
	 ประเทศไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ	 คำดว่ำภำยในปี	 2568	 ไทยจะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ

โดยสมบูรณ์	 (Aged	 Society)	 สังคมไทยก�ำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอำยุ	 และควำมสมดุลของประชำกรวัยต่ำงๆ	 ก�ำลัง 

เป็นปัญหำในอนำคต	 เมื่อระบบสำธำรณสุข	 ระบบกำรแพทย์มีประสิทธิภำพและเข้ำถึงได้มำกขึ้น	 พร้อมกับโลกที ่

เปลี่ยนแปลงไป	ท�ำให้อัตรำกำรเกิดอยู่ในระดับต�่ำ	จ�ำนวนเด็กที่น้อยลงย่อมส่งผลให้จ�ำนวนผู้ที่จะเข้ำเรียนเพื่อศึกษำต่อ 

ในระดบัอดุมศกึษำลดน้อยลงตำมไปด้วย	จำกสถำนกำรณ์ของประเทศท่ีก�ำลงัเปลีย่นแปลงไป	มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

มีนโยบำยปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่เอ้ือต่อผู้เรียนมำกขึ้นและเป็นควำมต้องกำรของสังคมจริงๆ	 จัดกำรศึกษำระบบ

ออนไลน์ด้วยหลักสูตรภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อรองรับควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำย	 เพื่อเป็นกำรเตรียม

ควำมพร้อมของนิสิตให้แข่งขันกับตลำดโลก	

รองศาสตราจารย์  ดร.สมชาย สั นติ วั ฒนกุ ล

อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ

สารอธิการบดี
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(รองศำสตรำจำรย์	ดร.สมชำย สันติวัฒนกุล)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นฝึกหัดครูชั้นสูงมำตั้งแต่เริ่มต้น	 ปัจจุบันเรำเป็นเอก 

ในเรื่องกำรศึกษำ	มีคณะศึกษำศำสตร์	สังคมศำสตร์	มนุษยศำสตร์	ศิลปกรรมศำสตร์	วิทยำศำสตร์	ทั้งหมดมีหลักสูตร 

กำรศึกษำบณัฑิต	 (กศ.บ.)	 แม้ว่ำทำง	 มศว	 จะครอบคลมุเรือ่งกำรศกึษำ	 แต่ต้องปรบัตวัให้ทนัยคุทันสมยั	 มงีำนวิจยัเป็น 

ตวัน�ำในทกุๆ	คณะทีท่�ำกำรเปิดสอน	ทัง้กลุม่สำขำมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์	กลุม่สำขำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

และกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 เพ่ือท�ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่	 เพ่ือให้หลักสูตรเข้มแข็ง	 บัณฑิตจะได้มีควำมรู้ที่

ก้ำวหน้ำพร้อมออกไปเผชิญกำรท�ำงำนในชีวิตจริง

	 นอกจำกกำรพัฒนำพนัธกิจทำงด้ำนกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยัอย่ำงต่อเนือ่ง	 มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ยงัตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของกำรช่วยเหลอืและรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยมุง่ยกระดบั	เพิม่พนูควำมรู้	กระจำยโอกำส	และ 

ส่งเสริมกำรศึกษำและถ่ำยทอดเทคโนโลยไีปสูท้่องถิน่	ประชำชนท้ังในเมอืงและชนบท	ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิ	“หนึง่จงัหวดั 

หนึ่งมหำวิทยำลัย”	เพ่ือน้อมน�ำ	“ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”	ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

มำแปรสู่ภำคปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	มหำวิทยำลัยจึงมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด	

ซ่ึงเป็นกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชนและภำคต่ำงๆ	 เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดผลและ 

ลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงสังคม	 และเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคล่ือนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมให้เกิด 

ควำมเข้มแข็ง	 เพื่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู ้	 กำรมีส่วนร่วมภำคีเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยในประเทศและ 

มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ	 อีกท้ังเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะและควำมรู้ 

ด้ำนกำรท�ำงำนวิจัยรับใช้สังคมให้มำกขึ้น	

	 ในรำยงำนฉบับนี้ได้สรุปผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	2561	เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจหลักและกำร 

บรหิำรจดักำรเพือ่สนบัสนนุภำรกจิของมหำวทิยำลัย	 มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีณะและหน่วยงำนเทยีบเท่ำคณะ 

เปิดกำรเรียนกำรสอนท้ังหมด	 24	 คณะ	 มีนิสิตทั้งสิ้น	 24,012	 คน	 บุคลำกร	 5,576	 คน	 จัดกำรศึกษำทุกระดับ 

ปรญิญำรวมทัง้สิน้	 25	หลกัสตูร	171	สำขำวิชำ	มโีครงกำรวจัิย	772	 โครงกำร	บรกิำรวชิำกำรแก่ชมุชน	134	 โครงกำร 

และท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ	140	โครงกำร	ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยและรำยงำน 

ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	(สกอ.)	มีผลกำรประเมินเท่ำกับ	4.44	อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดี	

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒขอขอบคุณกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย	คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย	บุคลำกร	

ศิษย์เก่ำและนิสิตทุกคน	 ที่ร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่เพื่อให้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงคุณประโยชน์แก่สังคม

3รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



	 ประเทศไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ	 คำดว่ำภำยในปี	 2568	 ไทยจะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ

โดยสมบูรณ์	 (Aged	 Society)	 สังคมไทยก�ำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอำยุ	 และควำมสมดุลของประชำกรวัยต่ำงๆ	 ก�ำลัง 

เป็นปัญหำในอนำคต	 เมื่อระบบสำธำรณสุข	 ระบบกำรแพทย์มีประสิทธิภำพและเข้ำถึงได้มำกขึ้น	 พร้อมกับโลกที่ 

เปลี่ยนแปลงไป	ท�ำให้อัตรำกำรเกิดอยู่ในระดับต�่ำ	จ�ำนวนเด็กที่น้อยลงย่อมส่งผลให้จ�ำนวนผู้ที่จะเข้ำเรียนเพื่อศึกษำต่อ 

ในระดบัอดุมศกึษำลดน้อยลงตำมไปด้วย	จำกสถำนกำรณ์ของประเทศท่ีก�ำลงัเปลีย่นแปลงไป	มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

มีนโยบำยปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่เอ้ือต่อผู้เรียนมำกขึ้นและเป็นควำมต้องกำรของสังคมจริงๆ	 จัดกำรศึกษำระบบ

ออนไลน์ด้วยหลักสูตรภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อรองรับควำมต้องกำรที่หลำกหลำย	 เพื่อเป็นกำรเตรียม

ควำมพร้อมของนิสิตให้แข่งขันกับตลำดโลก	

รองศาสตราจารย์  ดร.สมชาย สั นติ วั ฒนกุ ล

อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ
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(รองศำสตรำจำรย์	ดร.สมชำย สันติวัฒนกุล)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหำวิทยำลัยท่ีมุ่งเน้นฝึกหัดครูช้ันสูงมำตั้งแต่เริ่มต้น	 ปัจจุบันเรำเป็นเอก 

ในเรื่องกำรศึกษำ	มีคณะศึกษำศำสตร์	สังคมศำสตร์	มนุษยศำสตร์	ศิลปกรรมศำสตร์	วิทยำศำสตร์	ท้ังหมดมีหลักสูตร 

กำรศึกษำบณัฑิต	 (กศ.บ.)	 แม้ว่ำทำง	 มศว	 จะครอบคลมุเรือ่งกำรศกึษำ	 แต่ต้องปรบัตวัให้ทันยคุทันสมยั	 มงีำนวิจยัเป็น 

ตวัน�ำในทกุๆ	คณะทีท่�ำกำรเปิดสอน	ทัง้กลุม่สำขำมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์	กลุม่สำขำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี

และกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 เพื่อท�ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่	 เพื่อให้หลักสูตรเข้มแข็ง	 บัณฑิตจะได้มีควำมรู้ที่

ก้ำวหน้ำพร้อมออกไปเผชิญกำรท�ำงำนในชีวิตจริง

	 นอกจำกกำรพัฒนำพันธกิจทำงด้ำนกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยัอย่ำงต่อเนือ่ง	 มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ยงัตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของกำรช่วยเหลอืและรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยมุง่ยกระดบั	เพิม่พนูควำมรู้	กระจำยโอกำส	และ 

ส่งเสรมิกำรศกึษำและถ่ำยทอดเทคโนโลยไีปสูท้่องถิน่	ประชำชนทัง้ในเมอืงและชนบท	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ	“หนึง่จงัหวัด 

หน่ึงมหำวิทยำลัย”	เพื่อน้อมน�ำ	“ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”	ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

มำแปรสู่ภำคปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม	มหำวิทยำลัยจึงมีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำสังคมและชนบทในแต่ละจังหวัด	

ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชนและภำคต่ำงๆ	 เพื่อกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดผลและ 

ลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงสังคม	 และเพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมให้เกิด 

ควำมเข้มแข็ง	 เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 กำรมีส่วนร่วมภำคีเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยในประเทศและ 

มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ	 อีกท้ังเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะและควำมรู้ 

ด้ำนกำรท�ำงำนวิจัยรับใช้สังคมให้มำกขึ้น	

	 ในรำยงำนฉบับนี้ได้สรุปผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	2561	เก่ียวกับกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจหลักและกำร 

บริหำรจดักำรเพือ่สนบัสนนุภำรกจิของมหำวทิยำลัย	 มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีณะและหน่วยงำนเทยีบเท่ำคณะ 

เปิดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด	 24	 คณะ	 มีนิสิตทั้งสิ้น	 24,012	 คน	 บุคลำกร	 5,576	 คน	 จัดกำรศึกษำทุกระดับ 

ปรญิญำรวมทัง้สิน้	 25	หลกัสตูร	171	สำขำวิชำ	มโีครงกำรวจัิย	772	 โครงกำร	บรกิำรวชิำกำรแก่ชุมชน	134	 โครงกำร 

และท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ	140	โครงกำร	ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยและรำยงำน 

ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	(สกอ.)	มีผลกำรประเมินเท่ำกับ	4.44	อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดี	

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒขอขอบคุณกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย	คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย	 บุคลำกร	

ศิษย์เก่ำและนิสิตทุกคน	 ที่ร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มท่ีเพื่อให้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงคุณประโยชน์แก่สังคม

3รายงานประจำาปี 2561 I มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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