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สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผมยิ น ดี ที่ ไ ด้ ท ราบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒได้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผน
ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๖๗) และยังได้มีการจัดท�ำหนังสือ
แผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๖๗) ขึ้นด้วย ผมเห็นว่าการท�ำแผน
ถื อ เป็ น แนวทางการบริ ห ารที่ ส� ำ คั ญ
อย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินงานบริหาร
เป็นไปอย่างมีระบบ และแผนที่ดีจ� ำเป็น
ต้องมีการคิดพิจารณาที่ประกอบไปด้วย
ประสบการณ์และเหตุผล การจัดท�ำแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ยังเป็นโอกาสทีผ่ บู้ ริหาร
อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้
พิ จ ารณาร่ ว มกั น ว่ า ต้ อ งการที่ จ ะเห็ น
มหาวิทยาลัยใน ๑๕ ปีขา้ งหน้าเป็นอย่างไร
เพื่อที่จะน�ำมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
ตามจุดมุง่ หมายทีต่ งั้ ไว้ตอ่ ไป อย่างไรก็ตาม
แผนที่ ดี ค วรมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง
แก้ ไ ข เมื่ อ ได้ ด� ำ เนิ น การไปแล้ ว ด้ ว ย
เพื่อที่จะได้ผลของการด�ำเนินงานที่ดีที่สุด
ผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ เ พื่ อ ความเจริ ญ และก้ า วหน้ า
ของมหาวิ ท ยาลั ย อั น เป็ น ที่ รั ก ของเรา
ทุกคน

ผมกล่าวเสมอว่า งานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นงานที่มหาวิทยาลัยต้องท�ำ
และรับผิดชอบเต็มความสามารถ ด้วยงาน
ประกันคุณภาพกาศึกษาเป็นกลไก เป็น
เครื่องมือที่จะตรวจสอบ ประเมิน กระตุ้น
การปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่
การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่หัวใจ
ของมหาวิทยาลัย หัวใจของมหาวิทยาลัยคือ
คุณภาพและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
สร้างให้กอ่ เกิดขึน้ ในมโนส�ำนึกของคณาจารย์
บุคลากร และนิสิตทุกคน อย่างไม่มีข้อ
ยกเว้น
มหาวิทยาลัยได้ปรับรื้อแผนยุทธศาสตร์
๑๕ ปี ฉบับเดิม สร้างขึ้นใหม่ด้วยพลัง
สติ ป ั ญ ญาและความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ระบบ
มีการวางแผน สร้างระบบและกลไก ด�ำเนินการให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการครั้งส�ำคัญๆ จากผู้มีส่วนรับผิดชอบมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน จัดระดม
ความคิดเชิงปฏิบัติการในกรอบต่างๆ หลายต่อหลายครั้ง จนก่อเกิดผลึกความคิด
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผน เป้าประสงค์ โครงการ ฯลฯ แผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ฉบับนี้
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๗ ) จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์พลังร่วมและสติปัญญาของ
ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบนฐานจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส อย่างแท้จริง
ซึ่ ง จะเป็ น แผนที่ ก ารบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไปแผนและโครงการทั้ ง หมด
คือเนือ้ งานของชาวมศว ทุกคน ทีจ่ ะต้องทุม่ เท เสียสละ และกัดติดให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างบรรลุ
เป้าหมายให้จงได้
ขอขอบคุ ณ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา  ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ผู้บริหารคณาจารย์ กองแผนงาน  ผู้เกี่ยวข้องและเสียสละ
ทุ ก คน ที่ ไ ด้ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบ จนกระทั่ ง สามารถสรุ ป เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์
๑๕ ปี ที่มีประสิทธิภาพ ท้าทายอนาคตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
พร้อมที่จะนับหนึ่ง ณ บัดนี้
						
ด้วยความเชือ่ มัน่

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์ ดร.วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นส่วนที่สังคมให้ความเชื่อถือและพร้อมไปกับ
ความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยจะท�ำให้สงั คมดีขนึ้ มหาวิทยาลัยจึงต้องเป็นหน่วยงานทีป่ ฏิบตั ิ
พันธกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วย (Social-Profit Organization)
การด�ำเนินงานในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัยจึงจ�ำเป็นต้องมีปรัชญา และปณิธานทีแ่ น่วแน่
ชัดเจน สามารถก�ำหนดวิสยั ทัศน์รว่ มกันของทุกภาคส่วน ถ่ายทอดลงสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น
รูปธรรมและมีผลกระทบต่อวิสยั ทัศน์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ แผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๖๗) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้ก่อก�ำเนิดขึ้นบนฐานคิดดังกล่าวข้างต้น
การรวบรวมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วนในการจัดท�ำแผนจึงมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ า การปฏิ บั ติ ก ารตามแผนนั้ น ทุ ก ภาคส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย อั น ประกอบด้ ว ย
สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
และศิษย์เก่า จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดท� ำแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี
และในส่วนท้ายของการจัดท�ำแผน เรายังได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก อาทิเช่น ภาคเอกชน ภาคราชการ และภาคประชาสังคม ท�ำให้แผน ๑๕ ปีดงั กล่าว
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
แผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวิทยาลัยได้จัดท�ำเป็นรูปเล่มที่สวยงาม สะดุดตา
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์  ครบถ้วน เข้าใจง่าย และด�ำเนินการเผยแพร่แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกคน ตลอดจนเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย
ผมในฐานะประธานผู้ด�ำเนินการหวังว่า
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น คู ่ มื อ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ ทุ ก
หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะน� ำ ไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ
ต่ อ ไป  เพื่ อ น� ำ มาซึ่ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมสืบต่อไป

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษา คือความเจริญงอกงาม
ปณิธาน (Pledge)
ประชาคมวิชาการแหง่ ผูม้ คี วามรูป้ ระดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผูท้ รงศีล
สมฐานะของผูน้ ำ� ทางปัญญา
ค่านิยม (Core Values)

๑. ยึดถือวา่ ผูใ้ ชบ้ ริการของมหาวิทยาลัย ไมว่ า่ บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
เป็นผูม้ คี วามส�ำคัญทีต่ อ้ งใหบ้ ริการอยา่ งดีทสี่ ดุ
๒ . ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความส�ำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องสร้าง
ความสัมพันธแ์ ละรับฟังความคิดเห็นทีจ่ ะเป็นประโยชนต์ อ่ สว่ นรวม
๓. ยึดถือวา่ วัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีม่ หาวิทยาลัย
ยึดถือปฏิบตั ิ
คุณลักษณะ (Character)
คน มศว มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะคือ รักชุมชน ติดดิน สุภาพออ่ นนอ้ ม สงบ รักสันติ มีความ
รักในองคก์ ร มีความรูค้ วามสามารถ มีศกั ยภาพทีห่ ลากหลาย พรอ้ มรับการเปลีย่ นแปลง
มีความสัมพันธใ์ นองคก์ รเป็นแบบกัลยาณมิตร มีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงาน เห็นแกป่ ระโยชน์
องคก์ รและสว่ นรวม ดว้ ยคุณลักษณะเฉพาะดังกลา่ วท�ำใหม้ หาวิทยาลัยมีสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ทีโ่ ดดเดน่ ในการน�ำวิชาการทีเ่ ป็นเลิศไปใชบ้ ริหารจัดการทรัพยากรในทอ้ งถิน่
รว่ มกับชุมชน โดยประสานการท�ำงานรว่ มกับชุมชนในทอ้ งถิน่ ดว้ ยดี
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)

S W
Simplicity
(เรียบง่าย)

Work Hard
(ท�ำงานหนัก)

U

Unity
(เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

วิสยั ทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองคก์ รชัน้ น�ำแหง่ การเรียนรูแ้ ละวิจยั บนฐานการศึกษา
และคุณธรรม มุง่ สรา้ งสรรคน์ วัตกรรมสูส่ ากล
พันธกิจ (Mission)

๑.ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ และสังคมแหง่ การเรียนรู้
๒.สร้างสรรคง์ านวิจยั และนวัตกรรมทีม่ คี ณุ ภาพ มีประโยชนอ์ ยา่ งยัง่ ยืนตอ่ สังคม ทัง้ ใน ระดับชาติ
และนานาชาติ
๓.บริการวิชาการทีม่ คี ณุ ภาพ จิตส�ำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
๔.ศึกษา วิเคราะห์ และท�ำนุบำ� รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
๕.พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ณุ ภาพ และธรรมาภิบาล
“บนฐานการศึกษา” หมายความถึง ฐานที่มาจากความเข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมีความเข้มแข็งมาตัง้ แต่อดีต และใช้คำ� ว่า “บนฐาน” นัน้ ครอบคลุมความหมายทัง้ อดีต
ปัจจุบนั และอนาคต จึงไม่ได้ใช้คำ� ว่า “จากฐาน” ซึง่ ครอบคลุมเฉพาะอดีตเท่านัน้
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
๑. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์
และสาขาวิชาให้มคี ณ
ุ ภาพ
๒. พัฒนาสหสาขาวิชาเพือ่ สร้างงานวิจยั
และนวัตกรรมในระดับสากล
๓. สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ พัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยัง่ ยืน
๔. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ
ท�ำนุบำ� รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
๕ . พั ฒ นาระบบบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสม
นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย (Policy and Direction
of University)
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น ว่ า
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ
๑๕    ปี    ข้ า งหน้ า ควรจะพั ฒ นาในเชิ ง
“คุณค่า” ไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัย
๑. เพือ่ ปัญญา
๒. เพือ่ คุณธรรม
๓. เพือ่ ความพอเพียง
๔. เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชน

14
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แผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSAP)

๑. การเป็นแหลง่ ความเป็นเลิศทางดา้ นนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
๒ .การก� ำ หนดเป้ า หมายหลั ก (Flagships) ทางการวิ จั ย ซึ่ ง ครอบคลุ ม

การวิจัยและวิถีชีวิต การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
การก�ำหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
(๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย)
๔. การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
๕. การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสติ และบุคลากร
๖. การสร้างระบบทุนการศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยีย่ ม
๗.การจัดตั้งกองทุนตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู้ กองทุนส่งเสริมและพั ฒ นา
การวิจยั และกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
๘.การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness
(Lean Management)
๙.การจัดตัง้ ส�ำนักงานจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สนิ

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP) ล�ำดับ ๖ – ๙ เป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ที่สามารถผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ส�ำเร็จ
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แนวคิดในการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์หลัก

๑. การเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)

แนวคิด
ใช้จดุ แข็งของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นสถาบันเก่าแก่ทมี่ ชี อื่ เสียง เป็นทีย่ อมรับทางด้านการศึกษา
เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กบั สังคมไทย มหาวิทยาลัยมีพนื้ ฐานดัง้ เดิมมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู
ชั้นสูง และพัฒนาต่อมาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา จนเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
มีความพร้อม ประสบการณ์ องค์ความรู้ และบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีโรงเรียนสาธิตทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียงด้านการวิจัยและ
ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ในเรือ่ งพฤติกรรมของมนุษย์ ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ทีเ่ ข้มแข็งและมีชอื่ เสียงด้านการวัดและการประเมินผล มีเครือข่ายศิษย์เก่า ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหาร
การศึกษาและระดับปฏิบตั กิ ารกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ รวมถึงมีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทมี่ อี งค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทีม่ อี งค์ความรู้
ด้านระบบประสาทและสมอง และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีองค์ความรู้
ทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ สามารถน�ำองค์ความรูม้ าบูรณาการกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นในการพัฒนา
การเรียนรูท้ ที่ ำ� ให้ผเู้ รียนเกิดปัญญา (Wisdom) เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรมการเรียนรูท้ สี่ ามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีคณ
ุ ภาพจนได้รบั การยอมรับจากสังคมว่ามหาวิทยาลัยเป็นผูน้ ำ�
มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าเป็น ตักศิลาด้านนวัตกรรม
การเรียนรู้”
การใช้ต้นทุนจากความเข้มแข็งขององค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมและองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การวิ จั ย และพั ฒ นาของแต่ ล ะองค์ ก ร ตลอดจนศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวข้องมาบูรณาการท�ำงานร่วมกันเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จะท�ำให้การ
ขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์หลักนีส้ ามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและผล
ของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษาของไทย และ
นวัตกรรมการเรียนรู้นี้ยังจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศชาติได้อีกด้วย
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๒.การก�ำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมการวิจัย
และวิถีชีวิต การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการก�ำหนด
เป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แนวคิด
๑. แผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์หลัก เรือ่ งการเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรม
การเรียนรู้ (Learning Innovation)ถือว่าเป็นเป้าหมายส�ำคัญส�ำหรับการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ดังนัน้ การก�ำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจยั ของมหาวิทยาลัยจึงควรมีทศิ ทาง
มุง่ ไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเ้ ป็นส�ำคัญ ครอบคลุมมิตติ า่ งๆ ทัง้ เรือ่ งกระบวนการ
เรียนรู้ เรื่องสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ (๑)คุณภาพการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้
พฤติกรรมการเรียนรู้ ศิลปะและดนตรีกบั การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ การวิจยั จะมี
ทั้งที่เป็นการวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ หรือเป็นการบูรณาการทัง้ ๒ หรือ ๓ กลุม่ สาขา เพือ่
ตอบโจทย์ปญ
ั หาการวิจยั เกีย่ วกับการเรียนรู้ ทีค่ รอบคลุมทัง้ ตัวผูเ้ รียน (เด็ก นักเรียน นิสติ ) อาจารย์
ผูส้ อน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ การเรียนรู้ อุปกรณ์สอื่ การศึกษา
และบรรยากาศต่างๆ ทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
๒. มุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนาด้านวิถชี วี ติ วัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
โดยมีแนวคิดทีจ่ ะท�ำการวิจยั และพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศิลปะให้เป็นฐานของการเรียนรู้
(มิใช่เพียงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์หรือท�ำนุบำ� รุงเท่านัน้ ) แต่เดิมเข้าใจว่าสมองสองซีก
ท�ำงานแยกส่วนกัน ต่อมาจึงพบว่าการท�ำงานบูรณาการของสมองเป็นลักษณะการท�ำงานร่วมกัน
ของสมองทัง้ สองซีก ดังนัน้ เราจึงสามารถใช้จนิ ตนาการ ดนตรี ศิลปะและมิตสิ มั พันธ์ มาส่งเสริม
การเรียนรูเ้ รือ่ งความจ�ำ การใช้เหตุผล ภาษาและคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเหตุนกี้ ารวิจยั และพัฒนา
ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี จึงถือว่ามีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์มาก
ต่อการเรียนรูข้ องมนุษย์
๓. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบการรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ส ามารถรั บ นิ สิ ต
ได้มากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ทีข่ ณะนี้
มีนิสิตทั้งสิ้นประมาณ ๑๙,๐๐๐ คน เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ ๔,๐๐๐ คน
ในระยะ ๔ ปีควรจะขยายเพิม่ ขึน้ ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ คน และส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ควรจะเป็นการเพิม่
นิ สิ ต ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นอกจากการเพิ่ ม จ� ำ นวนนิ สิ ต ดั ง กล่ า วซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม
ในเชิงปริมาณแล้ว ยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเน้นในเรือ่ งของคุณภาพโดยเฉพาะด้านการท�ำวิจยั

(๑) ปัจจุบันองค์ความรู้ด้านสมองได้มีความก้าวหน้าไปมาก เช่น มีการค้นพบเกี่ยวกับ Mirror Neurons
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๓ .การพั ฒ นางานบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น
(๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย)

แนวคิด
๑. งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ใ ช่ ง านบริ ก าร
วิชาการในลักษณะที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้หยิบยื่นให้ชุมชนและสังคม ในความเป็นจริงแล้ว
ในชุมชนและสังคมมีความรูท้ เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคมจึงมีลกั ษณะการเรียนรูร้ ว่ มกัน
๒. งานบริการวิชาการแก่ชมุ ชนและสังคมเป็นพันธกิจประการหนึง่ ของทุกมหาวิทยาลัย
จึงถือว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องมีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ในปัจจุบันแต่ละมหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะต่างคนต่างท�ำ
ตามศักยภาพและไม่ได้ทุ่มเทให้กับชุมชนและสังคมนั้นๆเท่าที่ควร การผลักดันแนวคิด
“หนึง่ จังหวัดหนึง่ มหาวิทยาลัย” เพือ่ น้อมน�ำ ““ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”” ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาแปรสูภ่ าคปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทกุ มหาวิทยาลัยได้มี
บทบาทในการร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของบุคคล
ระดับมันสมองของประเทศ ควรมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการท�ำงาน
เชิงรุกหรือเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�ำในการพัฒนาสังคม การที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะก�ำหนดขอบเขตในการพัฒนาชุมชน/สังคมเพียงหนึ่งจังหวัด โดยระดมสรรพก�ำลังจาก
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และทุม่ เทการท�ำงานเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมในจังหวัดใด
จังหวัดหนึง่ จึงมีความเป็นไปได้สงู ในทางปฏิบตั แิ ละสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบเพือ่ ให้สถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ๆ น�ำไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดอืน่ ๆ ได้ตามความเหมาะสมต่อไป
๓. ใช้สมรรถนะหรือความสามารถหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัย
ทีโ่ ดดเด่นด้านการท�ำงานร่วมกับชุมชนด้วยการระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
เป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ ได้แก่ ภาคีภาควิชาการ ภาคี
ภาคราชการ ภาคีภาคประชาสังคมและสือ่ ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาคประชาชน เป็นต้น
จนได้ผลเป็นทีป่ ระจักษ์ได้รบั การยอมรับว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

๔.การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล

แนวคิด
การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล (Internationalization) ในสถาบัน
อุดมศึกษานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็นว่าต้องด�ำเนินการ
องค์ ป ระกอบของความเป็ น สากลทั้ ง ภาวะผู ้ น� ำ และการบริ ห ารจั ด การความเป็ น สากล
ความเป็ น สากลของหลั ก สู ต ร การมี ค ณาจารย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการสอน
และวิ จั ย ในเวที น านาชาติ จ� ำ นวนของผู ้ เ รี ย นในการศึ ก ษาและวิ จั ย ในต่ า งประเทศ
การผสมผสานคณาจารย์ แ ละนิ สิ ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
การพั ฒ นาหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมนิ สิ ต ให้ มี ค วามเป็ น นานาชาติ ยั ง คง
มีความหลากหลายในความเข้าใจและความหมาย ส�ำหรับ “ความเป็นสากล” ที่เหมาะสม
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดงั นี้
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๑. ความเป็นสากลในเชิงคุณภาพทางวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร การวิจยั องค์ความรู้ ความดี
คุณธรรม และจริยธรรม ความเป็นสากลลักษณะนี้จะไม่มีการจ�ำกัดขอบเขตตามสภาพ
ทางภูมศิ าสตร์
๒. ความเป็นสากล ณ ปัจจุบนั สามารถเปลีย่ นแปลงได้ หากมีการศึกษา ค้นคว้า วิจยั
ได้องค์ความรูใ้ หม่ทสี่ ามารถท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของมนุษย์ดขี นึ้ ได้ และความรูน้ นั้ จะได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็นสากลแทนความรูเ้ ดิม
๓. การพัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นสากลนัน้ ถ้าพิจารณาในเชิงศักยภาพขององค์กร
ณ ปัจจุบัน ที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นสากลนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เน้นความเป็นสากลในความหมายของระดับภูมภิ าค (Region) อาทิเช่น สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) หรือ ASEAN+๓ (ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐเกาหลี)

๕.การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสติ และบุคลากร

แนวคิด
เมือ่ มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์หลักครบถ้วนทัง้ ๔ แผน
แล้ ว   ได้ แ ก่ การเป็ น แหล่ ง ความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นนวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ (Learning
Innovation) การก�ำหนดเป้าหมายหลัก(Flagships)ทางการวิจยั ซึง่ ครอบคลุมการวิจยั และ
วิถชี วี ติ การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ และการก�ำหนดเป้าหมายหลัก
ทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนางานบริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน (๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย) และการพัฒนาความเป็นนานาชาติ
และความเป็นสากล และเมือ่ ผลการด�ำเนินงานดังกล่าวประสบความส�ำเร็จตามทีค่ าดหวังแล้ว
คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสติ และบุคลากร ควบคู่
ไปกับการพัฒนาทีด่ ขี นึ้ ของชุมชนและสังคม

๖.การสร้างระบบทุนการศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยีย่ ม

แนวคิด
สร้างระบบทุนการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นทุนการศึกษาที่สามารถกระตุ้น
ให้นกั เรียน/เยาวชนไทยให้เกิดลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ คือเป็นคนดี (ความพยายาม อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร อดทน) มีปัญญา (Wisdom) ทุนนี้จะมีจ�ำนวนไม่มากนัก แต่มีคุณค่า
และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่ได้รับ ครอบครัวและชุมชนของผู้ที่ได้รับทุนด้วย
ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนนีจ้ ะมีภาพลักษณ์เป็นบุคคลทีพ่ งึ ประสงค์ของสังคม (ทุนจอหงวน) ทุนลักษณะนี้
จะไม่หมายความถึงทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด� ำเนินการอยู่แล้ว(๒) นอกจากระบบ
ทุนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสังคมดังกล่าวแล้ว ยังจะท�ำให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ทนี่ า่ สนใจ
ทีจ่ ะจูงใจให้นกั เรียนเข้ามาศึกษา
(๒) ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด�ำเนินการอยู่แล้วมีประมาณ ๔๐๐ ทุน หรือร้อยละ ๒.๑๑ ของจ�ำนวนนิสิต
ทั้งหมด มีข้อเสนอแนะส�ำหรับการจัดการทุนลักษณะนี้ว่ามหาวิทยาลัยควรก�ำหนดเป้าหมายของนโยบายว่าในระยะ
๔ ปี ข ้ า งหน้ า จะสามารถขยาย / เพิ่ ม จ� ำ นวนทุ น เป็ น ร้ อ ยละ ๕ หรื อ ประมาณ ๑,๐๐๐ ทุ น ประเภททุ น
ควรหลากหลายทั้งทุนส�ำหรับนักเรียน ทุนส�ำหรับนิสิต และครอบคลุมทั้งทุนส�ำหรับผู้เรียนดี ทุนส�ำหรับผู้ยากจน
ทุนส�ำหรับผู้พิการ โดยค�ำนึงถึงทุนนั้นต้องเพียงพอกับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วย
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๗.การจัดตัง้ กองทุนตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั

และกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

แนวคิด
จัดตัง้ กองทุนตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั และกองทุน
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เริม่ ต้นทีก่ องทุนละ ๑๐๐ ล้านบาท เพือ่ ขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร
ยุทธศาสตร์หลักไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลส�ำเร็จโดยเร็ว

๘.การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness
(Lean Management)

แนวคิด
น�ำแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ทใี่ ช้หลัก Cost Effectiveness โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร ปรับปรุงระบบและกระบวนการ
บริหาร และน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการน�ำ
Lean Management มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่มีแนวคิด
ทีส่ ำ� คัญในการลดความสูญเสีย ความสิน้ เปลือง สูญเปล่า ทีเ่ กิดขึน้ ในการท�ำงานขององค์กร
โดยจัดระบบงานและขจัดความสูญเปล่า (Waste Elimination) ในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ทัง้ ระบบตัง้ แต่สภามหาวิทยาลัย จนถึงระบบงานบริการเล็กๆ ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทัง้
คน เงิน ของและงาน โดยทีผ่ ลการด�ำเนินงานจะมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ มีประสิทธิผลทีด่ ขี นึ้
โดยที่ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในกระบวนการด� ำเนินการลดลง การลดลงเป็นการลดในสิ่ง
ทีไ่ ม่จำ� เป็นอยูแ่ ล้ว การลดลงจึงไม่กระทบกับคุณภาพของงาน
การด�ำเนินงานตามแนวคิด Lean Management ควรเริม่ จากการฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติและเห็นแนวทาง
และประโยชน์รว่ มกันก่อนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั ิ

๙.การจัดตัง้ ส�ำนักงานจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สนิ

แนวคิด
การมีรายรับที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะผลักดันให้แผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปีของมหาวิทยาลัยบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้สภาพแวดล้อม
ของการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ทั้งในเชิง
ปริมาณทีต่ อ้ งหารายได้ให้เพิม่ มากขึน้ และในเชิงคุณภาพทีล่ กั ษณะของงานทีม่ คี วามยุง่ ยาก
และซับซ้อนมากขึน้ การจัดตัง้ องค์กรทีม่ คี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีระเบียบส�ำหรับ
บริหารจัดการและด�ำเนินงานเป็นการเฉพาะ สามารถสรรหาบุคลากรให้มีคุณสมบัติที่เอื้อ
ต่อการปฏิบตั งิ านและผลักดันให้พนั ธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
จึงมีแนวคิดทีจ่ ะจัดตัง้ “ส�ำนักงานจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สนิ ” ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการจัดหา
รายได้ บริหารจัดการทรัพย์สนิ ระดมทุน(๓) และการลงทุนต่าง ๆ ทัง้ จากทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้
และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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(๓) ในการระดมทุน สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งคือ การได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป และศิษย์เก่า ซึ่งปัจจุบัน
มีกลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่าของเงินบริจาค ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ควรเน้นเรื่องการระดมทุนจากการรับบริจาคให้มากขึ้น
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ส�ำนักหอสมุดกลาง
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รายละเอียด

แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์หลัก
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SSAP ๑ การเป็นแหล่งความ
เป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้ (Learning Innovation)
เป้าประสงค์
๑. สร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ กี่ า้ วหน้า
และลุม่ ลึกเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ หม่
๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ
๓. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียน
ต้ น แบบการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีชอื่ เสียงระดับสากล ส่งผล
ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาอืน่ ๆ มีพฒ
ั นาการ
และคุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
๔. เป็นศูนย์ต้นแบบและขับเคลื่อน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๕. สร้างและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ทีเ่ ชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
ตัวชีว้ ดั หลัก
๑. ปริมาณองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด การความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบของ
จ�ำนวนผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสาร
ค� ำ สอน ต� ำ รา บทความทางวิ ช าการ
สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ
๒ . จ� ำ นวนผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมด้ า น
นวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญ
๓. จ�ำนวนสถานศึกษา/องค์กรต่าง ๆ
ที่ น� ำ ต้ น แบบนวั ต กรรมการเรี ย นรู ้
ไปประยุกต์ใช้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๔ . จ� ำ นวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ทางวิ ช าการด้ า นนวั ต กรรมการเรี ย นรู ้

30

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพิม่ ขึน้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๕. จัดตัง้ สถาบันวิจยั พัฒนา และสาธิต
การศึกษา ซึง่ เป็นห้องทดลองและแหล่งสาธิต
การศึกษา (Laboratory and Demonstration)
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖ . สถาบั น วิ จั ย พั ฒ นา และสาธิ ต
การศึกษา มีผลงานวิจยั และพัฒนา ไม่นอ้ ย
กว่าปีละ ๑๐ เรือ่ ง
ผูป้ ระสานงานหลัก
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
๒. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และวิจยั เพือ่ การเรียนรู้
๓. โครงการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนแบบบูรณาการคุณภาพชีวิตและ
คุณธรรมในหลักสูตร
๔ . โครงการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู ้
และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส�ำหรับผูเ้ รียนทุกช่วงวัย
๕. โครงการจัดตัง้ สถาบันวิจยั พัฒนา
และสาธิตการศึกษา
๖ . โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้ การวัดผลและประเมิน
และการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
๗. โครงการครูตน้ แบบด้านการจัดการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรมการเรียนรูบ้ นรากฐาน
คุณธรรมและความเป็นครู
๘.โครงการส่งเสริมการท�ำงานระบบ
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
และนวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ ข องบุ ค ลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๙ . โครงการขั บ เคลื่ อ นการท� ำ วิ จั ย

และพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
เครือข่าย
ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
๑		
๒		
๓		
๔		
๕

ตัวชีว้ ดั
๑,๒,๓
๑
๓,๕,๖
๒,๓
๔

โครงการที่
๑-๒
๓-๔
๕
๖-๗
๘-๙

หมายเหตุ
๑. โครงการที่ ๑-๒ ทีมผู้ประสานงาน
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อ� ำนวยการ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์  ผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
และผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การ
วิชาศึกษาทั่วไป
๒. โครงการที่ ๓-๔ ทีมผู้ประสานงาน
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดี ทุ ก คณะ/วิ ท ยาลั ย ผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบัน/ส�ำนักที่มีการเรียนการสอน และ
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี
การศึกษา
๓. โครงการที่ ๕ ทีมผู้ประสานงาน
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ
คณบดีทุกคณะที่มีหลักสูตร กศ.บ.
๔.โครงการที่ ๖-๗ ทีมผู้ประสานงาน
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อ� ำนวยการ
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์   และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
๕. โครงการที่ ๘-๙ ทีมผู้ประสานงาน
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู ้
และคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย

SSAP ๒ การก�ำหนดเป้าหมาย
หลัก (Flagships) ทางการวิจัย
ซึง่ ครอบคลุมการวิจยั และวิถชี วี ติ
การพั ฒ นาทางด้ า นวั ฒ นธรรม
และศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการก�ำหนดเป้าหมายหลัก
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าประสงค์
๑. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่สัมพันธ์
กับชีวิตและคุณธรรม
๒. สร้างระบบและกลไกกระตุน้ ให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรม
๓. สนับสนุนงานวิจยั ทีเ่ ป็นสหสาขาวิชา
งานวิจยั และพัฒนา อันจะน�ำไปสูน่ วัตกรรม
ในระดับสากล
๔. หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับ
ความรู ้ นวั ต กรรม และน�ำ ผลวิ จั ย ไปใช้
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
๕. มีงานวิจยั หรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำนุบำ� รุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
๖. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจ�ำเป็นของสังคม เพิม่ ขึน้
๗. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้น
การวิจยั ความเป็นสากล ภาวะผูน้ ำ� การใฝ่รู้
ทีส่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตลอดชีวติ
ตัวชีว้ ดั หลัก
๑. มีเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการ
วิจยั ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒ .จ� ำ นวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถชี วี ติ
วัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
การพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๓ . จ� ำ นวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
การพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ รั บ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๔. จ�ำนวนงานวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
การพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ รั บ การ
จดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ
อนุสทิ ธิบตั รทัง้ ในและต่างประเทศ เพิม่ ขึน้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๕. จัดตั้งสถาบันปัญญาและวิจัย เพื่อ
พั ฒ นาการวิ จั ย และนวั ต กรรม ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. จ�ำนวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๗. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีม่ ตี อ่ บัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๘. จ�ำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความ
จ�ำเป็นของสั งคมที่ เ น้นการวิจัย เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๙. บทความปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการมาตรฐาน เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๑๐.บทความปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิต
ศึกษาได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๑๑ .บทความปริ ญ ญานิ พ นธ์ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาได้รับการอ้างอิง (Citation)
ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่อจ�ำนวนปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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๑๒ .บทความปริ ญ ญานิ พ นธ์ ร ะดั บ

บัณฑิตศึกษามีการน�ำไปประยุกต์ใช้ ก่อให้
เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ทางวิชาการต่อจ�ำนวนปริญญานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ผูป้ ระสานงานหลัก
๑. รองอธิการบดีทรี่ บั ผิดชอบด้านการวิจยั
๒. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาการใช้กระบวนการ
วิจยั เพือ่ การเรียนรูต้ งั้ แต่ระดับปริญญาตรี
ในทุกหลักสูตร
๑.๑ สร้างวิชาพืน้ ฐานทีม่ ปี รัชญา แนวคิด
ทางสถิติและความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ให้
นิสติ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
๒. โครงการจัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศ
เพือ่ พัฒนาการวิจยั และนวัตกรรม
๒.๑ โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการ
เรียนรูแ้ ละกระบวนการเรียนการสอน
๒.๒ โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
๒.๓ โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาสื่ อ การ
เรียนรูเ้ พือ่ กระบวนการเรียนรูใ้ หม่
๒.๔ โครงการวิจัยและพัฒนาจิตวิทยา
การเรียนรู้
๓. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
๓.๑ โครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับประชาชน/ชุมชน
ในท้องถิน่
๓.๒  โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้
และงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
๓.๓ โครงการวิจยั และพัฒนาด้านวิถชี วี ติ
วัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
๓.๔ โครงการสร้างและจัดการความรู้
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ การด�ำรงชีวติ

๓.๕ โครงการวิจยั ด้านสุขภาพเพือ่ พัฒนา

คุณภาพชีวติ
๔. โครงการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ
๕. โครงการสร้างเสริมศักยภาพความ
เป็นครูระดับบัณฑิตศึกษาในทุกศาสตร์
๕.๑ เพิม่ หลักสูตรและจ�ำนวนนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือหลักสูตรหลังปริญญาตรี
ทีเ่ น้นการวิจยั
๖. โครงการจัดตัง้ สถาบันปัญญาและวิจยั
ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
๑		
๒
๓		
๔		
๕		
๖		
๗		
		
๑-๕		

ตัวชีว้ ดั
๑,๕
๒,๓,๔,๕
๕
๒,๓,๔
๒,๓,๔,๕
๖,๘
๗,๙,๑๐,
๑๑,๑๒
๑-๔

โครงการที่
๑
๒,๓,๔
๒,๓,๔
๒,๓,๔
๒,๓,๔
๕
๒,๓,๔,๕

วิทยาลัย และผูอ้ ำ� นวยสถาบัน/ส�ำนัก
๓. โครงการที่ ๓ ทีมผูป้ ระสานงานหลัก
ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
ด้านการวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่าย
การเรียนรู้หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
เกีย่ วกับการเรียนรูส้ ชู่ มุ ชน คณบดีวทิ ยาลัย
โพธิ วิ ช ชาลั ย คณบดี ทุ ก คณะ/วิ ท ยาลั ย
และผู้อ�ำนวยการสถาบันส�ำนักที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการวิจยั ย่อย
๔. โครงการที่ ๔ ทีมผูป้ ระสานงาน
หลั ก ประกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี ที่
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการวิ จั ย และคณบดี ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. โครงการที่ ๕ ทีมผูป้ ระสานงาน
หลัก ประกอบด้วย คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
๖. โครงการที่ ๖ โครงการจัดตั้ง
สถาบั น ปั ญ ญาและวิ จั ย มี ข อบเขตการ
ด�ำเนินงานครอบคลุม SSAP๑ SSAP๒ และ
SSAP๕

๖

หมายเหตุ
๑. โครงการที่ ๑ ทีมผูป้ ระสานงาน
หลั ก ประกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี
ที่รับผิดชอบด้านการวิจัย รองอธิการบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ห าร
จั ด การวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา
๒. โครงการที่ ๒ ทีมผูป้ ระสานงาน
หลั ก ประกอบด้ ว ย รองอธิ ก ารบดี
ทีร่ บั ผิดชอบด้านการวิจยั คณบดีทกุ คณะ/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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SSAP ๓ การพัฒนางานบริการ
ผู้ประสานงานหลัก
รองอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
วิชาการเพือ่ การพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน(๑ จังหวัด ๑ การบริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัย)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดท�ำแผนงานการบริการ
เป้าประสงค์
๑. สร้างงานบริการวิชาการทีส่ อดคล้อง วิชาการและขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนเพื่อ
กั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม พัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
๒ . ด�ำเนินงานตามแผนงานบริการ
อย่างยั่งยืน
วิ
ช
าการและขั
บเคลื่อนพัฒนาชุมชนเพื่อ
๒. ร่วมขับเคลือ่ นพัฒนาชุมชนและสังคม
พัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
๓. ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา
ตัวชี้วัดหลัก
๑. ประชาชนในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตและสุขภาพดีขึ้น สังคม
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
๒ . งานวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมส�ำหรับจังหวัดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและ
ชุมชน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๓. ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของ
เอกสารค�ำสอน ต�ำรา คู่มือ บทความทาง
วิชาการและสือ่ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ชุ ม ชน/สั ง คม ที่ ไ ด้ จ ากการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้จากชุมชนในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๔. ความส�ำเร็จของการบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม
๕. ความส�ำเร็จในการน�ำความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย
๖ . ความส� ำ เร็ จ ของการเรี ย นรู ้ แ ละ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานบริการวิชาการและขับเคลือ่ นพัฒนา
ชุมชนเพื่อพัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
๔ . โครงการพัฒนาภาคีการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืนร่วมกันในจังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย
๕. โครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
๖. โครงการจัดตัง้ ส�ำนักบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์
๑		
		
๒		

ตัวชี้วัด โครงการที่
๒,๓,๔, ๑,๒,๓,๕,๖
๕,๖		
๑,๔,๖ ๑,๒,๓,๔,๖

หมายเหตุ
๑. โครงการ ๑-๔ จะบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
คณะ / สถาบัน / ส�ำนัก ภาคีภาคราชการ
(จั ง หวั ด ) ภาคี ภ าคเอกชน ภาคี ภ าค
ประชาสังคมและสื่อ
๒. การด�ำเนินการจัดท�ำแผนงานการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาจั ง หวั ด พื้ น ที่
เป้ า หมายมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท� ำ แผนงาน
บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นา ๑ จั ง หวั ด
๑ มหาวิทยาลัย คือ จังหวัดนครนายก
เน้ น ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดย
พิ จ ารณาจากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี พื้ น ที่
ส่วนขยายจังหวัดนครนายก มาระยะเวลา
หนึ่ ง แล้ ว พร้อมไปกับการพัฒนาจังหวัด
สระแก้ ว ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด� ำ เนิ น การ
พั ฒ นาโดยใช้ รู ป แบบโพธิ วิ ช ชาลั ย เป็ น
ฐานการด� ำ เนิ น งาน ในขณะเดี ย วกั น
จะน� ำ เอาโครงการและกิ จ กรรมไปใช้
ประยุกต์ในที่อื่นๆ ต่อไป
๓ . การด� ำ เนิ น งานตามแผนงาน
บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาจั ง หวั ด พื้ น ที่
เป้าหมาย คณะ/สถาบัน /ส�ำนัก/ภาคีภาค
ประชาคมและสื่อ ภาคีภาคเอกชนร่วมท�ำ
แผนงานบริ ก ารวิ ช าการและบู ร ณาการ
การท�ำงานร่วมกัน ใน ๔ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านการศึกษา (๒) ด้านการเกษตร
( ๓ )ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการท่ อ งเที่ ย ว และ ( ๔ )
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
๔. ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา
แ ผ น ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
จั ง หวั ด พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย โดยท� ำ การ
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ นาแผนงานบริ ก ารวิ ช าการร่ ว มกั บ
ภาคีภาควิชาการ ภาคีภาคราชการ ภาคี
ภาคประชาสังคมและสื่อ ภาคีภาคเอกชน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน รวมถึง
การท� ำ การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้
ที่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
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SSAP ๔ การพัฒนาความเป็น
นานาชาติและความเป็นสากล
เป้าประสงค์
๑. สร้างและพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้และสื่อ
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรกึง่
นานาชาติ หลักสูตรภาษาต่างชาติ และขยาย
การผลิตบัณฑิตต่างชาติ
๓. ขยายจ�ำนวนรับนิสติ ไทยในหลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างชาติ
๔. สนับสนุนงานวิจยั ทีเ่ ป็นสหสาขาวิชา
งานวิจยั และพัฒนา ซึง่ จะน�ำไปสูอ่ งค์ความรู้
และนวัตกรรมในระดับสากล
๕. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย
ตัวชีว้ ดั หลัก
๑. สัดส่วนของหลักสูตรนานาชาติ ต่อ
หลักสูตรภาษาไทยตัง้ แต่รอ้ ยละ ๒๐ ขึน้ ไป
๒. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็นภาษา
ต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
๓ . นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ ไม่ ไ ด้ ถื อ
สัญชาติไทยหรือไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
หลั ก ในหลั ก สู ต รนานาชาติ ต ่ อ นั ก ศึ ก ษา
ชาวไทย ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔ . จ� ำ นวนรั บ นั ก ศึ ก ษา ชาวไทยใน
หลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละหลั ก สู ต รภาษา
ต่างชาติ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๕ . Visiting Scholar/fellowship/
professor ที่ส่งออกไปสอนในต่างประเทศ
และที่รับเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป

๖. นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange

student) ทัง้ ทีส่ ง่ ออกไปและทีร่ บั เข้ามาใน
มหาวิทยาลัย ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๑๐ ของนักศึกษา
ในหลักสูตรนานาชาติทงั้ หมดขึน้ ไป
๗. เครือข่ายการวิจยั ในระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๘. จ�ำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ผูป้ ระสานงานหลัก
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน
การวิเทศสัมพันธ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มจ�ำนวน
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษา
ต่างชาติ
๑.๑ โครงการผสานความร่วมมือพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปัจจุบนั สามารถ
รับนิสติ ต่างชาติเข้าเรียนได้ทงั้ หลักสูตรภาษา
ไทยและหลักสูตรภาษานานาชาติ)
๑.๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
๑.๒.๑ Dual Program
๑.๒.๒ Joint Program
๑.๒.๓ International Program
๑.๓ โครงการหลั ก สู ต รระยะสั้ น
(Certificate/ Diploma)
๑.๓.๑ โครงการหลั ก สู ต ร
วัฒนธรรมและศิลปะไทยส�ำหรับชาวต่างชาติ
๑.๓.๒ โครงการหลักสูตรภาษา
ไทยส�ำหรับชาวต่างชาติ
๑.๓.๓ โครงการด้าน Eco-Tourism
และ Hospitality ส�ำหรับชาวต่างชาติ
๑.๓.๔ โครงการหลักสูตรอาหาร
ไทยส�ำหรับชาวต่างชาติ

๑.๔ โครงการฝึกงาน (Internship)
๑.๔.๑ การแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต

ฝึกงานระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทและ
ต่างประเทศ
๑.๔.๒ การโอนเครดิตระหว่าง
สถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑.๕ โครงการประสานความร่วมมือ
ในประเทศและต่างประเทศ
๑.๕.๑ Visiting Professor
ด้ า นวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน
และตีพมิ พ์งานวิจยั ระดับนานาชาติ
๑.๕.๒ Exchange Staff ด้าน
การเรียนการสอนและวิจยั
๒. โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
๒.๑ การสรรหา (Recruitment) นิสิต
ต่างชาติในแนวรุก
๒.๒ การประชาสัมพันธ์ในแนวรุก
๒.๒.๑   พัฒนา Website ๔ ภาษา
(ไทย/ อังกฤษ/ จีน/ ลาว)
๒.๒.๒ Roadshow/Open house
๒.๒.๓ Educational Exhibition
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
๒.๓ ให้ทนุ การศึกษาแก่ผเู้ รียนต่างชาติ
๒.๓.๑ ทุนลดค่าเล่าเรียน ๕๐%
๒.๓.๒ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
๒.๓.๓  ทุนให้เปล่า (วิจยั เกีย่ วกับ
ประเทศไทย)
๒.๔ พัฒนาทางด้านกายภาพ
๒.๔.๑ จัดตั้ง International
office ซึง่ มีลกั ษณะเป็นศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)
๒.๔.๒ พัฒนาสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ (Facilities) เช่น หอพัก
สโมสร ระบบสารสนเทศ และอื่นๆ
๒.๕ พัฒนาการท�ำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งฝ่ า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
๑		
๑
๒
๑,๓,๖
			
๓		
๔
๔		
๒,๕,๗
๕		
๘

โครงการที่
๑ (๑.๑)
๑ (๑.๒,
๑.๓,๑.๔)
๑ (๑.๒)
๑ (๑.๕)
๒

หมายเหตุ
๑. เป้าหมายการด�ำเนินการ ระยะ
๑-๕ ปี  ๑๐ ปี  และ ๑๕ ปี
ระยะเวลา ๑-๕ ปี
หลักสูตรเดิม
- การเตรี ย มการในการสร้ า งระบบ
การศึกษา
- มศว มีนโยบายรองรับ
- การสรรหา(Recruitment)นิ สิ ต
ต่างชาติ
- พั ฒ นาหลั ก สู ต รไม่ น ้ อ ยกว่ า ๕
หลักสูตร

- Exchange Staff
- จัดทุนสนับสนุน
- ตีพมิ พ์งานวิชาการในวารสาร
นานาชาติ
- จดสิทธิบตั รใหม่ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ชิน้
ระยะเวลา ๑๐ ปี
หลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหม่
- มีระบบชัดเจนขึน้
- มีหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ หลักสูตร
วิจยั
- จดสิทธิบตั รไม่นอ้ ยกว่า ๓ ชิน้
ระยะเวลา ๑๕ ปี
หลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหม่
- มีตวั แทน (Agent) ในต่างประเทศ
- มีหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ หลักสูตร
วิจยั
- จดสิทธิบตั รไม่นอ้ ยกว่า ๕ ชิน้

๒. ประโยชน์ของความเป็นนานาชาติ
๒.๑ ประโยชน์ ต ่ อ นิ สิ ต นิ สิ ต ต้ อ ง

มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นนานาชาติ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม และสามารถ
หลักสูตรใหม่
แข่งขันในเวทีโลกได้ (อาชีพ)
- สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
๒.๒ ประโยชน์ต่อสถาบัน สถาบัน
(Academic Networks) ภายในและภายนอก
มี ค วามเป็ น นานาชาติ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง
- มีหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๕ หลักสูตร
การเรียนรู้ (Learning Organization)
(Dual Program, Joint Program,
สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และ
International Program)
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ า สู ่ ต ลาดแรงงาน
- Short Courses
สากล
- Exchange Students
๒.๓ ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมสิง่ แวดล้อม นวัตกรรมและ
วิจยั
วิทยาการ
- ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ
(International)
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SSAP ๕ การพัฒนาและเสริม บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน
สร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิต ปัญญา (Wisdom) เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
และบุคลากร
เป้าประสงค์
๑ . ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมและ
มี อั ต ลั ก ษณ์ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก� ำ หนด
๙ ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น
ท� ำ เป็ น หนั ก เอาเบาสู ้ รู ้ ก าลเทศะ
เปี่ยมจิตส�ำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร
อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วย
ศาสตร์และศิลป์
๒ . พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ธรรม
น�ำชีวิต รวมพลังและสร้างสรรค์ เรียนรู้สู่
ความก้ า วหน้ า สง่ า งามความเป็ น ผู ้ น� ำ
เปลีย่ นแปลงนับเป็นโอกาส ภูมใิ จในองค์กร
และอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย 		
ตัวชี้วัดหลัก
๑ . นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก� ำหนดตาม
อั ต ลั ก ษณ์ ๙ ประการ และก่ อ ให้ เ กิ ด
คุณภาพชีวิตที่ดีงาม
๒. วงเงินกองทุนเพือ่ การพัฒนาบุคลากร
ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษาต่ อ และการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๓. จ�ำนวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๔. จ�ำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้มคี วามสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั
และการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในระดับชาติ/
นานาชาติและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
๕. จ�ำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู เสี ย สละ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้
๖. จ�ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

ผู้ประสานงานหลัก
๑. รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนิสติ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดท�ำแผนและด�ำเนิน
การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์
ที่พึงประสงค์ ๙ ประการ
๒. โครงการจัดท�ำแผนและด�ำเนินการ
พัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิต
๓. โครงการจัดท�ำแผนและด�ำเนินการ
พัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ
และสายสนับสนุน
๔. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
๔.๑ โครงการจัดหาแหล่งทุนเพือ่ การ
พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษาต่ อ
และอื่นๆ
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๕ . โครงการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารด้ า น
สมรรถภาพทางการบริ ห าร ได้ แ ก่
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพของการบริหาร
๖ . โครงการพั ฒ นาอาจารย์ แ ละ
บุคลากรสนับสนุนวิชาการ
๖.๑ โครงการพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี
ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในระดับชาติ/
นานาชาติ และพัฒนาผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ
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๖.๒ โครงการพัฒนาอาจารย์ให้เป็น

คนดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครู และ
สามารถจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ นิ สิ ต
เกิดปัญญา
๖.๓   โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน
วิชาการให้เป็นคนดี และมีจติ วิญญาณด้าน
การให้บริการวิชาการ
๖.๔ โครงการพั ฒ นาอาจารย์ แ ละ
บุคลากรสนับสนุนวิชาการให้มีคุณธรรม
น�ำชีวติ รวมพลังและสร้างสรรค์ เรียนรูส้ ู่
ความก้ า วหน้ า สง่ า งามความเป็นผู ้ น� ำ
เปลีย่ นแปลงนับเป็นโอกาส ภูมใิ จในองค์กร
และอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย
๗.   โครงการจัดตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
ภูมิธรรมและสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ปัญญาของนิสิตและบุคลากร
ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
๑
๒
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SSAP ๖ การสร้างระบบทุน
การศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยีย่ ม
เป้าประสงค์
๑. คุณภาพของผูเ้ รียนมีคณุ ภาพในระดับ
ดีเยีย่ ม มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติ
อยู่ในเกณฑ์สูง
๒. กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยเกิด
ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เป็นคนดีและมีปญ
ั ญา
		
ตัวชี้วัดหลัก
๑ . พั ฒ นาระบบทุ น การศึ ก ษาระดั บ
สร้างสรรค์ยอดเยีย่ ม  สามารถจัดสรรให้เด็ก
และเยาวชนไทยได้ ภ ายในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒ . ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด สรรทุ นตามระบบ
ทุนการศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
ผู้ประสานงานหลัก
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ “ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร”
ส�ำหรับนักเรียนทีเ่ ป็นคนดีและมีปญ
ั ญาจาก
ทั่วประเทศ
ความสอดคล้ อ ง/เชื่ อ มโยงของ
เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด และ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
๑		
๒		
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หมายเหตุ
๑.โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
คนไทยที่ดีและมีปัญญาให้แก่ชุมชน
๒ .การด� ำ เนิ น การโครงการมี ๒
กระบวนการหลัก ได้แก่
๒.๑ กระบวนการคัดสรรมีกิจกรรม
ดังนี้
๒.๑.๑ ร่างระเบียบการให้ทุนที่
ชัดเจน สร้างแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจ
(๑) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖
(๒) เป็นคนดีของชุมชน
(๓) ให้ทุนถึงปริญญาเอกโดย
ไม่มีสัญญาชดใช้ทุน
(๔) การสนับสนุนการศึกษา
ระดับขั้นสูงสุดตามศักยภาพ		
๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
๒.๑.๓ ลงพื้นที่เพื่อเสาะหา
๒.๒ กระบวนการดูแลและบ่มเพาะ
มีกิจกรรม ดังนี้
๒.๒.๑ การจัดสรรทุนการศึกษา
และสวั ส ดิ ก าร (สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยทุ ก
อย่ า งได้ แ ก่ ค่ า เล่ า เรี ย น และค่ า ใช้ จ ่ า ย
ส่วนตัว)
๒.๒.๒ มีกระบวนการดูแล
บ่มเพาะ และพัฒนาทุกด้าน
๓.จัดให้มีการติดตามและประเมินผล
เมื่อส�ำเร็จการศึกษา
๔.นอกจากนักเรียนจะได้รับทุนนี้แล้ว
จะต้องจัดสรรทุน/รางวัลหรือการบริการ
วิ ช าการให้ กั บ โรงเรี ย นและชุ ม ชนของ
นักเรียนที่ได้รับทุนนี้ด้วย

SSAP ๗ การจั ด ตั้ ง กองทุ น
ตั ก ศิ ล านวั ต กรรมการเรี ย นรู ้
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั
และกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร
เป้าประสงค์
๑. มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น
๒ . มีการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
๓. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
ตัวชี้วัดหลัก
๑ . ระดมทุ น เพื่ อ สะสมในกองทุ น
ตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู้ กองทุนส่งเสริม
และพั ฒ นาการวิ จั ย และกองทุ น พั ฒ นา
ประสิทธิภาพบุคลากร กองทุนละไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. จัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการวิจัย และ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากร ร้ อ ยละ
๒๐-๓๐ ของเงินแต่ละกองทุนในแต่ละปี

๔. รายได้จากคณะ ส�ำนัก ศูนย์ วิทยาลัย
๕. การจัดกิจกรรมหาทุน
๖. งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัย
๗. เงินบริจาค
ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
๑		
๑,๒
			
๒		
๑,๒
			
๓
๑,๒
			

โครงการที่
๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗
๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗
๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗

ผู้ประสานงานหลัก
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการระดมทุนและรายได้ เพือ่ จัดตัง้
กองทุนต่าง ๆ จากงาน/กิจกรรม ดังนี้
๑. ทุนวิจัยและงานวิจัยเชิงพาณิชย์
๒. การพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
๓ . งบประมาณจากภาคเอกชนที่
สนับสนุนการท�ำงานให้กับสังคม (CSR :
Corporate Social Responsibility)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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SSAP ๘ การบริ ห ารจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ ห ลั ก Cost
Effectiveness (Lean Management)
เป้าประสงค์
๑ . เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการ
ด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนต�่ำ
๒. มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. มีระบบบริหารงานทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
๔. น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการบริหารงาน
ตัวชีว้ ดั หลัก
๑ . จ� ำ นวนผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
ของมหาวิทยาลัย ได้รบั การอบรมให้มคี วามรู้
ความเข้าใจกระบวนการลดความสูญเสีย
และสามารถด� ำ เนิ น การควบคุ ม ต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารจัดการและ
การด�ำเนินงานได้ ร้อยละ ๗๕
๒ . กระบวนงาน (Workflow) ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างน้อย ปีละ ๒ กระบวนงาน
ผูป้ ระสานงานหลัก
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการศึกษาวิเคราะห์
กระบวนงานและลดขัน้ ตอนการท�ำงาน
๑.๑ อบรมสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการลดกระบวนงาน
๑.๒ ลดขัน้ ตอนงานบริการการศึกษา
๑.๓ ลดขัน้ ตอนงานสารบรรณ
๑.๔ ลดขัน้ ตอนงานกองการเจ้าหน้าที่
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๑.๕ ลดขัน้ ตอนงานพัสดุและกองคลัง
๒. โครงการประหยัดพลังงาน
๒.๑ อบรมสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง

ความส�ำคัญของการประหยัดพลังงาน
๒.๒ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
๒.๓ ลดการใช้นำ�้
๒.๔ ลดการใช้กระดาษ
๓. โครงการพัฒนางานสภาพกายภาพ
การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน
๓.๓ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั โครงการที่
๑		
๑,๒
๑,๒,๓
๒		
๑,๒
๑,๒,๓
๓		
๑,๒
๑,๒,๓
๔		
๑,๒
๑,๒,๓
หมายเหตุ
๑.ประยุกต์หลักการ Lean management
ในการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ตามหลั ก การ
Cost Effective Management
๒.Lean Management เป็นการขจัด
สิ่งสูญเปล่า โดยไม่ลดประสิทธิภาพและ
คุ ณ ภาพของงาน ท� ำ ที ล ะน้ อ ย แต่ ต ้ อ ง
ท�ำอย่างต่อเนือ่ ง ใช้ฐานข้อมูลและหลักการ
ทางสถิตมิ าใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและ
พัฒนา
๓.ผลที่คาดหวังของ Lean Management คือการเพิม่ คุณภาพ (Quality) เพิม่
ปริ ม าณ (Quantity) ด้ ว ยการ “สร้ า ง
จิตส�ำนึกในงาน”

๔.การประยุกต์   Lean Management

สู่การปฏิบัติ สามารถด�ำเนินการได้ในทุก
พันธกิจของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการ การท�ำนุบำ� รุง
วัฒนธรรมและศิลปะ และการบริหารจัดการ
ตัวอย่างดังนี้
๔.๑ การน�ำ Lean Management มาใช้
ในพันธกิจด้านการเรียนการสอน
๔.๑.๑ หลักสูตร
(๑)วิเคราะห์หลักสูตรทีส่ อดคล้อง
และมีความจ�ำเป็นของสังคม
(๒)วิเคราะห์ความซ�ำ้ ซ้อนของ
หลักสูตร
(๓)บูรณาการหลักสูตร
๔.๑.๒ นิสติ
(๑)วิเคราะห์การขาดการรายงานตัว
(๒)วิเคราะห์การออกกลางคัน
(Drop Out) ของนิสติ
๔.๑.๓ อาจารย์
(๑)เพิม่ ประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอนของอาจารย์
(๒)อบรมให้ความรูแ้ ละพัฒนา
คุณภาพหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
อาจารย์
(๓)อบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ความส�ำคัญของอาจารย์ทปี่ รึกษาและ
ติดตามผลการปฏิบตั หิ น้าที่
(๔ )ติดตาม ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม
(๕)ประเมินผลตามเกณฑ์
ภาระงาน
๔.๑.๔ กระบวนงาน
การวิ เ คราะห์ ก ระบวนงานเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน การรับนิสิตใหม่
การลงทะเบียนเรียน การขอเอกสารราชการ
ของมหาวิทยาลัย การวัดและประเมินผล
๔.๒ การน�ำ Lean Management มาใช้
ในพันธกิจด้านการบริหารจัดการ

๔.๒.๑ องค์กร
(๑)ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒)การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก ศูนย์และ
หน่วยงานอืน่ ๆ
(๓)การบริหารจัดการของส�ำนักงาน
อธิการบดี  สำ� นักงานคณบดีคณะ / วิทยาลัย
ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน/ส�ำนัก /ศูนย์
๔.๒.๒ ระบบงาน
(๑)งานทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) มาใช้
(๒)น�ำข้อมูลมาใช้เพือ่ การตัดสินใจ
(Business Intelligence / Decision
Making)
๔.๒.๓ กระบวนงาน
ลดงาน รวดเร็ ว ประหยั ด
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
๕.ตัวอย่างการปรับลดกระบวนงานของ
งานบริการการศึกษา : งานทะเบียนการ
ศึกษา สามารถจัดการรวมศูนย์บริการเพือ่ ให้
(๑)นิสิตเกิดความสะดวก/สร้าง
ความพึงพอใจนิสติ
(๒)เกิดกระบวนงานแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service)
(๓)ลดค่าใช้จา่ ยทางกายภาพ
บุคลากร และการจัดการ
(๔)เกิดการพัฒนางานในทิศทาง
เดียวกัน
ดังนัน้ จึงมีโครงการทีห่ น่วยงาน
ต้องด�ำเนินการ (Action Plan) อย่างน้อย
๓ โครงการ
๑)อบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
จิตส�ำนึกบริการหรือหัวใจบริการ (Service
Mind)
๒)สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
มหาวิทยาลัย
๓)การปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนงาน (Workflow)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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SSAP ๙ การจัดตัง้ ส�ำนักงาน
ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยงของเป้าประสงค์
จัดหารายได้และบริหารทรัพย์สนิ
เป้าประสงค์
๑ . เพื่ อ จั ด หารายได้ แ ละระดมทุ น ให้
เพียงพอในการผลักดันให้แผนปฏิบัติการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวิทยาลัย
บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
๒ . พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ตัวชีว้ ดั หลัก
๑ . จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งานจั ด หารายได้ แ ละ
บริหารทรัพย์สนิ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓
๒. จัดท�ำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓ . จั ด หารายได้ ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อ การ
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
หลักของมหาวิทยาลัย และมีเงินออมสะสม
ตามฐานะของมหาวิทยาลัย
ผูป้ ระสานงานหลัก
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตัง้ ส�ำนักงานจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สนิ
๒. โครงการจัดท�ำแผนและด�ำเนินการ
จัดหารายได้และบริหารทรัพย์สนิ
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ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
๑		
๒		

ตัวชีว้ ดั
๑,๒,๓
๑,๒,๓

โครงการที่
๑,๒
๑,๒

หมายเหตุ
เบื้องต้นมีข้อสรุปเกี่ยวกับสาระส�ำคัญ
ของโครงการจัดตั้งส�ำนักงานจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สนิ ดังนี้
๑.โครงสร้างของส�ำนักงานมีผบู้ งั คับบัญชาระดับรองอธิการบดีทา่ นหนึง่ เป็นผู้
ก�ำกับดูแลงานเชิงนโยบาย มีผอู้ ำ� นวยการ
หรือหัวหน้าส�ำนักเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อ
รับนโยบายมาปฏิบตั ิ ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ ผูอ้ ำ� นวยการหรือหัวหน้า
ส� ำ นั ก อาจมาจากบุ ค คลภายใน หรื อ
บุคคลภายนอกทีเ่ ป็นมืออาชีพ
๒.ส�ำนักงานจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สนิ ประกอบด้วย ๓ งาน คือ
๒.๑ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
(ประกอบด้วยการหารายได้และการก�ำกับ
ดูแลสิทธิประโยชน์)
๒.๒ งานทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(ครอบคลุมทัง้ ระดับชาติและระดับนานาชาติ)
๒.๓ งานธุรการและงานบริหารงานทัว่ ไป
๓.ภาระหน้าที่คณะกรรมการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สนิ มีดงั นี้
๓.๑ ก� ำ หนดนโยบายและวางแผน
ในการหารายได้และดูแลสิทธิประโยชน์
๓.๒ จัดวางระบบในการบริหารรายได้
และทรัพย์สนิ
๓.๓ ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

๓.๓  ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้

มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
๓.๔ สร้างระบบติดตามและ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล
๔ .ภาระหน้ า ที่ ง านทรั พ ย์ สิ น และ
สิทธิประโยชน์
๔.๑ หารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่
ในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร
ห้ อ งประชุ ม การจั ด ตลาดนั ด อาคาร
จอดรถใต้ดิน ฯลฯ
๔.๒ หารายได้เพิ่มเติมจาก
๔.๒.๑ การจัดกิจกรรม ทาง
ด้านวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
๔.๒.๒ จัดกิจกรรมเฉพาะกิจ
เช่น จัดคอนเสิร์ต จัดโบว์ลิ่ง จัดตลาดนัด
เพิ่มเติม จัดทัศนศึกษาในประเทศ/
ต่างประเทศ
๔.๓ จั ด ศู น ย์ จ� ำ หน่ า ย/ประมู ล
ทรัพย์สนิ /ผลงานของบุคลากร เช่น ผลงาน
ทางศิลปะ ผลงานทางวิชาการ
๔.๔ ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ซื้อ
พันธบัตรของรัฐบาล   ซื้อหุ้นจากองค์กรที่
เชื่อถือได้
๔.๕ จัดท�ำสินค้าของมหาวิทยาลัย
เพือ่ สร้างตราสินค้า (Brand) ของตัวเอง
ฯลฯ
๔.๖ ระดมเงินบริจาคจากแหล่งทุน
ต่างๆ เช่น ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
๔.๗ จัดตั้ง UBI และบริษัทจ�ำลอง
๕.ภาระหน้าที่งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา
๕.๑ วางระบบเพื่อกระตุ้นการผลิต
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร

๕.๑.๑ จัดท�ำฐานข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญาจ�ำแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
๕.๑.๒ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา
๕.๑.๓ จัดประกวดทรัพย์สิน
ทางปัญญา
๕.๑.๔ สร้างแรงจูงใจต่างๆ
เช่น เงินรางวัล เกียรติบัตร โล่ เป็นต้น
๕.๑.๕ ประสานกับบัณฑิต
วิทยาลัยในการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท�ำปริญญานิพนธ์ที่น�ำไปสู่
การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
๕.๒ วางระบบการจดทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญาทีร่ วดเร็ว คล่องตัว และ
มีประสิทธิภาพ เช่น
๕.๒.๑ สนับสนุนงบประมาณ
ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๒.๒ ให้ค�ำแนะน�ำ  อ�ำนวย
ความสะดวก และด�ำเนินการในการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๒.๓ ใช้ระบบ Fast Track
ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
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ACTION PLAN

แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี ๒๕๕๓ • ๒๕๕๔ • ๒๕๕๕ • ๒๕๕๖
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วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนÓแห่งการเรียนรู้และ
๑. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชา
ให้มีคุณภาพ

๑.๒ ผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องตาม
ความต้องการของสังคม
เพิ่มมากขึ้น

๑.๓ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรมและอัตลักษณ์
ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
๙ ประการ

๑.๗ พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ

๑.๙ นิสิตทุกระดับได้รับสิ่ง
อ�านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ

๑.๕ สร้างและพัฒนา
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
สากล

๑.๑๐ พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เป็นต้นแบบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ชื่อเสียงระดับสากล

๑.๑ คุณภาพของ
นักเรียนที่เข้ามาศึกษา
มีคุณภาพในระดับดี
และมีความประพฤติดี

๑.๘ พัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้มีคุณภาพ

๑.๖ สร้างหลักสูตรนานาชาติ

๒. พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล

๒.๔ หน่วยงานหรือผูร้ บั บริการ
ได้รบั ความรู้ นวัตกรรม และ
น�าผลวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เพิม่ ขึน้

๓.๓ ประชาชนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจาก
องค์ความรู้หรือบริการที่ได้รับ
จากมหาวิทยาลัย

๔. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ
ท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๕. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

CUSTOMERS

๔.๒ มีบทบาทชี้น�าและเป็นแบบอย่าง
แก่สังคมด้านการท�านุบ�ารุง สืบสาน และ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะ
กับนานาชาติ

INTERNAL PROCESS
๒.๓ มีการส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชา
งานวิจัยและพัฒนา อันจะน�าไปสู่
นวัตกรรมและระดับสากล

๓.๑ สร้างงานบริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

๒.๒ พัฒนาระบบงานวิจัย
ให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพ

หรือกึ่งนานาชาติเพิ่มขึ้น
และขยายการผลิต
บัณฑิตต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

๑.๔ สร้างและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

๓. สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
โครงการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

วิจัยบน°านการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

๔.๓ มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ

๒.๑ มีระบบและกลไก
กระตุ้นให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

๕.๑ มีการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๕.๗ พัฒนาระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง นิสิต
ศิษย์เก่า และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

๔.๑ พัฒนาอาจารย์ บุคลากร นิสิต และ
นักเรียน ให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้
มีจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

๕.๑๐ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๒ มีการบริหารงาน
โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

๕.๓ มีระบบการสือ่ สาร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

๕.๕ มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

๕.๖ มีความพร้อม
ในการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ากับของรัฐ

๕.๘ มีระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงานส่วนขยาย
ของมหาวิทยาลัย

LEARNING &
GROWTH

๕.๔ มีระบบการวางแผน
และบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

FINANCE
๕.๙ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงบประมาณ ทรั พ ยากร และระบบการหารายได้

๕.๙ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงบประมาณ ทรั พ ยากร และระบบการหารายได้

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
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อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

•เป้าประสงค์ ๑.๑

คุณภาพของนักเรียนทีเ่ ข้ามาศึกษามีคณ
ุ ภาพในระดับดี มีผลการเรียนดีและมีความ
ประพฤติดี
กลยุทธ์
๑.เพิม่ แรงจูงใจและลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูเ้ รียน
SAP๑ จัดสรรทุนสนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นิสติ
ต่อเนือ่ งจนจบปริญญาเอก
๒.พัฒนาการรับนิสติ ใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
SAP๒ ปรับปรุงระบบ/ระเบียบ/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับนิสิตให้สามารถ
ปฏิบัติได้เชิงรุกและมีความคล่องตัว
SAP๓ โครงการพัฒนากระบวนการเทียบโอนประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
SAP๔ โครงการรับตรงส�ำหรับผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ/มีผลการเรียนดีเข้าเรียนใน
สาขาต่างๆ
๓.การสร้างค่านิยมต่อสาธารณชน
RAP๑ โครงการประชาสัมพันธ์สญ
ั จร(Roadshow) เพือ่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
RAP๒ โครงการเปิดบ้าน มศว (Open House)
RAP๓ โครงการพัฒนากระบวนการสือ่ สารภาพลักษณ์ มศว ผ่านสือ่ ต่างๆ
RAP๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั ทีม่ ชี อื่ เสียง

•เป้าประสงค์ ๑.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

๑

สร้างองค์ความรูด้ า้ นการศึกษา
เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในทุ ก ศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช า
ให้มคี ณ
ุ ภาพ
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ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตามความต้องการของสังคมเพิม่ มากขึน้
กลยุทธ์
๑.พัฒนาศักยภาพและเพิม่ พูนทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
SAP๕ โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่ เพิม่ ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
SAP๖ โครงการสอบประเมินทักษะปลายหลักสูตรส�ำหรับนิสติ (Exit Exam) เพือ่ วัด
ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสม
ตามองค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นของสาขา
SAP๗ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ให้มที กั ษะการคิด (Thinking Skills)
SAP๘ โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษา
๒.ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
RAP๕ โครงการประเมิ น ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น (Needs Assessment) ของผู ้ มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ส�ำหรับเปิดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ทุกระดับการศึกษา
RAP๖ จัดสรรงบประมาณและอัตราก�ำลังเพิม่ เติมโดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน
ทีส่ อดคล้องกับทิศทางการผลิตบัณฑิต
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•เป้าประสงค์ ๑.๓

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ๙ ประการ
ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นท�ำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตส�ำนึก
สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และ
ศิลป์
กลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพนิสติ ทางด้านวิชาการและคุณธรรม
RAP๑๑ ก�ำหนดนโยบายสนับสนุนให้นสิ ติ มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
RAP๑๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายให้ศษิ ย์เก่ามีสว่ นในการพัฒนาศักยภาพนิสติ ปัจจุบนั
RAP๑๓ โครงการเพิม่ สมรรถนะทางด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรมแก่นสิ ติ
RAP๑๔ โครงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการ
RAP๑๕ โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการส�ำหรับกลุม่ สนใจพิเศษ (Interest   group)
ทัง้ ภายในคณะและข้ามคณะ
RAP๑๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นสิ ติ เข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่างๆ

•เป้าประสงค์ ๑.๔

สร้างและพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์
๑.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
ในสาขาวิชาต่างๆ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
SAP๙ โครงการสร้างและพัฒนาการจัดการองค์ความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้
RAP๑๗ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้
๒.พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
RAP๑๘ โครงการพัฒนาวารสาวิชาการให้มคี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
RAP๑๙ โครงการพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
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•เป้าประสงค์ ๑.๕

สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
๑.พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีวิธีการสอนให้นิสิตปฏิบัติและประยุกต์ตามสภาพ
ความเป็นจริง เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
SAP๑๐ โครงการสร้างหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการต่างสาขาวิชา
๒.พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
RAP๒๐ แผนงานพัฒนาหลักสูตร
(๑) โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ./ สภาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา
(๒) โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม
(๓) โครงการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๔) โครงการประชุมสัมมนาคณาจารย์ บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
(๕) โครงการน�ำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
RAP๒๑ แผนงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้ครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
RAP๒๒ โครงการปรับปรุงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงแก่นิสิต

•เป้าประสงค์ ๑.๖

สร้ า งหลั ก สู ต รนานาชาติ ห รื อ กึ่ ง นานาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น และขยายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์
๑.การเปิดตลาดการศึกษาสู่สากล
SAP๑๑ โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ
RAP๒๓ โครงการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
๒.สร้างบรรยากาศของความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
RAP๒๔ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันการศึกษาคู่สัญญาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการและเรียนรู้วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

57

•เป้าประสงค์ ๑.๗

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
๑.พัฒนาศักยภาพผูส้ อน
SAP๑๒ โครงการปรับปรุงสภาพห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
SAP๑๓ โครงการผลิตสือ่ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
SAP๑๔ โครงการจัดท�ำ Life library และ e-library
RAP๒๕ โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ อนหลักสูตร/สาขาวิชาในโครงการพิเศษต่างๆ
RAP๒๖   โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
๒.สร้างบรรยากาศทางวิชาการ
RAP๒๗ โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๓.เพิม่ งบประมาณด้านการพัฒนาสือ่ และจัดหาสือ่
RAP๒๘ โครงการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์และสือ่ การเรียนการสอน

•เป้าประสงค์ ๑.๘

พัฒนาระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นต้นแบบที่ดีทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ คุ ณ ธรรมและผลงานทาง
วิชาการ
SAP๑๕ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษากับนิสติ และผูป้ กครอง
RAP๒๙ โครงการพัฒนาระบบการให้คำ� ปรึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
RAP๓๐   โครงการพัฒนาอาจารย์ทปี่ รึกษาต้นแบบ
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•เป้าประสงค์ ๑.๙

นิสิตทุกระดับได้รับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง และมีบรรยากาศ ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์
จัดสภาพภูมทิ ศั น์ภายในมหาวิทยาลัยให้มบี รรยากาศของการเรียนรู้
SAP๑๖	  โครงการส�ำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศของ
การเรียนรู้
SAP๑๗ โครงการจัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้บริการแก่นสิ ติ อย่างเหมาะสม
SAP๑๘	   โครงการปรับปรุงและเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้นสิ ติ ได้ทำ� กิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน
RAP๓๑	  โครงการพัฒนาระบบดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนิสิตในหอพักต่างๆ
	  ของมหาวิทยาลัย
RAP๓๒	  โครงการพัฒนาระบบบริการให้นสิ ติ ใช้บริการศูนย์กฬี าโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
RAP๓๓	  โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นสิ ติ

•เป้าประสงค์ ๑.๑๐

พั ฒ นาโรงเรี ย นสาธิ ต ให้ เ ป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ชือ่ เสียงระดับสากล
กลยุทธ์
๑.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
SAP๑๙ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทุกกลุม่ สาขาวิชา
	  โดยเฉพาะด้านภาษาสากล   และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ในและต่างประเทศ
๒.พัฒนาบทบาทโรงเรียนสาธิตให้เป็นสถาบันวิจยั พัฒนา และสาธิตการศึกษา
SAP๒๐ โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
SAP๒๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากล
	  เพือ่ เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓.สร้างศูนย์บม่ เพาะนิสติ ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ให้เป็นครูมอื อาชีพ
RAP๓๔	  แผนงานความร่วมมือเพือ่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์นเิ ทศประจ�ำโรงเรียนและนิสติ
ฝึกสอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่ หมาะสม
(๑)โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์นเิ ทศประจ�ำโรงเรียน
(๒)โครงการเพาะบ่มนิสติ ฝึกสอนต้นแบบ
(๓)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตให้เป็นอาจารย์
ประจ�ำรายวิชาชีพครู
๔.จัดกิจกรรมบริการวิชาความรูส้ สู่ งั คม
RAP๓๕  โครงการบริการวิชาการสูช่ มุ ชนและชนบท
RAP๓๖   โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โดยการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

๒

พัฒนาสหสาขาวิชาเพือ่ สร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมใน
ระดับสากล
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•เป้าประสงค์ ๒.๑
มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
สร้างและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
SAP๒๒	   โครงการรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุดและ/หรือ
การตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติสูงสุด
RAP๓๗    ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์ภาระงานที่สนับสนุนการท�ำงานวิจัยกลุ่ม
RAP๓๘ ปรับสัดส่วนค่าตอบแทนนักวิจัยให้มีความเหมาะสม
RAP๓๙ โครงการปรั บ ปรุ ง แผนงานการท� ำ วิ จั ย ให้ ชั ด เจนและจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ แ ละ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการวิจัย
RAP๔๐ โครงการคลินิกวิจัย
RAP๔๑ โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร
RAP๔๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับ
สากล
RAP๔๓   สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่
แบบสหสาขาวิชา
RAP๔๔ โครงการปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาจริยธรรมการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
•เป้าประสงค์ ๒.๒
พัฒนาระบบงานวิจัยให้ครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.มีระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ท�ำงานวิจัยได้ส�ำเร็จตามเวลา
SAP๒๓ โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือการท�ำวิจัยของนักวิจัย
๒.เพิ่มความคล่องตัวในการน�ำเสนอโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุน
RAP๔๕ แผนงานแสวงหางบประมาณเพือ่ สนับสนุนการท�ำวิจยั ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
RAP๔๖ แผนงานจัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
RAP๔๗ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
RAP๔๘ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแหล่งทุน
RAP๔๙ โครงการจัดท�ำและพัฒนาฐานข้อมูลที่สนับสนุนและเอื้อต่อการวิจัย
RAP๕๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท�ำวิจยั ทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
 	
(ICT) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
RAP๕๑ จัดสรรทุนสนับสนุนการไปน�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
RAP๕๒	  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอก
RAP๕๓ จัดระบบและผู้รับผิดชอบการสืบค้นอ้างอิง (search citation) ของบุคลากร
RAP๕๔ โครงการพัฒนาวารสารคณะให้มีคุณสมบัติเป็นวารสารอ้างอิงมาตรฐาน
(impact factor  citation)ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
RAP๕๕	  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารต่างๆ
RAP๕๖	  โครงการอบรม/สัมมนาคณาจารย์ นักวิจยั ให้ตระหนักในการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั
ในวารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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•เป้าประสงค์ ๒.๓

มีการส่งเสริม สนับสนุนงานวิจยั ทีเ่ ป็นสหสาขาวิชา อันจะน�ำไปสูน่ วัตกรรมในระดับสากล
กลยุทธ์
๑.พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการผลิตบัณฑิต
SAP๒๔ แผนงานการวิจัยสหสาขาวิชา
(๑) โครงการพัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อบูรณาการการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม
และการผลิตบัณฑิต
(๒) โครงการประชุม/สัมมนาสาขาสหวิทยาการ
(๓) จัดสรรและหาแหล่งทุน งบประมาณสนับสนุน(Seeding money) แก่ศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ(Excellence Center) และทีมงานวิจยั สหสาขาวิชา
(๔) โครงการเสริมสร้างทัศนคติและศักยภาพนักวิจยั ในการท�ำวิจยั แบบบูรณาการ
SAP๒๕	   โ ครงการประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
และต่างประเทศ
๒.ยกระดับงานวิจัยให้มีมาตรฐานสากลบนฐานความต้องการของชุมชนและสังคม
SAP๒๖	   โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม
RAP๕๗ โครงการประกวดผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์
RAP๕๘   โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

•เป้าประสงค์ ๒.๔

หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และน�ำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
ส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
SAP๒๗	  โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัย/และพัฒนานวัตกรรม
SAP๒๘	  โครงการส่งเสริมคณาจารย์/นักวิจยั ให้ผลิตผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การจดลิขสิทธิ์
	  อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรและ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
RAP๕๙ โครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
RAP๖๐ โครงการพัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอกด้วยระบบเทคโนโลยี
	  สารสนเทศและการสือ่ สาร(ICT)(SWU e-Jounal) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

๓

สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
โครงการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ชุมชน และสังคม

•เป้าประสงค์ ๓.๑

สร้ า งงานบริ ก ารวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
รวบรวมองค์ความรู้โดยศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
RAP๖๑ โครงการประชุมสัมมนาเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ งค์ความรูต้ า่ งๆระหว่างบุคลากร
ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับชาวบ้าน/ชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

•เป้าประสงค์ ๓.๒

มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
SAP๒๙ โครงการประเมินผลระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
๒.พัฒนาระบบและบุคลากรงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
RAP๖๒	  โครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการ
RAP๖๓  โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการวิชาการแก่ชมุ ชนให้มคี วามสามารถในการบริหาร
จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
RAP๖๔ แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
RAP๖๕   โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย

•เป้าประสงค์ ๓.๓

ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรูแ้ ละเข้าถึงองค์ความรูห้ รือบริการทีไ่ ด้รบั จากมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
๑.สร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการน�ำความรู้สู่การปฏิบัติ
SAP๓๐  โครงการสร้ า งและพั ฒ นาการบริ ก ารวิ ช าการและการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้
แก่ชมุ ชน
RAP๖๖ โครงการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ด้ ว ยหลั ก สู ต ร
ระยะสั้นและระยะยาว
๒.พัฒนาช่องทางการสื่อสารความรู้สู่ชุมชน
RAP๖๗	  โครงการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านระบบสายตรง (Hotline)และเว็บไซต์
รายการวิทยุและโทรทัศน์
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•เป้าประสงค์ ๔.๑

อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
และศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้
มี จิ ต ส� ำ นึ ก สาธารณะ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และเป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติ
กลยุทธ์
๑.ส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะในแต่ละศาสตร์/วิชาชีพ
SAP๓๑ แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
(๑) โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
(๒) โครงการวัฒนธรรมศึกษาสัญจร
(๓)โครงการสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
(๔)ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
(๕) โครงการปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
(๖) โครงการจิตตปัญญา
RAP๖๘ จัดท�ำแผนงานสร้างเสริมสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
๒.ก�ำหนดนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาและรักษาความเข้มแข็งในการท�ำนุบ�ำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๖๙  แผนงานพัฒนากิจกรรมนอกชั้นเรียนส� ำหรับนักเรียนและนิสิตเพื่อปลูกฝัง
	  จิตส�ำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม หน้าทีพ่ ลเมือง  และวัฒนธรรมและศิลปะ
๓.ให้มีหน่วยงานกลางเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
RAP๗๐	  จัดท�ำแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน
	    มหาวิทยาลัย

•เป้าประสงค์ ๔.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

๔

สืบสานและสร้างองค์ความรู้
ในการท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรม
และศิลปะ
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มหาวิทยาลัยมีบทบาทชี้น�ำและเป็นแบบอย่างแก่สังคมด้านการท�ำนุบ�ำรุง  สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ
กลยุทธ์
๑.สร้ า งทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรและนิ สิ ต ในการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง
วัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๑	   โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตในกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
RAP๗๒  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากร และความรู้เกี่ยวกับ
	  วัฒนธรรมการแต่งกายไทยแก่บุคลากรและนิสิตเพื่อให้สามารถอธิบายและ
เผยแพร่ชาวต่างชาติได้
๒.สืบสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะไทยกับนานาชาติ
SAP๓๒ โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาไทย
RAP๗๓ โครงการรับและแลกเปลี่ยนนิสิตด้านภาษา วัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๔ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
RAP๗๕ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแสดงและส่งประกวดด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและนานาชาติ
RAP๗๖ โครงการเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะสู่สาธารณชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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•เป้าประสงค์ ๔.๓

มี ผ ลงานวิ จั ย หรื อ นวั ตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการท� ำนุบ� ำรุงวัฒนธรรม
และศิลปะ
กลยุทธ์
๑.ศึกษาวิเคราะห์งานวัฒนธรรมและศิลปะ
SAP๓๓ แผนงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
(๑)โครงการรวบรวมองค์ความรู้หรืองานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๒)โครงการสร้างและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
๒.จัดหาแหล่งทุนวิจัยและสนับสนุนการท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๗    จัดหาทุนสนับสนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๘ โครงการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมและศิลปะโดยใช้ข้อมูลจากสถานที่จริงและ
เอกสารประกอบ
RAP๗๙ โครงการพัฒนาหรือสร้างมาตรฐานทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในระดับชาติ
และนานาชาติ
๓.บูรณาการกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอน
RAP๘๐ บู ร ณาการกิ จ กรรมด้ า นท� ำ นุ บ� ำ รุ ง วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการเรียนการสอน
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ทัศนียภาพผังแม่บท
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

•เป้าประสงค์ ๕.๑

มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
๑.พัฒนาระบบและกลไกของการบริหารและการวางแผน
SAP๓๔   โครงการพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ที่ แ สดงถึ ง ระบบการบริ ห ารที่ น� ำ ไปสู ่ วิ สั ย ท้ ศ น์ แ ละ
การรักษาซึ่งอัตลักษณ์ของ มศว
SAP๓๕ โครงการพัฒนาและจัดองค์กรให้เป็นไปตามหลักการจัดการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและจัดการบ้านเมืองที่ดี
RAP๘๑  โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
RAP๘๒   โครงการประสานและรวบรวมแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
RAP๘๓     โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน
	     ปฏิบัติการ (Action Plan)
RAP๘๔ โครงการประเมินผลการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ
RAP๘๕	  โครงการพั ฒ นาระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
๒.ปรับวัฒนธรรมการให้บริการให้เป็นเชิงรุก
RAP๘๖   โครงการพัฒนากระบวนการบริหารเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่นิสิตและ
บุคลากรบนฐานคิดเชิงบวก
RAP๘๗  โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงการให้บริการเชิงรุก
RAP๘๘  โครงการวิเคราะห์ลักษณะงานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการให้บริการเชิงรุก
RAP๘๙  โครงการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องวัฒนธรรมการให้บริการเชิงรุก
RAP๙๐ แผนงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
๓.ขยายพลังร่วมเชิงรุกให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนโดยเน้นผู้รับบริการเป็นส�ำคัญ
RAP๙๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายให้ศิษย์เก่ามีส่วนในการพัฒนาศักยภาพนิสิตปัจจุบัน
RAP๙๒ โครงการจัดตั้งส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

พัฒนาระบบบริหาร
ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยใช้
เครือ่ งมือทางการบริ ห าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
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•เป้าประสงค์ ๕.๒

มีระบบบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑.พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
SAP๓๖   โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่สะท้อนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๒.ก�ำหนดและด�ำเนินการโดยใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
RAP๙๓   โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
การประหยัดพลังงาน
RAP๙๔   โครงการประกวดหน่วยงานต้นแบบในการประหยัดพลังงาน
RAP๙๕    โครงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อนและสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียว

•เป้าประสงค์ ๕.๓

มีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
พั ฒ นาระบบการสื่ อ สารระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ให้มีคุณภาพ
SAP๓๗ โครงการวิจยั และพัฒนาระบบการสือ่ สารสองทางทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
RAP๙๖ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารทีม่ คี วามหลากหลายและมีคุณภาพ
RAP๙๗   แผนงานประชาสัมพันธ์/ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านบริหารแก่ผปู้ ฏิบตั ิ และผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอย่างต่อเนือ่ ง
(๑) โครงการพบปะผูบ้ ริหารผ่าน SWU Channel
(๒) โครงการสือ่ สารวิสยั ทัศน์ชมุ ชน มศว
 	
(๓) โครงการปรับปรุงป้ายบอกสถานทีต่ า่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัยและตาม
อาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้มลี กั ษณะทีเ่ หมือนกันทัง้ มหาวิทยาลัย
 	
(๔) โครงการประชาสัมพันธ์นโยบาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบตั ิ
ของทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน
RAP๙๘ โครงการติดตามและประเมินผลรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
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•เป้าประสงค์ ๕.๔

มีระบบการวางแผนและบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนและการบริหารงานบุคคล
SAP๓๘    จั ด ท� ำ แผนงานพั ฒ นาระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
(Performance Management System)
SAP๓๙    ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยให้บุคลากร
มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
RAP๙๙ จัดท�ำแผนอัตราก�ำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ ภาระงาน ทิศทางของมหาวิทยาลัย 	
ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน FTES : อาจารย์ประจ�ำ
RAP๑๐๐ พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเดือน และค่าตอบแทนของบุคลากรอย่าง
เป็นธรรม บนพื้นฐานของภาระงาน  ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน(KPls) และระบบ
การประเมินที่มีประสิทธิภาพ
RAP๑๐๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม  โดยให้บคุ ลากร
มีส่วนร่วม
RAP๑๐๒  โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานด้านบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
RAP๑๐๓  โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรบริหารงานบุคคลภาครัฐ
และเอกชน

•เป้าประสงค์ ๕.๕

มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
๑.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ชัดเจน
RAP๑๐๔   โครงการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
RAP๑๐๕ โครงการจัดท�ำคูม่ อื แสดงความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน (Career Path)
RAP๑๐๖ พัฒนาระบบการขอก�ำหนดต�ำแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน รวดเร็ว และมี
   ประสิทธิภาพ
RAP๑๐๗ โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ
๒.จัดท�ำองค์ความรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรตระหนักรู้ในระเบียบและข้อบังคับ
RAP๑๐๘   โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรระดับผู้บริหารและ
                        ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบพร้อมกันอย่างทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการไม่ได้
รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ
RAP๑๐๙ โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการท�ำงาน
๓.เสริมสร้างบรรยากาศในการท�ำงานร่วมกัน
RAP๑๑๐  โครงการความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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•เป้าประสงค์ ๕.๖

มีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
กลยุทธ์
๑.สร้างความรู้ ความเข้าใจเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
SAP๔๐ โครงการศึกษาวิเคราะห์การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับเพื่อให้ได้รูปแบบ
  ที่เหมาะสมกับ มศว
SAP๔๑ โครงการจัดความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
๒.พัฒนาระบบสนับสนุน เพื่อเอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
SAP๔๒  แผนงานจัดระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ

•เป้าประสงค์ ๕.๗

พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ศิษย์เก่าและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าให้มปี ระสิทธิภาพ
SAP๔๓ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างและแผนงานบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ
 	
ศิษย์เก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
RAP๑๑๑ โครงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลนิสติ ศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
RAP๑๑๒   โครงการพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์ผา่ นเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
RAP๑๑๓  โครงการส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมศิษย์เก่าของคณะ/สถาบัน/ส�ำนัก/
วิทยาลัย
RAP๑๑๔  โครงการจัดตัง้ ชมรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยประจ�ำจังหวัด
RAP๑๑๕ แผนงานพัฒนาระบบสือ่ สารประชาสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าอย่างต่อเนือ่ งผ่านสือ่ ต่างๆ
RAP๑๑๖  โครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และบุคลากร
๒.สร้างความภาคภูมใิ จในความเป็น มศว
RAP๑๑๗ แผนงานเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ มหาวิทยาลัย
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•เป้าประสงค์ ๕.๘

มีระบบบริหารจัดการหน่วยงานส่วนขยายของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหารงานหน่วยงานส่วนขยายของมหาวิทยาลัยให้มปี ระสิทธิภาพ
SAP๔๔   โครงการพัฒนาระบบบริหารงานหน่วยงานส่วนขยายของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ
RAP๑๑๘ แผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทุกรูปแบบให้
มีความเหมาะสมและสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านได้
RAP๑๑๙    แผนงานสนับสนุนสวัสดิการด้านที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค
อย่างพอเพียงและมีคุณภาพให้แก่บุคลากร
RAP๑๒๐ แผนงานการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรในพื้นที่ส่วนขยายของ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ระบบการขนส่ง/สือ่ สาร ระหว่าง มศว  ประสานมิตร
และพื้นที่ส่วนขยาย

•เป้าประสงค์ ๕.๙

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากร และระบบการหารายได้
กลยุทธ์
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรและระบบการหารายได้
SAP๔๕ โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพ
RAP๑๒๑ ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารเงินรายได้อย่างประหยัด
และเป็นไปตามแผน
RAP๑๒๒ เร่งรัดและติดตามการใช้งบประมาณ

•เป้าประสงค์ ๕.๑๐

น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการบริหารงาน
กลยุทธ์
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
SAP๔๖ โครงการจัดท�ำแผนแม่บทระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
RAP๑๒๓ โครงการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
RAP๑๒๔   โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   (ICT) ของมหาวิทยาลัย เชี่อมโยงสู่ภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
RAP๑๒๕ โครงการประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
   มหาวิทยาลัย
RAP๑๒๖ โครงการจัดท�ำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)
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