
สรปุผลการด�าเนินงาน
ยกรา่งแผนยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
(พ.ศ. 2565 - 2580)



  สบืเน่ืองจากการด�าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

โดยมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนไว้ จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดในป ีพ.ศ. 2567 นั้น 

แม้ว่าจะมกีารทบทวนและปรับปรงุมาโดยตลอดเป็นระยะ แต่ทัง้นี ้ ในปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน 

ดงัเช่นกรณสี�าคญัคอืปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (โควิด 19) ซ่ึงถือเป็นปัญหาคกุคาม 

ทีส่�าคญัอย่างยิง่ต่อพลเมอืงโลก โดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อวถิชีวีติของมนุษย์ในทุกมิติ มหาวทิยาลยัจงึมคีวามจ�าเป็น 

ต้องปรับตวัเพือ่การพฒันาให้เท่าทนักบัสถานการณ์ของโลก ประกอบกบัมกีารก�าหนดทศิทางการพฒันาประเทศ 

ในระยะยาว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนกรอบและ 

ทศิทางในการพฒันาประเทศ จงึได้มกีารก�าหนดแนวทางการวางยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเพือ่ให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ดงักล่าว ส่วนแผนและยทุธศาสตร์จงึได้มกีารวางแผนรวมทัง้ก�าหนดกรอบทศิทางการท�างานจากนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นส�าคัญ ดังต่อไปนี้

  กรอบประเด็นการวางแผนคณะท�างานเพ่ือวางยุทธศาสตร์
  และแผนปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย

  1.  เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567)

  2.  เพื่อการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 

    ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  3.  เพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก

  4.  เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับที่อธิการบดีได้น�าเสนอ 

    วิสัยทัศน์ 4 ปี ในการด�ารงต�าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหา และสภามหาวิทยาลัย

  5.  เพือ่การยกระดบัแผนยทุธศาสตร์ มศว โดยยดึหลกัว่าประชาคม มศว สามารถรบัรู ้เข้าใจง่าย และ 

    น�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง

  6.  เพื่อให้มีการติดตามแผนการใช้งบประมาณและทิศทางของ มศว อย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับ 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Audit 

    Committee) และการจดัท�างบประมาณแผ่นดนิทีส่อดคล้องกับทศิทางของส�านกังบประมาณ ฯลฯ

  7.  เพือ่ก�าหนดทศิทางเสนอกรรมการสภา มศว อย่างมคีวามชดัเจน เป็นระบบ บุคลากรมหาวทิยาลยั 

    ยอมรับร่วมกัน มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

แนวทางการด�าเนินงานยกรา่งแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580)
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  ทั้งนี้  คณะท�างานยกร่างแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้มีการด�าเนินการตามระบบขั้นตอน 

รวมถงึตามกรอบระยะเวลาเพ่ือให้การจดัท�าแผนและยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ตามระยะเวลา 

ทีก่�าหนด  จึงได้มกีารวางแผนและก�าหนดกรอบระยะเวลาในการท�างานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทศิทางของแผนยทุธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั  รวมถึงแผนปฏบัิตกิารซึง่จะได้เผยแพร่เพือ่เป็นแนวทางและหลกัยดึในการท�างานของทกุหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัยต่อไป ดังแสดงตามกรอบเวลาด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์มศว

กรอบเวลาดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์มศว

Questionnaire

In-depth
Interview

In-depth
Interview

จัดต้ังคณะทํางาน

สํานักงานอธิการบดี

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ประธานสภานิสิต

นายกองคการนิสิต

นายกสโมสรนิสิต

นิสิตระดับปริญญาตรี

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผูบริหารมหาวิทยาลัย

(รองอธิการบดี)

ผูบริหารสวนงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการผลิตบัณฑิต (16 คณะ/

4 วิทยาลัย / 1 บัณฑิตวิทยาลัย

ผูมีสวนเกี่ยวของ

แผนยุทธศาสตรเดิม

วางกรอบการดําเนินงาน

ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม

พิจารณาแนวนโยบายวิสัยทัศนใหม

เพื่อนําไปสูการเปน Educational

Leadership and Social

Engagement)

วิเคราะห Stakeholder

ผูบริหารสวนงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการใหบริการ (6 สํานักงาน)

ผูบริหารสวนงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการวิจัย/สนับสนุนการวิจัย

(4 สถาบัน)

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

จาก Stakeholder

จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร มศว

จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ภายใต

(ราง) แผนยุทธศาสตร มศว

แผนยุทธศาสตร มศว

แผนปฏิบัติการฯ

สิงหาคม 2563 ตุลาคม 2563 ธนัวาคม 2563 กุมภาพันธ ์2564

กันยายน 2563 พฤศจิกายน 2563 มกราคม 2564

Analyze and
Synthesize

Finalize

Focus Group Public Hearing

ศิษยเกา

ผูใชบัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน)

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

 (ราง) แผนยุทธศาสตร มศว และ

 (ราง) แผนปฏิบัติการฯ

เริม่ต้น ส้ินสุด
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  จากกรอบแผนการด�าเนินงานเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว  ส่วนแผนและ 

ยทุธศาสตร์ได้รับนโยบายรวมถงึกรอบทศิทางของยทุธศาสตร์  โดยมทีีม่าจากการประชมุผู้บรหิารของมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้คณะกรรมการยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  ในการก�าหนดทิศทางส�าคญัเพ่ือให้ประชาคม มศว สามารถเข้าใจ 

และทราบถงึแนวทางหลกัซึง่มหาวทิยาลยัจะยดึเป็นแนวทางส�าคญัทีจ่ะขยายผลลงไปสู่การปฏบิติังาน  โครงงาน 

กิจกรรม  และการบริหารใช้งบประมาณให้มีความเป็นรูปธรรม  เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก 

การก�าหนดทิศทางที่ชัดเจนเหมาะสมดังกล่าวจะช่วยให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อน 

ไปได้อย่างสอดคล้องกนัในทกุหน่วยงาน ผลลพัธ์สดุท้ายคอืประสทิธภิาพสงูสดุของการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

โดย  3  แนวทางท่ีส�าคัญและได้รับการก�าหนดให้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

มีดังนี้

Educational
Leader

High Performance
Organization

Learning University for Society

3 Main SWU Strategies

Social
Engagement
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  เนือ่งจากมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�า ซ่ึงมปีระวติัศาสตร์และรากฐานมาจาก 

การเป็นโรงเรียนฝึกหดัครชูัน้สงู ดงันัน้กรอบยทุธศาสตร์ที ่1 จงึมุง่เน้นด้านการเป็นผูน้�าทางการศกึษา โดยมผีลผลิต 

ที่ส�าคัญยิ่ง ได้แก่ การให้การศึกษา ท้ังนี้ มีสาระเชื่อมโยงที่เก่ียวข้องกับการผลักดันให้มหาวิทยาลัยขึ้นเป็นผู้น�า 

ทางการศึกษา ได้แก่ประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ คือ

  1.  ศาสตร์และหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศ (Excellent Curriculum)

  2.  ความเชี่ยวชาญในการสอนและการวิจัย (Teaching & Research Expert)

  3.  ความเป็นสากล (Internationalization)

  4.  ความเชื่อมโยงและเข้มแข็งของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (Student & Alumni)

กรอบยุทธศาสตรท่ี์ การเป็นผู้น�าทางการศึกษา (Educational Leader)1

2

กรอบยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ตระหนักถงึความส�าคญัของการขับเคลือ่นองค์กรซึง่ต้องมีความสามารถ 

ที่จะสนับสนุนให้เกิดการท�างานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพสงูสุด  ต้องให้ความส�าคญักบัระบบการบริหารงานเพ่ือเป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะสูง  โดยมสีาระ 

ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปถึงการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงได้ดังนี้

  1.  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance)

  2.  การมีระบบการวางแผนและขับเคลื่อนองค์กร (Operation System Organization)

  ซึง่มหาวทิยาลยัมุง่เน้นกรอบการพฒันาองค์กรตามองค์ประกอบทีส่�าคญั 2 ด้าน ได้แก่ การให้ความส�าคญั 

และการพฒันาศกัยภาพของคนในองค์กร (Human Capacity) และการให้ความส�าคญัในประเดน็ของโลกยคุดจิิทลั 

เพื่อน�ามาเป็นทิศทางของการท�างาน (Digital Literacy)

การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)กรอบยุทธศาสตรท่ี์
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3กรอบยุทธศาสตรท่ี์ การเป็นมหาวทิยาลัยรบัใชสั้งคม (Social Engagement)

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นอกจากความเป็นผูน้�าทางการศกึษาแล้ว ยงัเป็นมหาวทิยาลยัทีม่เีป้าหมาย 

การด�าเนนิงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัอย่างมุง่มัน่ท่ีจะท�าให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ท้ังนี ้จากโครงสร้างของ 

มหาวิทยาลยัทีม่ส่ีวนงานและท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่ลายจงัหวดั  ได้แก่  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  องครักษ์  จงัหวัด 

นครนายก วิทยาลยัโพธวิชิชาลยั มศว จังหวดัสระแก้ว วทิยาลยัโพธวิชิชาลยัแม่สอด จังหวัดตาก และโรงเรยีนสาธติ 

ชมุชนการเรยีนรูส้มเดจ็ย่า  วิทยาลยัโพธวิชิชาลยั  มศว แม่แจ่ม  จงัหวดัเชยีงใหม่  ซ่ึงสามารถตอบสนองการด�าเนนิการ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมได้ ดังนี้

  1.  การบูรณาการพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) (อาท ิเป้าหมาย 

    ท่ี 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 10: 

    ลดความเหลื่อมล�้า เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 17: 

    ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น)

  2.  การบรกิารวชิาการและการวิจยัทีส่อดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา 

    วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (2563 - 2570) แผนอดุมศกึษาระยะยาว 20 ปี (2561 - 2580) และ 

    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(2561 - 2580)

  ทั้งนี้ จากกรอบประเด็นการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการ และการวิจัย 

จะมุ ่งเน้นให้เกิดการประสานความร่วมมือในการท�างานโดยการบูรณาการศาสตร์และหน่วยงานต่าง ๆ  

(Cross Functional) เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

  แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ในรอบปีพุทธศกัราช 2565 - 2580 

จะมคีวามชดัเจน เข้าใจง่าย สามารถน�าไปปฏิบตัไิด้ในทกุภาคส่วนของมหาวทิยาลยั โดยในแต่ละกรอบยุทธศาสตร์ 

ทัง้ 3 กรอบนัน้จะมกีารก�าหนดตัวชีว้ดัใน 4 มติท่ีิเหมาะสม สามารถเชือ่มโยงถงึความส�าเรจ็ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนถึงการประเมินและประมวลผลความก้าวหน้า 

ในการด�าเนินการด้านยุทธศาสตร์ตามวงรอบการพัฒนาทุก 2 ปี และทุกวงรอบ 4 ปี เพื่อให้แผนยุทธศาสตร ์

และแผนปฏิบตักิารของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามทนัสมยัและเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

ในอนาคต
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