รู้คุณค่าภูมิปัญญาและศิลป

วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมสำาหรับนิสิตชาวไทย

และชาวต่างชาติ

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ระดับคณะทุกหน่วยงาน

EdPEx

1.4 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประกวด

/นำาเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพ

ทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับ

ชาติและนานาชาต ิ

1.5 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประกวด

/นำาเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม"

P1-48 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประกวด/

นำาเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพ

ทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับ

ชาติและนานาชาต ิ

P1-49 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประกวด/

นำาเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ระดับคณะทุกหน่วยงาน

*(SWU KPIs 1-2)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตสำาหรับการเป็นพลเมืองโลก (Students and Alumni Development 

for Global Citizen)

2. พัฒนาและจัดบริการ 

สวัสดิการ ที่ส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้ 

การดำาเนินชีวิตของนิสิต

อย่างมีความสุข    

KPI1-39 ความพึงพอใจของนิสิตต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น หอพัก,

พื้นที่ให้บริการและจัดกิจกรรม,

กิจกรรมส่งเสริมการสุขภาพกายและ

ใจของนิสิต)

คะแนน (เต็ม 5) ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 4.00

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

2.1 พัฒนาระบบการจัดการ

หอพักและปรับปรุงหอพักนิสิต

มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม

เพียงพอ และจัดสิ่งอำานวยความ

สะดวกในหอพักตามความต้องการที่

เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้กับนิสิต 

2.2 จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้

นิสิตมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพ

จิตใจที่แข็งแรง สามารถดำารงตน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข (SWU 

HAPPY Space) 

2.3 พัฒนาพื้นที่สำาหรับให้นิสิตใช้

บริการ (SWU HAPPY Space)  

2.4 พัฒนาช่องทางในการให้บริการ

ส่งเสริมสุขภาวะแก่นิสิต 

2.5 จัดกิจกรรมดูแลและส่งเสริม

การพัฒนานิสิตที่มีความต้องการ

พิเศษให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 

2.6 พัฒนาระบบและช่องทางการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ให้กับนิสิต เพื่อสร้างความเข้าใจและ

สัมพันธภาพที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

2.7 จัดตั้ง SWU International 

Hub  

2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม

การเรียนรู้ความเป็นวันธรรม

นานาชาติ SWU International 

Hub 

P1-50 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบการจัดการหอพักและ

ปรับปรุงหอพักนิสิตมหาวิทยาลัย

ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ และจัด

สิ่งอำานวยความสะดวกในหอพักตาม

ความต้องการที่เสริมสร้างสุขภาวะ

และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนิสิต 

P1-51 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สร้างภูมิคุ้มกันให้นิสิตมีสุขภาพ

ร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง 

สามารถดำารงตนในสังคมได้อย่างมี

ความสุข (SWU HAPPY Space) 

P1-52 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาพื้นที่สำาหรับให้นิสิตใช้

บริการ (SWU HAPPY Space) 

P1-53 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาช่องทางในการให้บริการส่ง

เสริมสุขภาวะแก่นิสิต 

P1-54 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ดูแลและส่งเสริมการพัฒนานิสิตที่มี

ความต้องการพิเศษให้มีความสุขกับ

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

P1-55 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้

กับนิสิต เพื่อสร้างความเข้าใจและ

สัมพันธภาพที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

P1-56 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดตั้ง SWU International Hub  

P1-57 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ความ

เป็นวันธรรมนานาชาติ SWU Inter-

national Hub

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

EdPEx
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตสำาหรับการเป็นพลเมืองโลก (Students and Alumni Development 

for Global Citizen)

2. พัฒนาและจัดบริการ 

สวัสดิการ ที่ส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนรู้ 

การดำาเนินชีวิตของนิสิต

อย่างมีความสุข  

KPI1-40 จำานวนบุคลากรให้คำาปรึกษา

มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพร่างกาย

และสุขภาวะทางจิตใจของนิสิต 

จำานวนคน ไม่น้อยกว่า 20 คน ไม่น้อยกว่า 30 คน

KPI1-41 ร้อยละจำานวนของนิสิต

ที่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงิน 

สวัสดิการ,อาหาร และทุนการศึกษา

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

3. ยกระดับการส่งเสริม

การประกอบอาชีพ/การได้

งานทำา และการพัฒนาสู่

การเป็น startup ของนิสิต

KPI1-42 จำานวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ/

ภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว

/การประกอบอาชีพของนิสิต

จำานวนหน่วยงาน/

บริษัท

ไม่น้อยกว่า 200 

หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า 250 

หน่วยงาน

KPI1-43 ร้อยละของนิสิตที่ได้งานจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว/

การประกอบอาชีพ

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

KPI1-44 จำานวนนวัตกรรมหรือ 

start up ของนิสิตที่เกิดขึ้น

จำานวนนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 3 

นวัตกรรม

ไม่น้อยกว่า 5 

นวัตกรรม

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

2.9 จัดกิจกรรมให้ความรู้บุคลากร

ด้านการให้คำาปรึกษามีส่วนร่วม

ในการดูแลสุขภาพร่างกายและสุข

ภาวะทางจิตใจของนิสิต

P1-58 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ให้ความรู้บุคลากรด้านการให้

คำาปรึกษามีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพร่างกายและสุขภาวะ

ทางจิตใจของนิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

*(SWU KPIs 1-2)

2.10 จัดระบบการช่วยเหลือทาง

ด้านการเงิน สวัสดิการ และทุน

การศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมี

ความพร้อมในการศึกษาและใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

P1-59 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดระบบการช่วยเหลือทางด้าน

การเงิน สวัสดิการ และทุนการ

ศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีความ

พร้อมในการศึกษาและใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

*(SWU KPIs 1-2), 

THE Impact Ranking 

(SDG1)

3.1 พัฒนารูปแบบจัดกิจกรรม

แนะแนว/การประกอบอาชีพ

ของนิสิต 

3.2 พัฒนาเครือข่ายกับสถาน

ประกอบการ/หน่วยงานรัฐเอกชน 

3.3 จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อความ

พร้อมในการประกอบอาชีพของนิสิต

P1-60 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมแนะแนว

/การประกอบอาชีพของนิสิต 

P1-61 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาเครือข่ายกับสถานประกอบ

การ/หน่วยงานรัฐเอกชน 

P1-62 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แนะแนวเพื่อความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพของนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

*(SWU KPIs 1-2)

3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรม 

และการจัดตั้ง SWU Start Up 

สำาหรับนิสิต

P1-63 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่

การพัฒนานวัตกรรม และการจัดตั้ง 

SWU Start Up สำาหรับนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

*(SWU KPIs 1-2)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตสำาหรับการเป็นพลเมืองโลก (Students and Alumni Development 

for Global Citizen)

4. พัฒนาระบบและสนับสนุน

การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า/

สมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง 

เพื่อร่วมพัฒนานิสิตและ

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

KPI1-45 จำานวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

และวิชาชีพ SWU ADP (Up skill/Re 

skill/New skill) 

จำานวนคน ไม่น้อยกว่า 200 คน ไม่น้อยกว่า 500 คน

KPI1-46 จำานวนศิษย์เก่าที่มีส่วน

ร่วมในการพัฒนานิสิตปัจจุบันและ

มหาวิทยาลัย

จำานวนคน ไม่น้อยกว่า 150 ไม่น้อยกว่า 200

KPI1-47 จำานวนของศิษย์เก่าที่ได้รับ

รางวัล/ระดับชาติและนานาชาติ/การ

ประกาศเกียรติ

จำานวนคน ไม่น้อยกว่า 25 รางวัล ไม่น้อยกว่า 25 รางวัล

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เก่า

ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพ SWU ADP (Up skill/

Re skill/New skill) 

4.2 พัฒนาระบบการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ

ศิษย์เก่าให้มีช่องทางหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ  

4.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

สัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่า

กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนานิสิตปัจจุบันและ

มหาวิทยาลัย

P1-64 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนา

ทางด้านวิชการและวิชาชีพ SWU 

ADP (Up skill/Re skill/New 

skill) 

P1-65 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาระบบการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ

ศิษย์เก่าให้มีช่องทางหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ  

P1-66 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่าง

ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ตลอดจน

มสีว่นรว่มในการพฒันานสิติปจัจบุนั

และมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

*(SWU KPIs 1-2)

4.4 ยกย่องและมอบรางวัลให้กับ

ศิษย์เก่าที่ทำาประโยชน์และสร้าง

ชื่อเสียง

P1-67 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยกย่องและมอบรางวัลให้กับศิษย์

เก่าที่ทำาประโยชน์และสร้างชื่อเสียง

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

ระดับคณะทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดที่ตอบตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs) โดยตรง ระบุเครื่องหมาย (*) กำากับ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลโดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาล (Good 

Governance)

KPI2-01 ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ระดับ  ระดับ A  ระดับ A

KPI2-02 ระบบและกลไกการกำากับ

ติดตามการบริหารมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล

ร้อยละ มีระบบและกลไก

การกำากับติดตามการ

บริหารมหาวิทยาลัย

ให้มีประสิทธิผลและ 

ประสิทธิภาพโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล 

ดำาเนินการตามระบบ

มากกว่าร้อยละ 90

KPI2-03 ผลการประเมินการพัฒนา

คุณภาพการดำาเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

ระดับคะแนน เข้าร่วมรับการประเมิน 

EdPEx 200

ได้รับคะแนน 

EdPEx 300 คะแนน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการ

บริหารจัดการงบประมาณ

การเงิน และทรัพย์สินที่มี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า อย่างมี

ความมั่นคงทางการเงิน

KPI2-04 ร้อยละความสำาเร็จของแผน

กลยุทธ์การเงิน 

ร้อยละ มีแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน

มากกว่าร้อยละ 90

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
      และมีธรรมาภิบาล

(High Performance and Good Governance Organization)

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

สร้างระบบและกลไกการกำากับ

ติดตามการดำาเนินงานของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน

ปฏิบัติการและเกณฑ์ ITA

P2-01 ตั้งคณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

1.รองอธิการบดี

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

*(SWU KPIs 2-1), Edpex, 

สภา 4 มิติ

P2-02 จัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สร้างระบบและกลไกการกำากับ

ติดตามการบริหารมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล

(Good Governance)

P2-03 พัฒนาระบบการสื่อสารและ

ผลักดันให้มีการดำาเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึงทั้งในระดับ

ส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดี

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 2-1, Edpex, 

สภา 4 มิติ

กำาหนดเป้าหมายและแผนการ

ขับเคลื่อน

P2-04 กำาหนดเป้าหมายความเป็น

เลิศขององค์กร

1. รองอธิการบดี

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

*(SWU KPIs 2-2), Edpex, 

สภา 4 มิติ

P2-05 จัดทำาแผนการขับเคลื่อนองค์กร

สู่ความเปน็เลิศตามเปา้หมายทีก่ำาหนด  

มีระบบและกลไกในการจัดทำา

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

P2-06 จัดทำาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

โดยครอบคลุม

 - สร้างความสมดุลและเหมาะสม 
ของแหล่งรายได้เพื่อความมั่นคง

ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

 - พัฒนาระบบการจัดสรรงบ

ประมาณให้สอดคล้องกับทิศทาง

การพัฒนามหาวิทยาลัย

 - ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่าย

ให้มีประสิทธิภาพ และประหยัด

ทรัพยากร 

 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการทางการเงิน และจัดการความ

เสี่ยง

1. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

และทรัพย์สิน

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

*(SWU KPIs 2-3), Edpex,

สภา 4 มิติ

กำากับติดตามการดำาเนินการตาม

แผนกลยุทธ์การเงิน

P2-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์การเงิน
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

เพื่อให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

และสมรรถนะ (Human 

Capacity & Human 

Competency) ตอบสนอง

ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย

KPI2-05 ร้อยละความสำาเร็จของแผน

แม่บททรัพยากรบุคคล

ร้อยละ มีแผนแม่บท

ทรัพยากรบุคคล

มากกว่าร้อยละ 90

เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

สู่การเป็นมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะ  

(Smart University)

KPI2-06 ร้อยละความสำาเร็จของแผน

แม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

ระยะที่ 1 

ร้อยละ มีแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

มากกว่าร้อยละ 90

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Sustainable Green 

University)

KPI2-07 Green University Ranking ลำาดับ Top 150 Top 100

KPI2-08 ผังแม่บทกายภาพสู่

มหาวิทยาลัยยั่งยืน (ผังแม่บท คือ 

Master Plan และ Master Operation 

Plan ของมหาวิทยาลัย)

ผัง มีผังแม่บทกายภาพ

สู่มหาวิทยาลัย

ยั่งยืนสำาหรับพื้นที่ 

ประสานมิตร

มีผังแม่บทกายภาพ

ครบทั้ง 4 พื้นที่คือ

ประสานมิตรนนทบุรี 

องครักษ์ และแม่สอด

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

มีระบบและกลไกในการจัดทำาแผน

แม่บททรัพยากรบุคคล 

P2-08 จัดทำาแผนแม่บททรัพยากร

บุคคล โดยครอบคลุม

 - การมุ่งเน้นสภาพแวดล้อม

บุคลากร (Focusing on workforce

environment) 

 - การมุ่งเน้นระบบและกระบวนการ

จัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อผล

สัมฤทธิ์ขององค์กร (Focusing on 

HR operation processes for HPO) 

 - การมุ่งเน้นความผูกพันของ

บุคลากร (Focusing on Work-

force engagement)

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรบุคคล

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

*(SWU KPIs 2-4), Edpex, 

สภา 4 มิติ

กำากับติดตามการดำาเนินการตาม

แผนแม่บททรัพยากรบุคคล

P2-09 แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

ที่ตอบสนองต่อแผนแม่บททรัพยากร

บุคคล

มีระบบและกลไกในการดำาเนิน

การตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะ

P2-10 จัดทำาแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะโดยครอบคลุม

 - การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ

เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกิดการ

เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Trans-

formation)

1.รองอธิการบดี

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

*(SWU KPIs 2-5), Edpex, 

สภา 4 มิติ

กำากับติดตามการดำาเนินการตาม

แผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

P2-11 แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมที่ตอบสนองต่อแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

สร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเพื่อให้ติดอันดับ 

Green University Ranking

P2-12 จัดทำาแผนดำาเนินการ กำากับ

และพัฒนาลักษณะกายภาพของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์

ของ Green University Ranking

1. รองอธิการบดีฝ่าย

องครักษ์และพัฒนากายภาพ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

*(SWU KPIs 2-6), Edpex, 

สภา 4 มิติ

มีระบบและกลไกในการจัดทำาผัง

แม่บทกายภาพสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 

P2-13 จัดทำาผังแม่บทกายภาพสู่

มหาวิทยาลัยยั่งยืน 

1. รองอธิการบดีฝ่าย

องครักษ์และพัฒนากายภาพ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

*(SWU KPIs 2-7), Edpex, 

สภา 4 มิติ

กำากับติดตามการดำาเนินการตามผัง

แม่บทกายภาพสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 

P2-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที่ตอบสนองต่อผังแม่บทกายภาพ

สู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดที่ตอบตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs) โดยตรง ระบุเครื่องหมาย (*) กำากับ
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3  พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม (Social Engagement)  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

1. การบริการเพื่อสังคม

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติและ/หรือเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

KPI3-01 การจัดทำาแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

- มีแผนแม่บท

มหาวิทยาลัย

เพื่อสังคม

-

KPI3-02 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ตามหลัก University Social 

Engagement         

โครงการ ส่วนงานละ

ไม่น้อยกว่า

1 โครงการ 

ส่วนงานละ

ไม่น้อยกว่า

1 โครงการ ต่อปี

KPI3-03 ผลการดำาเนินการขับเคลื่อน

แผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

ร้อยละ - ความสำาเร็จ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

90 ตามแผนแม่บท

กลยุทธ์ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1. ส่งเสริมการบริการเพื่อสังคมที่

สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติ (National Strategy) 

P3-01 การจัดทำาแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ตามหลัก University Social

Engagement              

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. ส่วนกิจการเพื่อสังคม

SWU KPIs 3-1, 

SWU KPIs 3-2

2. ส่งเสริมการบริการเพื่อสังคม

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน [Sustainable Development

Goals (SDGs)]  

3. พัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 

(Area Based) ให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ด้วยหลัก University 

Social Engagement** ผ่านทาง 

SWU Project Based 

4. สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุน

และจูงใจให้เอื้อต่อส่วนงานและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยในการสร้าง

ผลงานการบริการเพื่อสังคม

(บุคลากร งบประมาณ สถานที่)

P3-02 การสนับสนุนทรัพยากรพันธ

กิจบริการเพื่อสังคม

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-1,

SWU KPIs 3-2

5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามความ

เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เพื่อการ

ให้บริการเพื่อสังคม (ปรับบทบาท

ของส่วนกิจการเพื่อสังคม)

P3-03 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็น

เลิศแห่งมหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. ส่วนกิจการเพื่อสังคม

6. สร้างระบบและกลไกในการ

ติดตามและประเมินผล

P3-04 การติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนแผน

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. ส่วนกิจการเพื่อสังคม

SWU KPIs 3-1,

*(SWU KPIs 3-2)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

2. การบริการเพื่อสังคม

แบบบูรณาการ

KPI3-04 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมที่มีการบูรณาการร่วมกับการ

เรียน

การสอน 

โครงการ ส่วนงานละ ไม่น้อย

กว่า 1 โครงการ 

(บูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน หรือ 

บูรณาการร่วมกับการ

วิจัย หรือบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนเรียน

การสอนและการวิจัย)

ส่วนงานละ ไม่น้อย

กว่า 1 โครงการ ต่อปี 

(บูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน หรือ 

บูรณาการร่วมกับการ

วิจัย หรือบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนเรียน

การสอนและการวิจัย)

KPI3-05 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมที่มีการบูรณาการ ร่วมกับการ

วิจัย 

โครงการ

KPI3-06 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

โครงการ - ส่วนงานละ 

ไม่น้อยกว่า

1 โครงการ ต่อปี 

3. วัฒนธรรมและศิลปะ

เพื่อชุมชน

KPI3-07 จำานวนโครงการศิลป

วัฒนธรรมที่บูรณาการร่วมกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

โครงการ ไม่น้อยกว่า 

3 โครงการ

ไม่น้อยกว่า 

15 โครงการ

KPI3-08 อัตราการขยายตัวของราย

ได้ที่เกิดจากการดำาเนินการตามแผน

แม่บทประเด็นการท่องเที่ยว

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

KPI3-09 ชุมชนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน

กลยุทธ์ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1. กำาหนดนโยบายบูรณาการการ

บริการเพื่อสังคมกับการเรียน

การสอน และการวิจัย

P3-05 การกำาหนดหลักเกณฑ์แนว

ปฏิบัติในการบูรณาการการบริการ

เพื่อสังคมกับการเรียนการสอน

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

P3-06 การกำาหนดหลักเกณฑ์แนว

ปฏิบัติในการบูรณาการการบริการ

เพื่อสังคมกับการวิจัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ

เพื่อสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

P3-07 จัดให้มีพื้นที่หรือเวทีสำาหรับ

หารือแลกเปลี่ยน สร้างความร่วม

มือระหว่างตัวแทนศาสตร์ต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัยเพื่อกำาหนด Theme 

แผนงาน โครงการบริการเพื่อสังคม

ร่วมกัน

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

1. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

P3-08 โครงการสร้างเครือข่ายกา

รบูรณาการความร่วมมือทางด้าน

วัฒนธรรมและศิลปะ

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

P3-09 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน

วัฒนธรรมและศิลปะ วันสำาคัญทาง

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

2. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

ตอบสนองตามแผนแม่บท ประเด็น

การท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

P3-10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมตามแนวทาง CBT

(Community Based-Tourism)

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

P3-11 โครงการส่งเสริมการถ่ายโอน

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและศิลปะ

ในบริบทร่วมสมัย

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

** หลัก University Social Engagement ประกอบด้วย

 1. ร่วมคิดร่วมทำาแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)  

 2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefits)  

 3. มีการให้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)  

 4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable Social Impact)  
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ภาคผนวก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์20 ปี 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 • ระดับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลัยอจัฉรยิะ (Smart University)
 • SWOT Analysis
 • กรอบเวลาในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
 • คณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
    มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 • คณะทำางานขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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ระดับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลัยอจัฉรยิะ
(Smart University)

ระดับ Phase	1 Phase	2 Phase	3 Phase	4

เครื่องมือการทำางาน

การประสานงาน

นำา	IT	มาช่วยลดการ

ใช้กระดาษ	ยังคง

ติดขัดกฎระเบียบ

บางอย่าง

มีการปรับปรุง

กระบวนการทำางาน

เพื่อยกเลิกกระดาษ

โดยเปลี่ยนต้นฉบับ

ให้เป็น	Digital

(อาจยังติดขัด

กฎระเบียบบางส่วน)

มีการปรับปรุง

กระบวนการทำางาน

เพื่อยกเลิกกระดาษ

โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้

เป็น	Digital	(ทั้งหมด)	

ใช้เครื่องมือดิจิทัล

ในการต่อยอดคุณค่า

ร่วมกันทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

ของแพลตฟอร์ม

ด้านดิจิทัล

การประสานงาน •	ส่วนใหญ่ใช้	

		e-file	เป็นหลัก

•	ใช้หนังสือราชการ

		เท่าที่จำาเป็น

•	เชื่อมโยงข้อมูลสำาคัญ

		กับหน่วยงานอื่น

		แบบอัตโนมัติ	

		(บางส่วน)

•	เช่ือมโยงกระบวนการ

		ทำางานระหว่าง

		หน่วยงานทั้งภายใน		

		และภายนอกด้วย			

		ความปลอดภัย

		ทางด้านดิจิทัล

เชื่อมโยงข้อมูลสำาคัญ

กับหน่วยงานอื่นแบบ

อัตโนมัติ	(ทั้งหมด)

ประสานงานโดยให้ความ

สำาคัญกับการต่อยอด

การสร้างคุณค่าร่วมกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริการข้อมูลข่าวสาร •	ใช้ช่องทาง	

		website	บางส่วน

•	มีการใช้	e-form

•	นิสิต/นักศึกษา

		รับบริการของ			

		มหาวิทยาลัยผ่าน			

		app/Mobile	app		

		ซึ่งมีการเสริมการ					

		ใช้งานอย่างทั่วถึง

•	ยังคงต้องเดินทาง

		มาแสดงตนเพื่อให้

		ข้อมูลสำาคัญ

นิสิต/นักศึกษา/ผู้รับ

บริการได้รับความ

สะดวกในการเข้าถึง

บริการในหลากหลาย

ช่องทาง

- ข้อมูลสำาคัญในการ

จัดการบริการนิสิต/

นักศึกษาถูกเชื่อมโยง

กับทุกภาคส่วนแบบ

อัตโนมัติไร้รอยต่อ	นิสิต/

นักศึกษา

สามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด

ของมหาวิทยาลัยเพื่อ

การทำานวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์	(Data	as	a	

Service)
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ระดับ Phase	1 Phase	2 Phase	3 Phase	4

ช่องทางการสื่อสารหลัก •	ใช้	website	

		เป็นหลัก

•	ใช้ช่องทาง			

		อิเล็กทรอนิกส์

•	มีช่องทาง	Mobile			

		App.

• ใช้	Social	network

		เสริมช่องทางการ

		ติดต่อ

- ใช้ช่องทางทั้งออนไลน์/

ออฟไลน์	อย่างผสม

ผสานไร้รอยต่อ

(Omni	Channel)

การบริการนิสิต/นักศึกษา •	มีช่องทาง

		อิเล็กทรอนิกส์		

		อย่างเป็นทางการ		

		เพื่อรับความคิดเห็น				

		ของนิสิต/นักศึกษา		

		และมีส่วนเกี่ยวข้อง						

		เพื่อปรับปรุงบริการ

		ของมหาวิทยาลัย				

		ให้ดียิ่งขึ้นไป

•	ปรับปรุง	Front	

		Office/back	Office

  เพ่ือรองรับการพัฒนา

		บริการให้ตรงตาม		

		ความต้องการ

•	ปรับปรุงและแก้ไข

		กฎระเบียบเดิม

		เพื่อให้การบริการ		

		แก่นิสิต/นักศึกษา	

		มีประสิทธิภาพดีขึ้น

มีการเปิดให้นำาข้อมูล

ที่สามารถเปิดเผยได้

ของภาคการศึกษา

แก่นิสิต/นักศึกษา	

ประชาชนและเอกชน

ในการนำาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์

มีการปรับปรุงบริการ

ด้วยหลักการพัฒนา

ตั้งแต่วางแผน	

ตลอดจนรับเสนอ

ความคิดเห็นและ

กลับมาพัฒนาต่อยอด	

(end	to	End	service

development

Life	circle)	

บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

อย่างต่อเนื่อง

•	นิสิต/นักศึกษา/

		ประชาชนมีส่วนร่วม

		ในการเสนอแนะ

		และตัดสินใจเชิง

  นโยบายผ่านช่องทาง

		อิเล็กทรอนิกส์

•	นิสิต/นักศึกษา/

		ประชาชนมีส่วนร่วม

		ในการกำาหนด

		แนวทางการพัฒนา

		มหาวิทยาลัย

•	เกิดการต่อยอด

		ความรู้และบริการ

  ของสถาบันการศึกษา

		และมีส่วนร่วม

		ในการตัดสินใจ

		ในการพัฒนาบริการ

		ใหม่	ๆ	(Service	

		Co-creation)
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ระดับ Phase	1 Phase	2 Phase	3 Phase	4

ความสามารถในการใช้	

IT	ของบุคลากร

•	ส่วนใหญ่ใช้ระบบ	IT	

		ของมหาวิทยาลัยได้

		อย่างเชี่ยวชาญ

•	สามารถใช้ระบบ

		งานอิเล็กทรอนิกส์

		สำาหรับการจัดการ

		ภายในและมีความรู้

		หลักการจัดการและ

		มาตรฐานด้านความ

		มั่นคงปลอดภัยของ

		ข้อมูล

•	บุคลากรมีความ

		สามารถในการใช้	IT	

		ของมหาวิทยาลัย

		ได้อย่างเชี่ยวชาญ

•	มีการนำาข้อมูล/

		ข้อมูลขนาดใหญ่

		มาใช้ประกอบการ

		ตัดสินใจและดำาเนิน

		งานประยุกต์ใช้	IT	

		เพื่อสร้างนวัตกรรม

		บริหาร/การทำางาน

•	มีการนำาข้อมูล

		ภายใน/ภายนอก

		องค์กร/สื่อสังคม

		ออนไลน์มาใช้		

		ประกอบการ

		ตัดสินใจ

บุคลากรมีความ

สามารถในการใช้	

IT	ของมหาวิทยาลัย

ได้อย่างเชี่ยวชาญ	

มีระบบอัตโนมัติ	

และลดขั้นตอน

การทำางานที่ไม่จำาเป็น

พร้อมทั้งมีการ

แลกเปลี่ยนเชื่อมโยง

ข้อมูลกันทั้งภายใน

และภายนอกอย่าง

ไร้รอยต่อ

•	มีความสามารถในการ

		ต่อยอดในการใช้	IT	

		ของมหาวิทยาลัย

		อย่างสร้างสรรค์	

		เกิดนวัตกรรมด้าน

		กระบวนการทำางาน

		ใหม่ๆ

•	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

		ภายในมหาวิทยาลัย

		อย่างเป็นระบบและ

		สมำ่าเสมอ

•	บุคลากรส่วนใหญ่ใช้

		เทคโนโลยีเพื่อแสวงหา

		และ	วิเคราะห์ข้อมูล/

		ข้อมูลขนาดใหญ่

		เพื่อประโยชน์ในการ

		วางแผนการปฏิบัติการ

  การพัฒนานวัตกรรม

		ในการบริการในอนาคต

•	บุคลากรมีความ

		สามารถในการประยุกต์

		ใช้เครื่องมือต่างๆ

		เข้ามาขับเคลื่อน

		การทำางานที่เป็น

		ลักษณะ	Anywhere/

			Anytime/Any	devices	

		และยังคงรักษา

		ความปลอดภัยของ

		ข้อมูลได้อย่าง

		มีประสิทธิภาพสูงสุด
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SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออ่น (Weaknesses)

	 1.	มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและพื้นฐานที่ดีในศาสตร์ทางการศึกษา	เป็นที่ยอมรับของสังคม

	 2.	มหาวิทยาลัยมีความเป็นสหวิทยาการและมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาทำาให้มีความได้เปรียบ

ในการพัฒนาศาสตร์/หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่		

	 3.	มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านเป็นการเฉพาะ

	 4.	มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน	ผู้ประกอบการ		สามารถเข้าถึงได้ง่าย	

	 5.	มหาวิทยาลัยมีความเป็นมิตรและมีความสัมพันธ์กับชุมชน

	 1.	ระบบ/ระเบียบบริหารจัดการ	ยังไม่สอดคล้องกับความคล่องตัวต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

	 2.	ระบบและกลไกการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 3.	บุคลากรมหาวิทยาลัยบางส่วนมีความเป็นส่วนตัว	 ขาดแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำาแหน่งวิชาการ	 รวมถึง

ให้ความสำาคัญต่องานส่วนรวมของมหาวิทยาลัยไม่เต็มศักยภาพ

	 4.	สาขาวิชาต่างๆ	 ในบางคณะ/สถาบัน/สำานัก	 อาจยังไม่ปรับตัวเพื่อเป็นสาขาที่น่าสนใจ	 และทันสมัย

ต่อผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน
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 โอกาส (Opportunities)

 ภาวะคุกคาม (Threats)

	 1.	ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 และนโยบายของรัฐบาล	 มีประเด็นเชิงนโยบาย

ที่มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีบทบาทที่สำาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศได้

	 2.	มหาวิทยาลัยมีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่	 ทั้งพื้นที่ประสานมิตร	 พื้นที่องครักษ์	 และพื้นที่อื่นๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย

	 3.	การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีคุณภาพ	 เอื้อให้	 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนและนำา

เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	การเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงกระแสการตื่นตัวในเรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทำาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสขับเคลื่อน/ผลักดัน	 การดำาเนินงานตามพันธกิจต่างๆ	 ได้อย่างมีทิศทางและสอดคล้อง

กับกระแสโลกปัจจุบัน

	 5.	การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรในประเทศไทย	 ทำาให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในการ

เตรียมความพร้อมให้กับสังคมมากขึ้น	ทั้งด้านสุขภาพ	การศึกษา	และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.	นโยบายของรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับลดงบประมาณลงอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ต้องแสวงหางบประมาณ

จากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการดำาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย

	 2.	ปริมาณความต้องการการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง	 เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง

และผู้เรียนมีทางเลือกแนวทางการศึกษาในระบบอื่นมากขึ้น	 รวมทั้งมีการแข่งขันกันระหว่างสถาบันการศึกษามากขึ้น

ทำาให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา	 และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความ

ต้องการและปริมาณผู้เรียน

	 3.	พระราชบัญญัติ	 กฎ	ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ	ส่งผลต่อความคล่องตัวด้านการบริหารจัดการ

ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับ	
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กรอบเวลาในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี

	 1.	จัดตั้งคณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

	 2.	สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน	16	คณะ	5	วิทยาลัย

ระหว่างวันที่	1-15	ตุลาคม	2563	

	 3.	สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	ส่วนงานสนับสนุน	4	สถาบัน	6	สำานัก	1	ศูนย์	

ระหว่างวันที่	16-22	ตุลาคม	2563

	 4.	สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	(อธิการบดีและรองอธิการบดี)

วันที่	29	ตุลาคม	2563

	 5.	ดำาเนินการสำารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต	นิสิต	และศิษย์เก่า	โดยใช้แบบสอบถาม	(Question	naire)

ผ่าน	Google	Forms

	 6.	จัดประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	สำาหรับกลุ่มผู้บริหารสายปฏิบัติการในสังกัดสำานักงานอธิการบดี

วันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563	ณ	โรงแรมพูลแมน	กรุงเทพฯ	แกรนด์	สุขุมวิท

	 7.	จัดประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	สำาหรับกลุ่มผู้แทนนิสิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	3	อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 8.	วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	การสัมภาษณ์	การประชุมกลุ่มย่อย

และแบบสอบถาม

	 9.	จัดทำา	(ร่าง)	SWOT	Analysis	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 10.	จัดทำา	(ร่าง)	กรอบแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 11.	นำาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	ในการประชุมครั้งที่	1/2564

เมื่อวันที่	18	มกราคม	2564

	 12.	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	(Public	Hearing)	จากประชาคมมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มีต่อ	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2564	ผ่านโปรแกรม

Zoom	Meetings

	 13.	นำาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ	ในการประชุม	ครั้งที่	3/2564

เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2564

	 14.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2564	

ณ	โรงแรมจัสมิน	ซิตี้	กรุงเทพฯ
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	 15.	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	 (Public	 Hearing)	 จากผู้บริหารส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่มีต่อ	 (ร่าง)	

แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เมื่อวันที่	8	เมษายน	2564	ณ	โรงแรม	Lancaster	Bangkok

	 16.	นำาเสนอ	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ฉบับสมบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ในวันที่	13	กรกฎาคม	2564

	 17.	จัดประชุมเพื่อชี้แจงและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้กับประชาคม	มศว	1,000	คน	ผ่าน

ระบบ	Zoom	Meeting	วันที่	7	กันยายน	2564
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คณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางาน
จัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี 

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2565 – 2580

1.	คณะกรรมการอำานวยการ

	 1.1	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 	 เป็นประธานกรรมการ

	 1.2	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.3	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.4	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.5	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	 	 เป็นกรรมการ

	 1.6	รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.7	รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.8	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต		 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.9	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 1.10	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 							(รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์....รักษาการแทน)

	 1.11	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 							(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร	พรหมจิตติพงศ์....รักษาการแทน)	 	 	

	 1.12	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 							(อาจารย์	ดร.สันติ		เติมประเสริฐสกุล...รักษาการแทน)

	 โดยมีหน้าที่	ดังต่อ่ไปนี้

	 1.	อำานวยการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 2.	กำาหนดกรอบนโยบาย	ทิศทาง	เป้าหมาย	การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 3.	ให้คำาปรึกษา	แนะนำาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี
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2.	คณะทำางาน

	 2.1	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นประธานกรรมการ

	 2.2		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 2.3	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล	 	 	 เป็นกรรมการ

	 2.4	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการ

	 2.5	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นกรรมการ

	 					(รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์....รักษาการแทน)

	 2.6	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการ

	 					(อาจารย์	ดร.สันติ		เติมประเสริฐสกุล...รักษาการแทน)

	 2.7	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 					อาจารย์	นพ.สุริยา	ผ่องสวัสดิ์...รักษาการแทน)

	 2.8	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 					(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพงษ์	คงประเสริฐ...รักษาการแทน)

	 2.9	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 					(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร	พรหมจิตติพงศ์....รักษาการแทน)	 	 	

	 2.10	ผู้อำานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร	์	 	 	 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 2.11	หัวหน้างานแผนงบประมาณ	 	 	 	 	 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 

	 โดยมีหน้าที่	ดังต่อ่ไปนี้

	 1.	กำาหนดรูปแบบและวิธีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 2.	รวบรวม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 3.	ยกร่างแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	

	 4.	จัดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและส่วนงานต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัย	ในการให้

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	อย่างเปิดกว้างและครอบคลุม

	 5.	หน้าที่อื่นๆ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมายเพิ่มเติม
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คณะทำางานขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

คณะทำางานขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 1 Educational Leader  

	 1.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 เป็นประธานกรรมการ

	 2.	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร		 เป็นรองประธานกรรมการ

	 3.	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต	 	 	 เป็นกรรมการ

	 4.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.จันทนา	เมฆสีประหลาด)

	 5.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.เบญจมาส	วงศ์สัตยนนท์)

	 6.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นัทธีรัตน์	พีระพันธุ์)

	 7.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	 เป็นกรรมการ

	 	 (อาจารย์	ดร.ยุคลวัชร์	ภักดีจักริวุฒิ์)

	 8.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต		 	 เป็นกรรมการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรีรัตน์	จีนพงษ์)

	 9.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต		 	 เป็นกรรมการ

	 	 (อาจารย์	วิไลกุล	หนูแก้ว)

	 10.	ผู้อำานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	 เป็นกรรมการ

	 11.	รองผู้อำานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย	 เป็นกรรมการ

	 	 	(อาจารย์	ดร.ธนาธิป	สุ่มอิ่ม)

	 12.	ผู้อำานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	 เป็นกรรมการ

	 13.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพงษ์	คงประเสริฐ)
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	 1.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล	 	 เป็นประธานกรรมการ	

	 2.	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน		 	 เป็นรองประธานกรรมการ		 	

	 3.	รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ	 	 เป็นกรรมการ

	 4.	รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย	 	 	 เป็นกรรมการ

	 5.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 เป็นกรรมการ	 	

	 6.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พญ.ดุจเดือน	สีละมาด)

	 7.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นพ.วรพล	อร่ามรัศมีกุล)

	 8.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (อาจารย์	ดร.เสฎฐา	ศาสนนันทน์)

	 9.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 เป็นกรรมการ

	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์)

	 10.	ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร	์ 	 	 เป็นกรรมการ

	 11.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 	 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 	(รองศาสตราจารย์	ดร.ธีรยุทธ	ลิ่วพรเจริญวงศ์)

	 12.	นางสาวจิตตาภัทร์	ชะอุ่มผล	 	 	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำางานขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 2  High Performance and Good
Governance Organization
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คณะทำางานขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 3 Social Engagement 

 1.	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 	 เป็นประธานกรรมการ

	 2.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 เป็นกรรมการ

	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์)

	 3.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพงษ์	คงประเสริฐ)

	 4.	ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	 	 เป็นกรรมการ

	 5.	ผู้อำานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร	์ 	 	 เป็นกรรมการ

	 6.	ผู้อำานวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม	 	 	 เป็นกรรมการ

	 7.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร	พรหมจิตติพงศ์)	 	 	

	 8.	นางสาวสุพิชชา	บุญชู	 	 	 	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 9.	นายสุรเชษฐ์	กันติชาพิพัฒน์	 	 	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 โดยคณะทำางานแต่ละชุดมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้

 1.	พิจารณาเสนอกลยุทธ์/	แนวทางการบริหารและพัฒนา	และจัดทำา	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน

การดำาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.	นำาเสนอผลการดำาเนินการตามข้อ	1	ต่อคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	และการรับฟังความคิดเห็น

ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ	และผู้บริหารส่วนงาน

	 3.	 เป็นเจ้าภาพในการกำากับ	ติดตามการดำาเนินงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	3	ด้าน	ตามแผนยุทธศาสตร์

20	ปี	ของมหาวิทยาลัย	ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด

	 4.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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