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สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผมยินดีที่ ได ้ทราบว ่ามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได ้มีการจัดท�าแผน 
ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๖๗) และยังได้มีการจัดท�าหนังสือ
แผนยทุธศาสตร์ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - 
๒๕๖๗) ขึ้นด้วย ผมเห็นว่าการท�าแผน 
ถือ เป ็นแนวทางการบริหารที่ ส� าคัญ 
อย่างหนึง่ทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิงานบรหิาร
เป็นไปอย่างมีระบบ และแผนที่ดีจ�าเป็น
ต้องมีการคิดพิจารณาที่ประกอบไปด้วย 
ประสบการณ์และเหตุผล การจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ยงัเป็นโอกาสทีผู่บ้รหิาร 
อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้ 
พิจารณาร ่วมกันว ่าต ้องการที่จะเห็น
มหาวทิยาลยัใน ๑๕ ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร 
เพื่อที่จะน�ามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า 
ตามจดุมุง่หมายทีต่ัง้ไว้ต่อไป อย่างไรกต็าม 
แผนที่ดีควรมีการทบทวนและปรับปรุง 
แก ้ไข เมื่อได ้ด�าเนินการไปแล้วด ้วย  
เพื่อที่จะได้ผลของการด�าเนินงานที่ดีที่สุด  
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็น 
ประโยชน์เพื่อความเจริญและก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัยอันเป ็นที่รักของเรา 
ทกุคน

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สวุรรณกลุ
นายกสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

สารอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผมกล่าวเสมอว่า งานประกันคุณภาพ 
การศึกษาเป็นงานที่มหาวิทยาลัยต้องท�า 
และรบัผดิชอบเตม็ความสามารถ ด้วยงาน 
ประกันคุณภาพกาศึกษาเป็นกลไก เป็น 
เครื่องมือที่จะตรวจสอบ ประเมิน กระตุ้น 
การปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่
การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่หัวใจ
ของมหาวทิยาลยั หวัใจของมหาวทิยาลยัคอื 
คุณภาพและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
สร้างให้ก่อเกดิขึน้ในมโนส�านกึของคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตทุกคน อย่างไม่มีข้อ 
ยกเว้น

มหาวิทยาลัยได้ปรับรื้อแผนยุทธศาสตร์ 
๑๕ ปี ฉบับเดิม สร้างขึ้นใหม่ด้วยพลัง 
สติป ัญญาและความรับผิดชอบของ 
ผู ้มีส ่วนร่วมของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  

ศาสตราจารย์ ดร.วริณุ  ตัง้เจรญิ
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

มกีารวางแผน สร้างระบบและกลไก ด�าเนนิการให้เป็นวาระของมหาวทิยาลยั จดัสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการครั้งส�าคัญๆ จากผู้มีส่วนรับผิดชอบมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน จัดระดม 
ความคิดเชิงปฏิบัติการในกรอบต่างๆ หลายต่อหลายครั้ง จนก่อเกิดผลึกความคิด  
ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผน เป้าประสงค์ โครงการ ฯลฯ แผนยทุธศาสตร์ ๑๕ ปี ฉบบันี้  
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๗) จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์พลังร่วมและสติปัญญาของ 
ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบนฐานจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส อย่างแท้จริง  
ซึ่งจะเป็นแผนที่การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไปแผนและโครงการทั้งหมด 
คอืเนือ้งานของชาวมศว ทกุคน ทีจ่ะต้องทุม่เท เสยีสละ และกดัตดิให้ทกุสิง่ทกุอย่างบรรลุ 
เป้าหมายให้จงได้

ขอขอบคุณ รองอธิการบดีฝ ่ ายวางแผนและพัฒนา  ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ผู้บริหารคณาจารย์ กองแผนงาน  ผู้เกี่ยวข้องและเสียสละ 
ทุกคน ที่ได้แสดงความรับผิดชอบ จนกระทั่งสามารถสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
๑๕ ปี ที่มีประสิทธิภาพ ท้าทายอนาคตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
พร้อมที่จะนับหนึ่ง ณ บัดนี้

      ด้วยความเชือ่มัน่
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สารรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  เป็นส่วนที่สังคมให้ความเชื่อถือและพร้อมไปกับ 
ความคาดหวงัว่ามหาวทิยาลยัจะท�าให้สงัคมดขีึน้  มหาวทิยาลยัจงึต้องเป็นหน่วยงานทีป่ฏบิตัิ
พันธกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วย (Social-Profit Organization)

การด�าเนนิงานในทกุๆด้านของมหาวทิยาลยัจงึจ�าเป็นต้องมปีรชัญา  และปณธิานทีแ่น่วแน่ 
ชดัเจน  สามารถก�าหนดวสิยัทศัน์ร่วมกนัของทกุภาคส่วน  ถ่ายทอดลงสูแ่ผนปฏบิตักิารทีเ่ป็น
รปูธรรมและมผีลกระทบต่อวสิยัทศัน์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้  แผนยทุธศาสตร์  ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๖๗) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้ก่อก�าเนิดขึ้นบนฐานคิดดังกล่าวข้างต้น   
การรวบรวมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วนในการจัดท�าแผนจึงมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อน 
ไปกว่าการปฏิบัติการตามแผนนั้น ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยอันประกอบด้วย 
  สภามหาวิทยาลัย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  นิสิต   
และศิษย์เก่า  จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์  ๑๕ ปี 
และในส่วนท้ายของการจัดท�าแผน เรายังได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก อาทเิช่น ภาคเอกชน  ภาคราชการ  และภาคประชาสงัคม  ท�าให้แผน  ๑๕ ปีดงักล่าว 
มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวิทยาลัยได้จัดท�าเป็นรูปเล่มที่สวยงาม  สะดุดตา 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์  ครบถ้วน เข้าใจง่าย และด�าเนินการเผยแพร่แก่บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยทุกคน ตลอดจนเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลมิชยั บญุยะลพีรรณ
รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ผมในฐานะประธานผู้ด�าเนินการหวังว่า 
หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู ่มือส�าคัญยิ่งต่อทุก 
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่จะน�าไปใช้ 
เป็นกรอบแนวทางในการปฏบิตัภิารกจิต่างๆ 
ต่อไป  เพื่อน�ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า 
ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมสืบต่อไป
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ปรชัญา  (Philosophy)

การศกึษา คอืความเจรญิงอกงาม

ปณธิาน  (Pledge)

ประชาคมวชิาการแห่งผูม้คีวามรูป้ระดจุนกัปราชญ์ และมคีวามประพฤตปิระดจุผูท้รงศลี 
สมฐานะของผูน้�าทางปัญญา

ค่านยิม  (Core  Values)

๑. ยดึถอืว่าผูใ้ช้บรกิารของมหาวทิยาลยั ไม่วา่บคุคลภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั
เป็นผูม้คีวามส�าคญัทีต้่องใหบ้รกิารอยา่งดทีีส่ดุ

๒. ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความส�าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องสร้าง 
ความสมัพนัธแ์ละรบัฟังความคดิเหน็ทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม

๓. ยดึถอืวา่วฒันธรรมการศกึษา กฎหมายและระเบยีบปฏบิตั ิเป็นสิง่ส�าคญัทีม่หาวทิยาลยั
ยดึถอืปฏบิตัิ

คณุลกัษณะ  (Character)

คน มศว มคีณุลกัษณะเฉพาะคอื รกัชมุชน ตดิดนิ สภุาพออ่นน้อม สงบ รกัสนัต ิมคีวาม
รกัในองคก์ร มคีวามรูค้วามสามารถ มศีกัยภาพทีห่ลากหลาย พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง  
มคีวามสมัพนัธ์ในองค์กรเป็นแบบกลัยาณมติร มคีวามมุง่มัน่ในการท�างาน เหน็แก่ประโยชน์
องค์กรและสว่นรวม ดว้ยคณุลกัษณะเฉพาะดงักล่าวท�าใหม้หาวทิยาลยัมสีมรรถนะหลกั (Core 
Competency) ทีโ่ดดเด่นในการน�าวชิาการทีเ่ป็นเลศิไปใช้บรหิารจดัการทรพัยากรในท้องถิน่
รว่มกบัชมุชน โดยประสานการท�างานรว่มกบัชมุชนในทอ้งถิน่ดว้ยดี

 S       W        U 
วสิยัทศัน์  (Vision)

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นองคก์รชัน้น�าแหง่การเรยีนรูแ้ละวจิยับนฐานการศกึษา
และคณุธรรม มุง่สรา้งสรรคน์วตักรรมสูส่ากล

พนัธกจิ  (Mission)

๑.ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการ 
เรยีนรู ้และสงัคมแหง่การเรยีนรู้

๒.สร้างสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมทีม่คีณุภาพ มปีระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนืตอ่สงัคม ทัง้ใน ระดบัชาติ 
และนานาชาติ

๓.บรกิารวชิาการทีม่คีณุภาพ จติส�านกึและรบัผดิชอบต่อสงัคม
๔.ศกึษา วเิคราะห์ และท�านบุ�ารงุวฒันธรรมและศลิปะ
๕.พฒันาระบบบรหิารทีม่คีณุภาพ และธรรมาภบิาล

“บนฐานการศึกษา” หมายความถึง ฐานที่มาจากความเข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามเข้มแขง็มาตัง้แต่อดตี และใช้ค�าว่า “บนฐาน” นัน้ครอบคลมุความหมายทัง้อดตี 

ปัจจบุนั และอนาคต จงึไม่ได้ใช้ค�าว่า “จากฐาน” ซึง่ครอบคลมุเฉพาะอดตีเท่านัน้

สมรรถนะหลกั  (Core Competency)

Unity 
(เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน)

Wo r k  H a r d 
(ท�างานหนัก)

S i m p l i c i t y  
(เรียบง่าย)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   13 



ประเดน็ยทุธศาสตร์  
(Strategic Issues)
๑. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ในทุกศาสตร์ 
และสาขาวชิาให้มคีณุภาพ

๒.  พฒันาสหสาขาวชิาเพือ่สร้างงานวจิยั
และนวตักรรมในระดบัสากล

๓.   สร้างองค์ความรูแ้ละพฒันาโครงการ
บรกิารวชิาการทีม่คีณุภาพ เพือ่พฒันาชมุชน
และสงัคมอย่างยัง่ยนื

๔. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ
ท�านบุ�ารงุวฒันธรรมและศลิปะ

๕. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ 
โดยใช้เครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่หมาะสม

นโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวทิยาลยั  (Policy and Direction 
of University)

มหาวิทยาลัยมีความเห็นร ่วมกันว ่า
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 
๑๕   ปี   ข ้างหน้าควรจะพัฒนาในเชิง  
“คณุค่า” ไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั   

๑.  เพือ่ปัญญา
๒.  เพือ่คณุธรรม
๓.  เพือ่ความพอเพยีง 
๔.  เพือ่เป็นทีพ่ึง่ของประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   15 



แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์หลกั (Super Strategic Action Plan - SSAP)

๑. การเป็นแหลง่ความเป็นเลศิทางดา้นนวตักรรมการเรยีนรู ้(Learning Innovation)
๒.การก�าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุม 

การวิจัยและวิถีชีวิต การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ 
การก�าหนดเป้าหมายหลกัทางการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

๓.การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  
(๑ จงัหวดั ๑ มหาวทิยาลยั)

๔. การพฒันาความเป็นนานาชาตแิละความเป็นสากล 
๕. การพฒันาและเสรมิสร้างปัญญา (Wisdom) ของนสิติและบคุลากร
๖. การสร้างระบบทนุการศกึษาระดบัสร้างสรรค์ยอดเยีย่ม 
๗.การจัดตั้งกองทุนตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา 

การวจิยั และกองทนุพฒันาประสทิธภิาพบคุลากร
๘.การบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัโดยใช้หลกั Cost Effectiveness  

(Lean  Management)
๙.การจดัตัง้ส�านกังานจดัหารายได้และบรหิารทรพัย์สนิ
หมายเหตุ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP) ล�าดับ ๖ – ๙ เป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ที่สามารถผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ส�าเรจ็

แนวคดิในการพฒันาแผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์หลกั

๑. การเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
แนวคิด

ใช้จดุแขง็ของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นสถาบนัเก่าแก่ทีม่ชีือ่เสยีง  เป็นทีย่อมรบัทางด้านการศกึษา 
เป็นต้นแบบในการผลติครใูห้กบัสงัคมไทย  มหาวทิยาลยัมพีืน้ฐานดัง้เดมิมาจากโรงเรยีนฝึกหดัครู 
ชั้นสูง และพัฒนาต่อมาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา จนเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน  
มคีวามพร้อม ประสบการณ์ องค์ความรู ้และบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญในการพฒันาการจดัการศกึษา
ตัง้แต่ระดบัปฐมวยัจนถงึการศกึษาระดบัปรญิญาเอก  โดยมีโรงเรียนสาธิตทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   คณะศึกษาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
ถึงปริญญาเอก  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียงด้านการวิจัยและ
ค้นคว้าหาความรูใ้หม่ในเรือ่งพฤตกิรรมของมนษุย์  ส�านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 
ทีเ่ข้มแขง็และมชีือ่เสยีงด้านการวดัและการประเมนิผล มเีครอืข่ายศษิย์เก่า ทัง้ในระดบัผูบ้รหิาร
การศกึษาและระดบัปฏบิตักิารกระจายอยูท่ัว่ประเทศ รวมถงึมสีาขาทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีีม่อีงค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพทีม่อีงค์ความรู้ 
ด้านระบบประสาทและสมอง และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ 
ทีเ่ข้มแขง็ ซึง่สามารถน�าองค์ความรูม้าบรูณาการกบัหน่วยงานดงักล่าวข้างต้นในการพฒันา 
การเรยีนรูท้ีท่�าให้ผูเ้รยีนเกดิปัญญา (Wisdom) เป็นต้นแบบด้านนวตักรรมการเรยีนรูท้ีส่ามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้ได้จรงิอย่างมคีณุภาพจนได้รบัการยอมรบัจากสงัคมว่ามหาวทิยาลยัเป็นผูน้�า  
มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าเป็น  ตักศิลาด้านนวัตกรรม 
การเรียนรู้”

การใช้ต้นทุนจากความเข้มแข็งขององค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมและองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก 
การวิจัยและพัฒนาของแต่ละองค์กร ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องมาบูรณาการท�างานร่วมกันเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จะท�าให้การ 
ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์หลกันีส้ามารถบรรลผุลส�าเรจ็ได้อย่างมคีณุภาพและผล 
ของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักนี้จะเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของไทย และ
นวัตกรรมการเรียนรู้นี้ยังจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศชาติได้อีกด้วย      
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๒.การก�าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมการวิจัย 
และวิถีชีวิต การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการก�าหนด 
เป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แนวคิด
๑.  แผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์หลกั เรือ่งการเป็นแหล่งความเป็นเลศิทางด้านนวตักรรม

การเรยีนรู ้(Learning Innovation)ถอืว่าเป็นเป้าหมายส�าคญัส�าหรบัการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
ดงันัน้การก�าหนดเป้าหมายหลกั (Flagships) ทางการวจิยัของมหาวทิยาลยัจงึควรมทีศิทาง 
มุง่ไปสูก่ารพฒันานวตักรรมการเรยีนรูเ้ป็นส�าคญั  ครอบคลมุมติต่ิางๆ ทัง้เรือ่งกระบวนการ 
เรียนรู้  เรื่องสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู ้ (๑)คุณภาพการเรียนรู้   จิตวิทยาการเรียนรู้  
พฤตกิรรมการเรยีนรู ้ ศลิปะและดนตรกีบัการเรยีนรู ้ และการประเมนิผลการเรยีนรู ้การวจิยัจะมี 
ทั้งที่เป็นการวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี และกลุม่สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  หรอืเป็นการบรูณาการทัง้ ๒ หรอื ๓ กลุม่สาขา เพือ่ 
ตอบโจทย์ปัญหาการวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรู ้ ทีค่รอบคลมุทัง้ตวัผูเ้รยีน (เดก็ นกัเรยีน นสิติ) อาจารย์ 
ผูส้อน หลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่การเรยีนรู ้ อปุกรณ์สือ่การศกึษา  
และบรรยากาศต่างๆ ทีเ่อือ้อ�านวย   

 ๒.  มุง่เน้นการวจิยัและพฒันาด้านวถิชีวีติ วฒันธรรมและศลิปะเพือ่พฒันาการเรยีนรู้  
โดยมแีนวคดิทีจ่ะท�าการวจิยัและพฒันาด้านวฒันธรรมและศลิปะให้เป็นฐานของการเรยีนรู้  
(มใิช่เพยีงการวจิยัและพฒันาเพือ่การอนรุกัษ์หรอืท�านบุ�ารงุเท่านัน้) แต่เดมิเข้าใจว่าสมองสองซกี
ท�างานแยกส่วนกนั ต่อมาจงึพบว่าการท�างานบรูณาการของสมองเป็นลกัษณะการท�างานร่วมกนั
ของสมองทัง้สองซกี ดงันัน้เราจงึสามารถใช้จนิตนาการ ดนตร ีศลิปะและมติสิมัพนัธ์ มาส่งเสรมิ 
การเรยีนรูเ้รือ่งความจ�า การใช้เหตผุล ภาษาและคณติศาสตร์ได้   ด้วยเหตนุีก้ารวจิยัและพฒันา 
ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม  ศิลปะและดนตรี  จึงถือว่ามีความส�าคัญและเป็นประโยชน์มาก 
ต่อการเรยีนรูข้องมนษุย์ 

๓. ควรมีการพัฒนาระบบการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถรับนิสิต 
ได้มากขึน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัในการผลติบณัฑติ ทีข่ณะนี้ 
มีนิสิตทั้งสิ้นประมาณ  ๑๙,๐๐๐ คน  เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ ๔,๐๐๐ คน   
ในระยะ ๔ ปีควรจะขยายเพิม่ขึน้ไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ คน  และส่วนทีเ่พิม่ขึน้ควรจะเป็นการเพิม่ 
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา  นอกจากการเพิ่มจ�านวนนิสิตดังกล่าวซึ่งเป็นการเพิ่ม 
ในเชงิปรมิาณแล้ว ยงัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเน้นในเรือ่งของคณุภาพโดยเฉพาะด้านการท�าวจิยั

(๑)  ปัจจุบันองค์ความรู้ด้านสมองได้มีความก้าวหน้าไปมาก เช่น มีการค้นพบเกี่ยวกับ Mirror Neurons

๓ .การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่ งยืน 
(๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย)   

แนวคิด
๑. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยไม่ใช่งานบริการ

วิชาการในลักษณะที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้หยิบยื่นให้ชุมชนและสังคม ในความเป็นจริงแล้ว 
ในชมุชนและสงัคมมคีวามรูท้ีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ ภมูปัิญญาชาวบ้าน หรอืปราชญ์ชาวบ้าน 
ดงันัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างมหาวทิยาลยักบัชมุชนและสงัคมจงึมลีกัษณะการเรยีนรูร่้วมกนั

๒. งานบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมเป็นพนัธกจิประการหนึง่ของทกุมหาวทิยาลยั
จึงถือว่าสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องมีหน้าที่ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
ในปัจจุบันแต่ละมหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะต่างคนต่างท�า 
ตามศักยภาพและไม่ได้ทุ่มเทให้กับชุมชนและสังคมนั้นๆเท่าที่ควร การผลักดันแนวคิด  
“หนึง่จงัหวดัหนึง่มหาวทิยาลยั” เพือ่น้อมน�า ““ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง”” ของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ มาแปรสูภ่าคปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม  โดยให้ทกุมหาวทิยาลยัได้มี 
บทบาทในการร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ  ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของบุคคล 
ระดับมันสมองของประเทศ ควรมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการท�างาน 
เชิงรุกหรือเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�าในการพัฒนาสังคม การที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จะก�าหนดขอบเขตในการพัฒนาชุมชน/สังคมเพียงหนึ่งจังหวัด โดยระดมสรรพก�าลังจาก 
ทกุหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั และทุม่เทการท�างานเพือ่พฒันาชมุชนและสงัคมในจงัหวดัใด
จงัหวดัหนึง่ จงึมคีวามเป็นไปได้สงูในทางปฏบิตัแิละสามารถพฒันาเป็นต้นแบบเพือ่ให้สถาบนั
อดุมศกึษาอืน่ๆ น�าไปประยกุต์ใช้ในจงัหวดัอืน่ๆ ได้ตามความเหมาะสมต่อไป

๓. ใช้สมรรถนะหรือความสามารถหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัย 
ทีโ่ดดเด่นด้านการท�างานร่วมกบัชมุชนด้วยการระดมสรรพก�าลงัและทรพัยากรจากทกุภาคส่วน 
เป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ ได้แก่ ภาคีภาควิชาการ ภาคี
ภาคราชการ ภาคภีาคประชาสงัคมและสือ่ ภาคภีาคเอกชน และภาคภีาคประชาชน เป็นต้น  
จนได้ผลเป็นทีป่ระจกัษ์ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นต้นแบบในการพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยนื 

๔.การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
แนวคิด
การพฒันาความเป็นนานาชาตแิละความเป็นสากล (Internationalization) ในสถาบนั 

อุดมศึกษานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นว่าต้องด�าเนินการ 
องค์ประกอบของความเป็นสากลทั้งภาวะผู ้น�าและการบริหารจัดการความเป็นสากล 
ความเป ็นสากลของหลักสูตร การมีคณาจารย ์ที่มีประสบการณ ์ด ้านการสอน
และวิจัยในเวทีนานาชาติ จ�านวนของผู ้เรียนในการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศ  
การผสมผสานคณาจารย ์และนิสิตเป ็นส ่วนหนึ่ งของชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา  
การพัฒนาหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับกิจกรรมนิสิตให้มีความเป็นนานาชาติ ยังคง 
มีความหลากหลายในความเข้าใจและความหมาย ส�าหรับ “ความเป็นสากล” ที่เหมาะสม 
กบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มดีงันี้  
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๑. ความเป็นสากลในเชงิคณุภาพทางวชิาการ  ได้แก่ หลกัสตูร การวจิยั องค์ความรู ้ความดี 
คุณธรรม และจริยธรรม ความเป็นสากลลักษณะนี้จะไม่มีการจ�ากัดขอบเขตตามสภาพ 
ทางภมูศิาสตร์

๒. ความเป็นสากล ณ ปัจจบุนั สามารถเปลีย่นแปลงได้ หากมกีารศกึษา ค้นคว้า วจิยั 
ได้องค์ความรูใ้หม่ทีส่ามารถท�าให้คณุภาพชวีติของมนษุย์ดขีึน้ได้ และความรูน้ัน้จะได้รบัการ
ยอมรบัว่าเป็นสากลแทนความรูเ้ดมิ

๓. การพฒันามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นสากลนัน้ ถ้าพจิารณาในเชงิศกัยภาพขององค์กร 
ณ ปัจจุบัน ที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นสากลนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เน้นความเป็นสากลในความหมายของระดบัภมูภิาค (Region)  อาทเิช่น สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (ASEAN) หรอื ASEAN+๓ (ญีปุ่น่ สาธารณรฐัประชาชนจนี และ
สาธารณรฐัเกาหล)ี

๕.การพฒันาและเสรมิสร้างปัญญา (Wisdom) ของนสิติและบคุลากร
แนวคดิ
เมือ่มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารยทุธศาสตร์หลกัครบถ้วนทัง้ ๔ แผน 

แล้ว  ได้แก่ การเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู ้  (Learning 
Innovation) การก�าหนดเป้าหมายหลกั(Flagships)ทางการวจิยั ซึง่ครอบคลมุการวจิยัและ 
วถิชีวีติ การพฒันาด้านวฒันธรรมและศลิปะเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้ และการก�าหนดเป้าหมายหลกั 
ทางการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา การพฒันางานบรกิารวชิาการเพือ่การพฒันาชมุชน
และสังคมอย่างยั่งยืน (๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย) และการพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
และความเป็นสากล และเมือ่ผลการด�าเนนิงานดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ตามทีค่าดหวงัแล้ว 
คาดว่าจะส่งผลต่อการพฒันาและเสรมิสร้างปัญญา (Wisdom) ของนสิติและบคุลากร ควบคู่ 
ไปกบัการพฒันาทีด่ขีึน้ของชมุชนและสงัคม

๖.การสร้างระบบทนุการศกึษาระดบัสร้างสรรค์ยอดเยีย่ม 
แนวคดิ
สร้างระบบทุนการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นทุนการศึกษาที่สามารถกระตุ้น 

ให้นกัเรยีน/เยาวชนไทยให้เกดิลกัษณะทีพ่งึประสงค์ คอืเป็นคนด ี(ความพยายาม อตุสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร อดทน) มีปัญญา (Wisdom) ทุนนี้จะมีจ�านวนไม่มากนัก แต่มีคุณค่า 
และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ได้รับ ครอบครัวและชุมชนของผู้ที่ได้รับทุนด้วย 
ผูท้ีไ่ด้รบัทนุนีจ้ะมภีาพลกัษณ์เป็นบคุคลทีพ่งึประสงค์ของสงัคม (ทนุจอหงวน) ทนุลกัษณะนี้ 
จะไม่หมายความถึงทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการอยู่แล้ว(๒) นอกจากระบบ 
ทนุดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อสงัคมดงักล่าวแล้ว ยงัจะท�าให้มหาวทิยาลยัมภีาพลกัษณ์ทีน่่าสนใจ
ทีจ่ะจงูใจให้นกัเรยีนเข้ามาศกึษา

(๒)
 ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการอยู่แล้วมีประมาณ ๔๐๐ ทุน หรือร้อยละ ๒.๑๑ ของจ�านวนนิสิต 

ทั้งหมด มีข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดการทุนลักษณะนี้ว่ามหาวิทยาลัยควรก�าหนดเป้าหมายของนโยบายว่าในระยะ 
๔ ปีข ้างหน้าจะสามารถขยาย / เพิ่มจ�านวนทุน เป็นร้อยละ ๕ หรือประมาณ ๑,๐๐๐ ทุน ประเภททุน 
ควรหลากหลายทั้งทุนส�าหรับนักเรียน ทุนส�าหรับนิสิต และครอบคลุมทั้งทุนส�าหรับผู้เรียนดี ทุนส�าหรับผู้ยากจน 
ทุนส�าหรับผู้พิการ โดยค�านึงถึงทุนนั้นต้องเพียงพอกับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วย   
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๗.การจดัตัง้กองทนุตกัศลิานวตักรรมการเรยีนรู ้กองทนุส่งเสรมิและพฒันาการวจิยั 
และกองทนุพฒันาประสทิธภิาพบคุลากร

แนวคดิ
จดัตัง้กองทนุตกัศลิานวตักรรมการเรยีนรู ้ กองทนุส่งเสรมิและพฒันาการวจิยัและกองทนุ 

พฒันาประสทิธภิาพบคุลากร เริม่ต้นทีก่องทนุละ ๑๐๐ ล้านบาท เพือ่ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร 
ยทุธศาสตร์หลกัไปสูก่ารปฏบิตัใิห้บรรลผุลส�าเรจ็โดยเรว็ 

๘.การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness   
(Lean Management)

แนวคดิ
น�าแนวคดิการบรหิารจดัการสมยัใหม่ทีใ่ช้หลกั Cost Effectiveness โดยบรหิารจดัการ

ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร ปรบัปรงุระบบและกระบวนการ
บรหิาร และน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธภิาพ รวมถงึการน�า 
Lean Management มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่มีแนวคิด 
ทีส่�าคญัในการลดความสญูเสยี ความสิน้เปลอืง สญูเปล่า ทีเ่กดิขึน้ในการท�างานขององค์กร  
โดยจดัระบบงานและขจดัความสญูเปล่า (Waste Elimination) ในการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั
ทัง้ระบบตัง้แต่สภามหาวทิยาลยั จนถงึระบบงานบรกิารเลก็ๆ ของมหาวทิยาลยั ครอบคลมุทัง้ 
คน เงนิ ของและงาน โดยทีผ่ลการด�าเนนิงานจะมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ มปีระสทิธผิลทีด่ขีึน้ 
โดยที่ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในกระบวนการด�าเนินการลดลง การลดลงเป็นการลดในสิ่ง 
ทีไ่ม่จ�าเป็นอยูแ่ล้ว การลดลงจงึไม่กระทบกบัคณุภาพของงาน     

การด�าเนนิงานตามแนวคดิ Lean Management ควรเริม่จากการฝึกอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติและเห็นแนวทาง 
และประโยชน์ร่วมกนัก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตั ิ

๙.การจดัตัง้ส�านกังานจดัหารายได้และบรหิารทรพัย์สนิ
แนวคดิ
การมีรายรับที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะผลักดันให้แผนปฏิบัติการตามแผน 

ยุทธศาสตร์ ๑๕ ปีของมหาวิทยาลัยบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้สภาพแวดล้อม 
ของการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ทั้งในเชิง
ปรมิาณทีต้่องหารายได้ให้เพิม่มากขึน้ และในเชงิคณุภาพทีล่กัษณะของงานทีม่คีวามยุง่ยาก
และซบัซ้อนมากขึน้ การจดัตัง้องค์กรทีม่คีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการ มรีะเบยีบส�าหรบั
บริหารจัดการและด�าเนินงานเป็นการเฉพาะ สามารถสรรหาบุคลากรให้มีคุณสมบัติที่เอื้อ 
ต่อการปฏบิตังิานและผลกัดนัให้พนัธกจิขององค์กรบรรลตุามเป้าหมาย ดงันัน้มหาวทิยาลยั 
จงึมแีนวคดิทีจ่ะจดัตัง้ “ส�านกังานจดัหารายได้และบรหิารทรพัย์สนิ” ขึน้ เพือ่ด�าเนนิการจดัหา
รายได้ บรหิารจดัการทรพัย์สนิ ระดมทนุ(๓) และการลงทนุต่าง ๆ   ทัง้จากทรพัย์สนิทีจ่บัต้องได้ 
และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวิทยาลัย 
ให้บรรลผุลส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ

(๓)  ในการระดมทุน สิ่งส�าคัญประการหนึ่งคือ การได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป และศิษย์เก่า ซึ่งปัจจุบัน 
มีกลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่าของเงินบริจาค ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
ควรเน้นเรื่องการระดมทุนจากการรับบริจาคให้มากขึ้น 
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ส�านักหอสมุดกลาง
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รายละเอียด
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์หลัก
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SSAP ๑ การเป็นแหล่งความ
เป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการ
เรยีนรู ้(Learning Innovation)

เป้าประสงค์
๑. สร้างและพฒันาองค์ความรูท้ีก้่าวหน้า

และลุม่ลกึเพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูใ้หม่
๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ตามหลกัสตูรให้มปีระสทิธภิาพ
๓. พฒันาโรงเรยีนสาธติให้เป็นโรงเรยีน

ต ้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงระดบัสากล ส่งผล 
ให้โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาอืน่ๆ มพีฒันาการ
และคณุภาพทีด่ยีิง่ขึน้ 

๔. เป็นศูนย์ต้นแบบและขับเคลื่อน 
การพฒันาสมรรถนะวชิาชพีครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา

๕. สร้างและพฒันาคณุภาพการเรยีนรู้ 
ทีเ่ชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั ชมุชน และเอกชน
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ

ตวัชีว้ดัหลกั 
๑. ปริมาณองค์ความรู้และนวัตกรรม

ที่ได้จากการจัดการความรู ้ที่ เกี่ยวข้อง 
กับนวัตกรรมการเรียนรู้  ในรูปแบบของ 
จ�านวนผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสาร 
ค�าสอน ต�ารา บทความทางวิชาการ 
สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญ

๒. จ�านวนผู ้เข ้ารับการอบรมด้าน 
นวัตกรรมการเรียนรู ้  เพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญ

๓. จ�านวนสถานศกึษา/องค์กรต่าง ๆ  
ที่ น� าต ้ นแบบนวั ตกรรมการ เรี ยนรู ้ 
ไปประยุกต์ใช้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๔. จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเรียนรู ้ 

ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพิม่ขึน้
อย่างมนียัส�าคญั

๕. จดัตัง้สถาบนัวจิยั พฒันา และสาธติ
การศกึษา ซึง่เป็นห้องทดลองและแหล่งสาธติ
การศกึษา (Laboratory and Demonstration) 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต 
การศกึษา มผีลงานวจิยัและพฒันา ไม่น้อย 
กว่าปีละ ๑๐ เรือ่ง 

ผูป้ระสานงานหลกั
รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
๑. โครงการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู้
๒. โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพและ

ประสทิธภิาพบคุลากรด้านการเรยีนการสอน
และวจิยัเพือ่การเรยีนรู้

๓. โครงการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนแบบบูรณาการคุณภาพชีวิตและ 
คณุธรรมในหลกัสตูร

๔. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ 
และแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส�าหรบัผูเ้รยีนทกุช่วงวยั

๕. โครงการจดัตัง้สถาบนัวจิยั  พฒันา 
และสาธติการศกึษา

๖. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
และประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการ
เรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้การวดัผลและประเมนิ 
และการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ 

๗. โครงการครตู้นแบบด้านการจดัการ
เรยีนรูแ้ละนวตักรรมการเรยีนรูบ้นรากฐาน
คณุธรรมและความเป็นครู

๘.โครงการส่งเสริมการท�างานระบบ
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้ 
และนวัตกรรมการเรียนรู ้ของบุคลากร 
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

๙. โครงการขับเคลื่อนการท�าวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ผ ่าน 
เครือข่าย

ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั โครงการที่
 ๑  ๑,๒,๓  ๑-๒
 ๒  ๑  ๓-๔
 ๓  ๓,๕,๖  ๕
 ๔  ๒,๓  ๖-๗
 ๕    ๔  ๘-๙

หมายเหตุ
๑. โครงการที่ ๑-๒ ทีมผู้ประสานงาน 

ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์  ผูอ้�านวยการ 
ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
และผู ้อ�านวยการศูนย ์บริหารจัดการ 
วิชาศึกษาทั่วไป 

๒. โครงการที่ ๓-๔ ทีมผู้ประสานงาน 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย ผู ้อ�านวยการ
สถาบัน/ส�านักที่มีการเรียนการสอน และ
ผู ้อ�านวยการส�านักสื่อและเทคโนโลยี 
การศึกษา   

๓. โครงการที่ ๕ ทีมผู้ประสานงาน 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ
คณบดีทุกคณะที่มีหลักสูตร กศ.บ.

๔.โครงการที่  ๖-๗ ทีมผู้ประสานงาน 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู ้อ�านวยการ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์   และ 
ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา

๕. โครงการที่ ๘-๙ ทีมผู้ประสานงาน 
รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู ้ 
และคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย

SSAP ๒ การก�าหนดเป้าหมาย
หลัก (Flagships) ทางการวิจัย  
ซึง่ครอบคลมุการวจิยัและวถิชีวีติ 
การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และการก�าหนดเป้าหมายหลัก 
การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

เป้าประสงค์
๑. สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อ 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่สัมพันธ์ 
กับชีวิตและคุณธรรม

๒. สร้างระบบและกลไกกระตุน้ให้อาจารย์
ผลติผลงานวจิยัและนวตักรรม

๓. สนบัสนนุงานวจิยัทีเ่ป็นสหสาขาวชิา 
งานวจิยัและพฒันา อนัจะน�าไปสูน่วตักรรม 
ในระดบัสากล 

๔. หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับ
ความรู ้ นวัตกรรม และน�าผลวิจัยไปใช้ 
ในการพฒันาด้านต่าง ๆ 

๕. มงีานวจิยัหรอืนวตักรรมสร้างสรรค์
ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�านบุ�ารงุวฒันธรรมและ 
ศลิปะ

๖. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการและความจ�าเป็นของสงัคม เพิม่ขึน้ 

๗. ผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาทีเ่น้น
การวจิยั ความเป็นสากล ภาวะผูน้�า การใฝ่รู้
ทีส่ามารถเรยีนรูด้้วยตนเองตลอดชวีติ

ตวัชีว้ดัหลกั 

๑. มเีป้าหมายหลกั (Flagships) ทางการ
วจิยั ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.จ�านวนงานวิจัยที่ เกี่ ยวข ้องกับ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชวีติ  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วถิชีวีติ 
วฒันธรรมและศลิปะเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่ งยืน เพิ่มขึ้น 
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อย่างมนียัส�าคญั
๓. จ�านวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องกับ 

นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและศลิปะเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้รับการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๔. จ�านวนงานวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วข้อง
กบันวตักรรมการเรยีนรู ้การพฒันาคณุภาพ
ชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและศลิปะเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้รับการ 
จดทะเบียนทรัพย ์สินทางป ัญญาหรือ 
อนสุทิธบิตัรทัง้ในและต่างประเทศ เพิม่ขึน้
อย่างมนียัส�าคญั

๕. จัดตั้งสถาบันปัญญาและวิจัย เพื่อ
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม  ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖. จ�านวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

๗. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บณัฑติ ทีม่ต่ีอบณัฑติ
ระดบับณัฑติศกึษา เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

๘. จ�านวนหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ�าเป็นของสังคมที่เน้นการวิจัย เพิ่มขึ้น 
อย่างมนียัส�าคญั

๙. บทความปรญิญานพินธ์ระดบับณัฑติ
ศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วชิาการมาตรฐาน เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

๑๐.บทความปรญิญานพินธ์ระดบับณัฑติ
ศกึษาได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

๑๑.บทความปริญญานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ในฐานข้อมลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาติ
ต่อจ�านวนปรญิญานพินธ์ระดบับณัฑติศกึษา 
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

๑๒.บทความปริญญานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษามีการน�าไปประยุกต์ใช้ ก่อให้ 
เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
ทางวิชาการต่อจ�านวนปริญญานิพนธ์ระดับ 
บณัฑติศกึษา เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

ผูป้ระสานงานหลกั
๑. รองอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบด้านการวจิยั
๒. คณบดบีณัฑติวทิยาลยั

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
๑. โครงการพฒันาการใช้กระบวนการ

วจิยัเพือ่การเรยีนรูต้ัง้แต่ระดบัปรญิญาตรี
ในทกุหลกัสตูร

๑.๑ สร้างวชิาพืน้ฐานทีม่ปีรชัญา แนวคดิ
ทางสถิติและความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ให้
นสิติสามารถคดิอย่างเป็นระบบ

๒. โครงการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิ
เพือ่พฒันาการวจิยัและนวตักรรม

๒.๑ โครงการวจิยัเพือ่พฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนการสอน

๒.๒ โครงการวจิยัเพือ่พฒันากระบวนการ
การวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู้

๒.๓   โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการ 
เรยีนรูเ้พือ่กระบวนการเรยีนรูใ้หม่

๒.๔ โครงการวิจัยและพัฒนาจิตวิทยา
การเรยีนรู้

๓. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต

๓.๑  โครงการวจิยัเพือ่การพฒันาชมุชน
อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับประชาชน/ชุมชน 

ในท้องถิน่
๓.๒  โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้

และงานวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู้ 
๓.๓ โครงการวจิยัและพฒันาด้านวถิชีวีติ 

วฒันธรรมและศลิปะเพือ่พฒันาการเรยีนรู้
๓.๔ โครงการสร้างและจัดการความรู้

ด้านวฒันธรรมและศลิปะเพือ่การด�ารงชวีติ

๓.๕ โครงการวจิยัด้านสขุภาพเพือ่พฒันา
คณุภาพชวีติ

๔. โครงการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีพือ่คณุภาพชวีติ

๕. โครงการสร้างเสรมิศกัยภาพความ
เป็นครรูะดบับณัฑติศกึษาในทกุศาสตร์

๕.๑ เพิม่หลกัสตูรและจ�านวนนสิติระดบั
บัณฑิตศึกษาหรือหลักสูตรหลงัปรญิญาตรี 
ทีเ่น้นการวจิยั

๖. โครงการจดัตัง้สถาบนัปัญญาและวจิยั 

ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าประสงค์    ตวัชีว้ดั โครงการที่
 ๑  ๑,๕  ๑
 ๒       ๒,๓,๔,๕   ๒,๓,๔
 ๓  ๕  ๒,๓,๔ 
 ๔  ๒,๓,๔  ๒,๓,๔
 ๕  ๒,๓,๔,๕  ๒,๓,๔
 ๖  ๖,๘  ๕
 ๗  ๗,๙,๑๐,  ๒,๓,๔,๕
  ๑๑,๑๒
 ๑-๕  ๑-๔  ๖
     

หมายเหตุ
๑. โครงการที ่ ๑ ทมีผูป้ระสานงาน 

หลัก  ประกอบด ้ วย  รองอธิการบดี 
ที่รับผิดชอบด้านการวิจัย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ผู ้อ�านวยการศูนย์บริหาร
จัดการวิชาศึกษาทั่วไป ผู ้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์  และ 
ผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา
และจติวทิยา

๒.  โครงการที ่๒ ทมีผูป้ระสานงาน 
หลัก  ประกอบด ้ วย  รองอธิการบดี 
ทีร่บัผดิชอบด้านการวจิยั คณบดทีกุคณะ/

วทิยาลยั และผูอ้�านวยสถาบนั/ส�านกั
๓. โครงการที ่๓ ทมีผูป้ระสานงานหลกั 

ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
ด้านการวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่าย 
การเรียนรู้หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
เกีย่วกบัการเรยีนรูสู้ช่มุชน คณบดวีทิยาลยั 
โพธิวิชชาลัย คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย 
และผู้อ�านวยการสถาบันส�านักที่เกี่ยวข้อง 
กบัโครงการวจิยัย่อย

๔. โครงการที ่ ๔ ทมีผูป้ระสานงาน 
หลัก ประกอบด้วย รองอธิการบดี ที่ 
รับผิดชอบด ้านการวิจัย และคณบดีที่ 
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕. โครงการที ่ ๕ ทมีผูป้ระสานงาน
หลกั ประกอบด้วย คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ และผูอ้�านวยการ
ศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา

๖. โครงการที่ ๖ โครงการจัดตั้ง 
สถาบันปัญญาและวิจัย มีขอบเขตการ
ด�าเนนิงานครอบคลมุ SSAP๑ SSAP๒ และ 
SSAP๕ 
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วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

SSAP ๓ การพฒันางานบรกิาร
วชิาการเพือ่การพฒันาชมุชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน(๑ จังหวัด ๑ 
มหาวิทยาลัย)

เป้าประสงค์
๑. สร้างงานบรกิารวชิาการทีส่อดคล้อง

กับความต้องการของชุมชนและสังคม 
อย่างยั่งยืน 

๒. ร่วมขบัเคลือ่นพฒันาชมุชนและสงัคม
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดหลัก 
๑. ประชาชนในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตและสุขภาพดีขึ้น สังคม
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

๒. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมส�าหรบัจงัหวดัพืน้ทีเ่ป้าหมายและ
ชุมชน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๓. ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของ
เอกสารค�าสอน ต�ารา คู่มือ บทความทาง
วชิาการและสือ่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา 
ชุมชน/สังคม ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้จากชุมชนในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

๔. ความส�าเรจ็ของการบรรลวุตัถปุระสงค์ 
ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม

๕. ความส�าเร็จในการน�าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบรกิารวชิาการแก่ชมุชน 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย

๖. ความส�าเร็จของการเรียนรู ้และ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผู้ประสานงานหลัก
รองอธิ การบดีที่ รั บผิ ดชอบด ้ าน 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดท�าแผนงานการบริการ

วิชาการและขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนเพื่อ
พัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย  

๒. ด�าเนินงานตามแผนงานบริการ
วิชาการและขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนเพื่อ
พัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย 

๓. ประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนา
แผนงานบรกิารวชิาการและขบัเคลือ่นพฒันา
ชุมชนเพื่อพัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย 

๔. โครงการพัฒนาภาคีการพัฒนา
ชมุชนและสงัคมอย่างยัง่ยนืร่วมกนัในจงัหวดั
พื้นที่เป้าหมาย

๕. โครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

๖. โครงการจดัตัง้ ส�านกับรกิารวชิาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

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

  ๕,๖   
๒  ๑,๔,๖    ๑,๒,๓,๔,๖

หมายเหตุ  
๑. โครงการ ๑-๔ จะบูรณาการ

การท�างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
คณะ / สถาบัน / ส�านัก ภาคีภาคราชการ 
(จังหวัด) ภาคีภาคเอกชน ภาคีภาค
ประชาสังคมและสื่อ

๒. การด�าเนินการจัดท�าแผนงานการ 
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SSAP ๔ การพัฒนาความเป็น
นานาชาติและความเป็นสากล 

เป้าประสงค์
๑. สร้างและพฒันาหลกัสตูร พฒันาการ

เรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู ้เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

๒. พฒันาหลกัสตูรนานาชาต ิหลกัสตูรกึง่
นานาชาต ิหลกัสตูรภาษาต่างชาต ิและขยาย
การผลติบณัฑติต่างชาติ

๓. ขยายจ�านวนรบันสิติไทยในหลกัสตูร
นานาชาตแิละหลกัสตูรภาษาต่างชาติ 

๔. สนบัสนนุงานวจิยัทีเ่ป็นสหสาขาวชิา 
งานวจิยัและพฒันา ซึง่จะน�าไปสูอ่งค์ความรู้
และนวตักรรมในระดบัสากล 

๕. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและ 
ความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย

ตวัชีว้ดัหลกั 
๑.  สัดส่วนของหลักสูตรนานาชาติ ต่อ 

หลกัสตูรภาษาไทยตัง้แต่ร้อยละ ๒๐ ขึน้ไป
๒. มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็นภาษา 
ต่างประเทศ เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

๓. นักศึกษาชาวต่างชาติ ไม ่ได ้ถือ 
สญัชาตไิทยหรอืไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา 
หลักในหลักสูตรนานาชาติต่อนักศึกษา 
ชาวไทย ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐  ขึ้นไป 

๔. จ�านวนรับนักศึกษา ชาวไทยใน
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษา 
ต่างชาติ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๕. Visit ing Scholar/fellowship/ 
professor ที่ส่งออกไปสอนในต่างประเทศ
และที่รับเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 
ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดพื้นที่ 
เป ้าหมายมหาวิทยาลัยจัดท�าแผนงาน 
บริการวิชาการเพื่อพัฒนา ๑ จังหวัด 
๑ มหาวิทยาลัย คือ จังหวัดนครนายก 
เน ้นปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง  โดย 
พิจารณาจากการที่มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ 
ส่วนขยายจังหวัดนครนายก มาระยะเวลา 
หนึ่งแล้ว พร้อมไปกับการพัฒนาจังหวัด
สระแก้วซึ่งมหาวิทยาลัยได ้ด�าเนินการ
พัฒนาโดยใช ้รูปแบบโพธิวิชชาลัยเป ็น 
ฐานการด�าเนินงาน ในขณะเดียวกัน 
จะน�าเอาโครงการและกิจกรรมไปใช ้
ประยุกต์ในที่อื่นๆ ต่อไป 

๓ .  การด� า เนินงานตามแผนงาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดพื้นที่ 
เป้าหมาย คณะ/สถาบัน /ส�านัก/ภาคภีาค
ประชาคมและสื่อ ภาคีภาคเอกชนร่วมท�า 
แผนงานบริการวิชาการและบูรณาการ 
การท�างานร่วมกัน ใน ๔ ด้าน ได้แก่  
(๑) ด้านการศึกษา (๒) ด้านการเกษตร 
(๓)ด ้ านการอนุ รั กษ ์ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และ (๔) 
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

๔. ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา
แผนงานบริ ก า ร วิ ช าการ เพื่ อพัฒนา
จั งหวั ดพื้ นที่ เ ป ้ าหมาย  โดยท� าการ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงานบริการวิชาการร ่วมกับ 
ภาคีภาควิชาการ ภาคีภาคราชการ ภาคี 
ภาคประชาสังคมและสื่อ ภาคีภาคเอกชน 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน รวมถึง 
การท�าการวิจัย เพื่ อสร ้างองค ์ความรู ้ 
ที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง

๖. นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange 
student) ทัง้ทีส่่งออกไปและทีร่บัเข้ามาใน
มหาวทิยาลยั ตัง้แต่ร้อยละ ๑๐ ของนกัศกึษา
ในหลกัสตูรนานาชาตทิัง้หมดขึน้ไป 

๗. เครอืข่ายการวจิยัในระดบันานาชาติ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๘. จ�านวนโครงการหรอืกจิกรรมส่งเสรมิ 
ความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล  
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  

ผูป้ระสานงานหลกั
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้าน 

การวิเทศสัมพันธ์
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มจ�านวน

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษา
ต่างชาติ

๑.๑  โครงการผสานความร่วมมอืพฒันา
หลกัสตูรนานาชาต ิ(หลกัสตูรปัจจบุนัสามารถ
รบันสิติต่างชาตเิข้าเรยีนได้ทัง้หลกัสตูรภาษา
ไทยและหลกัสตูรภาษานานาชาต)ิ

๑.๒  โครงการพฒันาหลกัสตูรนานาชาติ
 ๑.๒.๑  Dual Program
 ๑.๒.๒  Joint Program
 ๑.๒.๓  International Program
๑.๓  โครงการหลักสูตรระยะสั้น  

(Certificate/ Diploma) 
 ๑.๓.๑   โครงการหลักสูตร

วฒันธรรมและศลิปะไทยส�าหรบัชาวต่างชาติ
 ๑.๓.๒ โครงการหลกัสตูรภาษา

ไทยส�าหรบัชาวต่างชาติ
 ๑.๓.๓ โครงการด้าน Eco-Tourism 

และ Hospitality ส�าหรบัชาวต่างชาติ
 ๑.๓.๔ โครงการหลกัสตูรอาหาร

ไทยส�าหรบัชาวต่างชาติ

๑.๔  โครงการฝึกงาน (Internship)
 ๑.๔.๑  การแลกเปลี่ยนนิสิต

ฝึกงานระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทและ 
ต่างประเทศ

 ๑.๔.๒ การโอนเครดิตระหว่าง
สถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

๑.๕ โครงการประสานความร่วมมือ 
ในประเทศและต่างประเทศ

 ๑.๕.๑  Vis i t ing Professor  
ด้านวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
และตพีมิพ์งานวจิยัระดบันานาชาติ

 ๑.๕.๒ Exchange Staff ด้าน 
การเรยีนการสอนและวจิยั

๒.  โครงการส่งเสรมิความเป็นนานาชาติ 
๒.๑ การสรรหา (Recruitment) นิสิต

ต่างชาตใินแนวรกุ
๒.๒ การประชาสมัพนัธ์ในแนวรกุ
 ๒.๒.๑  พฒันา Website ๔ ภาษา 

(ไทย/ องักฤษ/ จนี/ ลาว)
 ๒.๒.๒ Roadshow/Open house
 ๒.๒.๓ Educational Exhibition 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
๒.๓ ให้ทนุการศกึษาแก่ผูเ้รยีนต่างชาติ
 ๒.๓.๑ ทนุลดค่าเล่าเรยีน ๕๐% 
 ๒.๓.๒ ทนุยกเว้นค่าเล่าเรยีน
 ๒.๓.๓  ทนุให้เปล่า (วจิยัเกีย่วกบั

ประเทศไทย)
๒.๔ พฒันาทางด้านกายภาพ
 ๒.๔.๑  จัดตั้ง International  

office ซึง่มลีกัษณะเป็นศนูย์บรกิารแบบ
เบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว (one stop service) 

 ๒.๔.๒  พฒันาสิง่อ�านวยความ 
สะดวกต่างๆ (Facilities) เช่น หอพัก  
สโมสร ระบบสารสนเทศ และอื่นๆ

๒.๕ พัฒนาการท�างานร่วมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  
คณะ วทิยาลยั สถาบนั ส�านกั
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ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่
๑  ๑ ๑ (๑.๑)
๒      ๑,๓,๖ ๑ (๑.๒,
   ๑.๓,๑.๔)
๓  ๔       ๑ (๑.๒)
๔  ๒,๕,๗ ๑ (๑.๕)
๕  ๘ ๒

หมายเหตุ
๑.  เป้าหมายการด�าเนินการ  ระยะ 

๑-๕ ปี  ๑๐ ปี  และ ๑๕ ปี

ระยะเวลา ๑-๕ ปี
หลกัสตูรเดมิ      
- การเตรียมการในการสร้างระบบ 

การศกึษา 
- มศว มนีโยบายรองรบั 
- การสรรหา(Recruitment)นิสิต 

ต่างชาติ
- พัฒนาหลักสูตรไม ่น ้อยกว ่า  ๕ 

หลกัสตูร 

หลกัสตูรใหม่
     -  สร้างเครอืข่ายทางวชิาการ 
(Academic Networks) ภายในและภายนอก 

- มหีลกัสตูรไม่น้อยกว่า ๕ หลกัสตูร 
(Dual Program, Jo int Program,  
International Program) 

-  Short Courses 
-  Exchange Students 

วจิยั
- ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ 

(International) 

- Exchange Staff 
- จดัทนุสนบัสนนุ 
- ตพีมิพ์งานวชิาการในวารสาร 

นานาชาติ 
- จดสทิธบิตัรใหม่ไม่น้อยกว่า  ๒ ชิน้ 

ระยะเวลา ๑๐ ปี
หลกัสตูรเดมิ และหลกัสตูรใหม่ 
- มรีะบบชดัเจนขึน้ 
- มหีลกัสตูรไม่น้อยกว่า ๑๐ หลกัสตูร 

วจิยั
- จดสทิธบิตัรไม่น้อยกว่า ๓ ชิน้ 

ระยะเวลา ๑๕ ปี
หลกัสตูรเดมิ และหลกัสตูรใหม่
- มตีวัแทน (Agent) ในต่างประเทศ 
- มหีลกัสตูรไม่น้อยกว่า ๑๕ หลกัสตูร

วจิยั
- จดสทิธบิตัรไม่น้อยกว่า ๕ ชิน้ 

๒. ประโยชน์ของความเป็นนานาชาติ
๒.๑ ประโยชน์ต่อนิสิต นิสิตต้อง 

มคีวามรู ้ ความเข้าใจ ความเป็นนานาชาติ 
ทางด้านภาษาและวฒันธรรม และสามารถ
แข่งขนัในเวทโีลกได้ (อาชพี)

๒.๒ ประโยชน์ต่อสถาบัน สถาบัน 
มีความเป็นนานาชาติเป็นองค์กรแห่ง 
การเรยีนรู ้ (Learning Organization) 
สามารถผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู ่ตลาดแรงงาน
สากล

๒.๓ ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ ด้าน 
เศรษฐกจิ สงัคมสิง่แวดล้อม นวตักรรมและ
วทิยาการ

SSAP ๕ การพัฒนาและเสริม 
สร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิต
และบุคลากร

เป้าประสงค์
๑.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ 

มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  
๙ ประการ  ได้แก่  ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  คิดเป็น 
ท�าเป็น หนักเอาเบาสู ้ รู ้กาลเทศะ  
เปี่ยมจิตส�านึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร 
อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบคุลกิ พร้อมด้วย 
ศาสตร์และศิลป์ 

๒. พัฒนาบุคลากรให ้มีคุณธรรม 
น�าชีวิต รวมพลังและสร้างสรรค์ เรียนรู้สู่ 
ความก้าวหน้า สง่างามความเป็นผู ้น�า 
เปลีย่นแปลงนบัเป็นโอกาส ภมูใิจในองค์กร 
และอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย   

ตัวชี้วัดหลัก 
๑. นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข ้าร่วม 

กิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดตาม 
อัตลักษณ์ ๙ ประการ และก่อให้เกิด 
คุณภาพชีวิตที่ดีงาม 

๒. วงเงนิกองทนุเพือ่การพฒันาบคุลากร
ทั้งในด้านการศึกษาต่อและการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๓. จ�านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๔. จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 
ให้มคีวามสามารถในการศกึษา ค้นคว้า วจิยั
และการสร้างองค์ความรูใ้หม่ในระดบัชาต/ิ
นานาชาติและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

๕. จ�านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู  เสียสละ  
เป็นแบบอย่างที่ดีให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ๖. จ�านวน

บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ปัญญา (Wisdom) เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั

ผู้ประสานงานหลัก
๑. รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันาศกัยภาพนสิติ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดท�าแผนและด�าเนิน

การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์
ที่พึงประสงค์ ๙ ประการ 

๒. โครงการจดัท�าแผนและด�าเนนิการ 
พัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิต 

๓. โครงการจดัท�าแผนและด�าเนนิการ
พัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

๔. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร

๔.๑ โครงการจดัหาแหล่งทนุเพือ่การ 
พัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการศึกษาต่อ
และอื่นๆ

๔.๒ โครงการพฒันาระบบการมส่ีวนร่วม 
ของบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

๕. โครงการพัฒนาผู ้บริหารด้าน
สมรรถภาพทางการบริหาร ได ้แก ่  
การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ 
และคุณภาพของการบริหาร

๖. โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

๖.๑ โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มี 
ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และการสร้างองค์ความรูใ้หม่ในระดบัชาต/ิ
นานาชาติ และพัฒนาผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ
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๖.๒ โครงการพัฒนาอาจารย์ให้เป็น 
คนดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครู และ
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู ้ให้นิสิต 
เกิดปัญญา

๖.๓   โครงการพฒันาบคุลากรสนบัสนนุ
วชิาการให้เป็นคนด ีและมจีติวญิญาณด้าน
การให้บริการวิชาการ

๖.๔ โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนวิชาการให้มีคุณธรรม 
น�าชวีติ รวมพลงัและสร้างสรรค์ เรยีนรูสู้่ 
ความก้าวหน้า สง่างามความเป็นผู ้น�า 
เปลีย่นแปลงนบัเป็นโอกาส ภมูใิจในองค์กร 
และอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย

๗.    โครงการจัดตั้งหน่วยงาน 
รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
ภูมิธรรมและสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ปัญญาของนิสิตและบุคลากร
       
ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
 

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

SWU NIPLEX
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หมายเหตุ  
๑.โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

คนไทยที่ดีและมีปัญญาให้แก่ชุมชน
๒ .การด� า เนินการ โครงการมี  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 ประชาสัมพันธ์สู ่ชุมชน

ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
 ๒.๑.๓  ลงพื้นที่เพื่อเสาะหา 
๒.๒ กระบวนการดูแลและบ่มเพาะ 

มีกิจกรรม ดังนี้
 ๒.๒.๑ การจดัสรรทนุการศกึษา 

และสวัสดิการ (สนับสนุนค่าใช้จ ่ายทุก
อย่างได้แก่ ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัว)

 ๒.๒.๒ มีกระบวนการดูแล 
บ่มเพาะ และพัฒนาทุกด้าน

๓.จัดให้มีการติดตามและประเมินผล
เมื่อส�าเร็จการศึกษา

๔.นอกจากนักเรียนจะได้รับทุนนี้แล้ว 
จะต้องจัดสรรทุน/รางวัลหรือการบริการ 
วิชาการให ้กับโรงเรียนและชุมชนของ 
นักเรียนที่ได้รับทุนนี้ด้วย

SSAP ๖ การสร้างระบบทุน 
การศกึษาระดบัสร้างสรรค์ยอดเยีย่ม 

 
เป้าประสงค์
๑.  คณุภาพของผูเ้รยีนมคีณุภาพในระดบั

ดเียีย่ม มผีลการเรยีนด ีและมคีวามประพฤติ
อยู่ในเกณฑ์สูง 

๒. กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยเกิด 
ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ เป็นคนดแีละมปัีญญา 

   
ตัวชี้วัดหลัก 
๑. พัฒนาระบบทุนการศึกษาระดับ

สร้างสรรค์ยอดเยีย่ม  สามารถจดัสรรให้เดก็ 
และเยาวชนไทยได้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ระดับความส�าเร็จของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนตามระบบ 
ทุนการศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

ผู้ประสานงานหลัก
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ  “ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร” 

ส�าหรบันกัเรยีนทีเ่ป็นคนดแีละมปัีญญาจาก
ทั่วประเทศ

ความสอดคล ้อง/เชื่ อมโยงของ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่
๑  ๑,๒ ๑
๒  ๑,๒ ๑

SSAP ๗ การจัดตั้งกองทุน 
ตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู ้ 
กองทนุส่งเสรมิและพฒันาการวจิยั 
และกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร

เป้าประสงค์
๑. มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

เพิ่มมากขึ้น 
๒. มีการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
๓. มกีารพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง 

ตัวชี้วัดหลัก 
๑. ระดมทุนเพื่อสะสมในกองทุน 

ตกัศลิานวตักรรมการเรยีนรู ้กองทนุส่งเสรมิ 
และพัฒนาการวิจัย และกองทุนพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร กองทุนละไม่น้อย 
กว่า ๑๐๐ ล้านบาท ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. จัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาการวิจัย และ
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ร ้อยละ  
๒๐-๓๐ ของเงินแต่ละกองทุนในแต่ละปี

ผู้ประสานงานหลัก
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการระดมทนุและรายได้ เพือ่จดัตัง้ 

กองทุนต่าง ๆ จากงาน/กิจกรรม ดังนี้
๑. ทุนวิจัยและงานวิจัยเชิงพาณิชย์
๒. การพัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
๓ . งบประมาณจากภาคเอกชนที่ 

สนับสนุนการท�างานให้กับสังคม (CSR : 
Corporate Social Responsibility)  

๔. รายได้จากคณะ ส�านกั ศนูย์ วทิยาลยั
๕. การจัดกิจกรรมหาทุน
๖.   งบประมาณรายได้จากมหาวทิยาลยั
๗.  เงินบริจาค

ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่
๑  ๑,๒ ๑,๒,๓,๔,
   ๕,๖,๗
๒  ๑,๒ ๑,๒,๓,๔,
   ๕,๖,๗
๓         ๑,๒ ๑,๒,๓,๔,
   ๕,๖,๗
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SSAP ๘ การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost  
Effectiveness (Lean Management)

เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการ 

ด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนต�่า

๒. มกีารบรหิารโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. มรีะบบบรหิารงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

๔. น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่ม
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานและการบรหิารงาน 

ตวัชีว้ดัหลกั 
๑. จ� านวนผู ้ บริหารและบุคลากร 

ของมหาวทิยาลยั ได้รบัการอบรมให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการลดความสูญเสีย  
และสามารถด�าเนินการควบคุมต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารจัดการและ 
การด�าเนนิงานได้ ร้อยละ ๗๕ 

๒. กระบวนงาน (Workflow) ของ 
มหาวิทยาลั ยมีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้ น 
อย่างน้อย ปีละ ๒ กระบวนงาน  

ผูป้ระสานงานหลกั
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
๑. โครงการศกึษาวเิคราะห์ 

กระบวนงานและลดขัน้ตอนการท�างาน
๑.๑ อบรมสร ้างความตระหนักถึง 

ความส�าคญัของการลดกระบวนงาน
๑.๒  ลดขัน้ตอนงานบรกิารการศกึษา
๑.๓ ลดขัน้ตอนงานสารบรรณ 
๑.๔  ลดขัน้ตอนงานกองการเจ้าหน้าที่

๑.๕  ลดขัน้ตอนงานพสัดแุละกองคลงั
๒. โครงการประหยดัพลงังาน
๒.๑ อบรมสร ้างความตระหนักถึง 

ความส�าคญัของการประหยดัพลงังาน
๒.๒   ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
๒.๓   ลดการใช้น�า้
๒.๔ ลดการใช้กระดาษ
๓. โครงการพฒันางานสภาพกายภาพ 

การจดัการขนส่งและความปลอดภยั
๓.๑  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

จดัการ
๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

งาน
๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ
  
ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 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.ประยกุต์หลกัการ    Lean       management 

ในการบริหารมหาวิทยาลั ย  เพื่ อ ให ้
เกิดประสิทธิภาพสู งสุดตามหลักการ  
Cost Effective Management

๒.Lean Management เป็นการขจัด 
สิ่งสูญเปล่า โดยไม่ลดประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงาน ท�าทีละน้อย แต่ต ้อง 
ท�าอย่างต่อเนือ่ง ใช้ฐานข้อมลูและหลกัการ
ทางสถติมิาใช้ในการวเิคราะห์ ปรบัปรงุและ
พฒันา

๓.ผลที่คาดหวังของ Lean Manage-
ment คอืการเพิม่คณุภาพ (Quality) เพิม่
ปริมาณ (Quantity) ด้วยการ “สร้าง 
จติส�านกึในงาน”

๔.การประยุกต์  Lean Management  
สู่การปฏิบัติ สามารถด�าเนินการได้ในทุก
พนัธกจิของมหาวทิยาลยั การเรยีนการสอน 
การวจิยั การบรกิารวชิาการ การท�านบุ�ารงุ 
วฒันธรรมและศลิปะ และการบรหิารจดัการ 
ตวัอย่างดงันี้

๔.๑ การน�า Lean Management มาใช้
ในพนัธกจิด้านการเรยีนการสอน

 ๔.๑.๑ หลกัสตูร 
 (๑)วเิคราะห์หลกัสตูรทีส่อดคล้อง 

และมคีวามจ�าเป็นของสงัคม
 (๒)วเิคราะห์ความซ�า้ซ้อนของ

หลกัสตูร 
 (๓)บรูณาการหลกัสตูร
 ๔.๑.๒  นสิติ 
 (๑)วเิคราะห์การขาดการรายงานตวั
 (๒)วเิคราะห์การออกกลางคนั 

(Drop Out) ของนสิติ 
 ๔.๑.๓   อาจารย์ 
 (๑)เพิม่ประสทิธภิาพการจดั 

การเรยีนการสอนของอาจารย์ 
  (๒)อบรมให้ความรูแ้ละพฒันา

คณุภาพหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
อาจารย์ 

 (๓)อบรมให้ความรูค้วามเข้าใจ
ความส�าคญัของอาจารย์ทีป่รกึษาและ
ตดิตามผลการปฏบิตัหิน้าที่

 (๔)ติดตาม ประเมินผล 
โครงการ/กจิกรรม 

 (๕)ประเมนิผลตามเกณฑ์ 
ภาระงาน 

 ๔.๑.๔   กระบวนงาน 
 การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในงาน การรับนิสิตใหม่ 
การลงทะเบยีนเรยีน การขอเอกสารราชการ 
ของมหาวทิยาลยั การวดัและประเมนิผล

๔.๒ การน�า Lean Management มาใช้
ในพนัธกจิด้านการบรหิารจดัการ

 ๔.๒.๑  องค์กร 
 (๑)ส�านกังานสภามหาวทิยาลยั 
 (๒)การบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั 

คณะ วทิยาลยั สถาบนั ส�านกั ศนูย์และ
หน่วยงานอืน่ๆ

 (๓)การบรหิารจดัการของส�านกังาน 
อธกิารบด ี ส�านกังานคณบดคีณะ / วทิยาลยั 
ส�านกังานผูอ้�านวยการสถาบนั/ส�านกั /ศนูย์

 ๔.๒.๒ ระบบงาน 
 (๑)งานทีม่กีารน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มาใช้ 
 (๒)น�าข้อมลูมาใช้เพือ่การตดัสนิใจ 

(Business Intelligence / Decision 
Making) 

 ๔.๒.๓  กระบวนงาน 
 ลดงาน รวดเร็ว ประหยัด  

มีประสิทธิภาพ
๕.ตวัอย่างการปรบัลดกระบวนงานของ

งานบริการการศึกษา : งานทะเบียนการ
ศกึษา สามารถจดัการรวมศนูย์บรกิารเพือ่ให้ 

 (๑)นิสิตเกิดความสะดวก/สร้าง
ความพงึพอใจนสิติ 

 (๒)เกดิกระบวนงานแบบเบด็เสรจ็ 
ณ จดุเดยีว (One Stop Service) 

 (๓)ลดค่าใช้จ่ายทางกายภาพ 
บคุลากร และการจดัการ  

 (๔)เกดิการพฒันางานในทศิทาง
เดยีวกนั 

 ดงันัน้ จงึมโีครงการทีห่น่วยงาน
ต้องด�าเนินการ (Action Plan) อย่างน้อย 
๓ โครงการ 

 ๑)อบรมพัฒนาบุคลากรให้มี
จิตส�านึกบริการหรือหัวใจบริการ (Service 
Mind) 

 ๒)สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
มหาวิทยาลัย  

 ๓)การปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนงาน (Workflow)
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SSAP ๙  การจดัตัง้ส�านกังาน
จดัหารายได้และบรหิารทรพัย์สนิ

เป้าประสงค์
๑. เพื่อจัดหารายได้และระดมทุนให้ 

เพียงพอในการผลักดันให้แผนปฏิบัติการ 
ตามแผนยทุธศาสตร์ ๑๕ ปี ของมหาวทิยาลยั
บรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
งบประมาณและทรพัยากรของมหาวทิยาลยั 

ตวัชีว้ดัหลกั 
๑. จัดตั้งส�านักงานจัดหารายได้และ 

บรหิารทรพัย์สนิ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๓

๒. จัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ 
ทรัพย์สินทางปัญญา ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. จัดหารายได้ให ้เพียงพอต่อการ 
ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
หลักของมหาวิทยาลัย และมีเงินออมสะสม
ตามฐานะของมหาวทิยาลยั

ผูป้ระสานงานหลกั
รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการพเิศษ

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
๑. โครงการจดัตัง้ส�านกังานจดัหารายได้ 

และบรหิารทรพัย์สนิ
๒. โครงการจัดท�าแผนและด�าเนินการ

จดัหารายได้และบรหิารทรพัย์สนิ

ความสอดคล้อง/เชือ่มโยงของเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั และ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั  โครงการที่
 ๑   ๑,๒,๓   ๑,๒
 ๒   ๑,๒,๓   ๑,๒

หมายเหตุ
เบื้องต้นมีข้อสรุปเกี่ยวกับสาระส�าคัญ

ของโครงการจัดตั้งส�านักงานจัดหารายได้
และบรหิารทรพัย์สนิ ดงันี้

๑.โครงสร้างของส�านกังานมผีูบ้งัคบั- 
บญัชาระดบัรองอธกิารบดท่ีานหนึง่เป็นผู้ 
ก�ากบัดแูลงานเชงินโยบาย  มผีูอ้�านวยการ 
หรือหัวหน้าส�านักเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อ
รบันโยบายมาปฏบิตั ิภายใต้การดแูลของ
คณะกรรมการจัดหารายได้และบริหาร
ทรพัย์สนิ  ทัง้นี ้ ผูอ้�านวยการหรอืหวัหน้า
ส�านักอาจมาจากบุคคลภายใน  หรือ
บคุคลภายนอกทีเ่ป็นมอือาชพี

๒.ส�านักงานจัดหารายได้และบริหาร
ทรพัย์สนิประกอบด้วย ๓ งาน คอื

๒.๑ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
(ประกอบด้วยการหารายได้และการก�ากับ 
ดแูลสทิธปิระโยชน์)

๒.๒ งานทรพัย์สนิทางปัญญา 
(ครอบคลมุทัง้ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต)ิ

๒.๓   งานธรุการและงานบรหิารงานทัว่ไป 
๓.ภาระหน้าที่คณะกรรมการจัดหา 

รายได้และบรหิารทรพัย์สนิ มดีงันี้
๓.๑ ก�าหนดนโยบายและวางแผน 

ในการหารายได้และดูแลสิทธิประโยชน์ 
๓.๒ จัดวางระบบในการบริหารรายได้

และทรพัย์สนิ
๓.๓ ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มี

ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

๓.๓  ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

๓.๔  สร้างระบบติดตามและ
ตรวจสอบการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล

๔.ภาระหน้าที่งานทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

๔.๑ หารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู ่
ในมหาวิทยาลัย เช่น  ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 
ห้องประชุม การจัดตลาดนัด 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 ดศูนย ์ จ� าหน ่ าย/ประมู ล
ทรพัย์สนิ/ผลงานของบุคลากร เช่น ผลงาน
ทางศิลปะ ผลงานทางวิชาการ

๔.๔ ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ซื้อ
พันธบัตรของรัฐบาล  ซื้อหุ้นจากองค์กรที่
เชื่อถือได้

๔.๕ จัดท�าสินค้าของมหาวิทยาลัย
เพือ่สร้างตราสนิค้า (Brand) ของตวัเอง 
ฯลฯ

๔.๖ ระดมเงินบริจาคจากแหล่งทุน
ต่างๆ เช่น ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน

๔.๗  จัดตั้ง UBI และบริษัทจ�าลอง
๕.ภาระหน้าที่งานทรัพย์สิน 

ทางปัญญา 
๕.๑ วางระบบเพื่อกระตุ้นการผลิต

ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร 

 ๕.๑.๑  จัดท�าฐานข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาจ�าแนกตามกลุ่ม 
สาขาวิชา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 ๕.๑.๒ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา

   ๕.๑.๓ จัดประกวดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

 ๕.๑.๔ สร้างแรงจงูใจต่างๆ 
เช่น เงนิรางวลั เกียรติบัตร โล่ เป็นต้น

 ๕.๑.๕ ประสานกบับณัฑติ
วทิยาลยัในการส่งเสริมให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาท�าปริญญานิพนธ์ที่น�าไปสู่
การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

๕.๒ วางระบบการจดทะเบยีนทรพัย์สนิ
ทางปัญญาทีร่วดเรว็ คล่องตวั และ 
มปีระสทิธภิาพ เช่น

 ๕.๒.๑  สนับสนุนงบประมาณ
ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 ๕.๒.๒  ให้ค�าแนะน�า อ�านวย
ความสะดวก และด�าเนินการในการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 ๕.๒.๓  ใช้ระบบ Fast Track 
ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
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เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
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ACTION PLAN
แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี ๒๕๕๓ • ๒๕๕๔ • ๒๕๕๕ • ๒๕๕๖
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 แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

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

๑.๑ คุณภาพของ
นักเรียนที่เข้ามาศึกษา 
มีคุณภาพในระดับดี 

และมีความประพฤติดี

๑.๘ พัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา

ให้มีคุณภาพ

๑.๑๐ พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เป็นต้นแบบการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ชื่อเสียงระดับสากล

๑.๔ สร้างและพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

๕ .๙ พ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการบร ิหารงบประมาณ ทร ัพยากร และระบบการหารายได ้                         ๕.๙ พ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการบร ิหารงบประมาณ ทร ัพยากร และระบบการหารายได ้

LEARNING & 
GROWTH

INTERNAL PROCESS

๕.๔ มีระบบการวางแผน
และบริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ

๕.๕ มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

๕.๑๐ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๘  มีระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงานส่วนขยาย

ของมหาวิทยาลัย๕.๓ มีระบบการส่ือสาร
ท่ีมีคุณภาพ

๕.๗ พัฒนาระบบบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง นิสิต

ศิษย์เก่า และบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย 

๕.๖ มีความพร้อม
ในการเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐ

๕.๒  มีการบริหารงาน
โดยมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

๕.๑  มีการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

๔.๑ พัฒนาอาจารย์ บุคลากร นิสิต และ
นักเรียน ให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 

สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงาน

ด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ 
มีจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

๔.๓ มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

และศิลปะ

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

กับนานาชาติ

๓.๓ ประชาชนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจาก

องค์ความรู้หรือบริการที่ได้รับ
จากมหาวิทยาลัย

๓.๒ มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ

ที่มีประสิทธิภาพ

๓.๑ สร้างงานบริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

๒.๔ หน่วยงานหรือผู้รับบริการ
ได้รับความรู้ นวัตกรรม และ
น�าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

ด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

CUSTOMERS

๒.๓ มีการส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชา

งานวิจัยและพัฒนา อันจะน�าไปสู่
นวัตกรรมและระดับสากล

๒.๒ พัฒนาระบบงานวิจัย
ให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชา

ให้มีคุณภาพ

๒. พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล

๔. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ
ท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

FINANCE

๒.๑ มีระบบและกลไก
กระตุ้นให้อาจารย์

ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

วิสัยทัศน์ :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนÓ แห่งการเรียนรู้และ                 วิจัยบน°านการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

๓. สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
โครงการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

๕. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

๑.๖ สร้างหลักสูตรนานาชาติ
หรือกึ่งนานาชาติเพิ่มขึ้น

และขยายการผลิต
บัณฑิตต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๑
สร้างองค์ความรูด้้านการศกึษา
เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู้
ในทุกศาสตร์และสาขาวิชา
ให้มคีณุภาพ

อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล •เป้าประสงค์ ๑.๑ 
คณุภาพของนกัเรยีนทีเ่ข้ามาศกึษามคีณุภาพในระดบัด ีมผีลการเรยีนดแีละมคีวาม

ประพฤตดิี
กลยทุธ์
๑.เพิม่แรงจงูใจและลดภาระค่าใช้จ่ายของผูเ้รยีน
SAP๑   จดัสรรทนุสนบัสนนุทนุการศกึษาส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย/ นสิติ 

 ต่อเนือ่งจนจบปรญิญาเอก
๒.พฒันาการรบันสิติใหม่ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
SAP๒ ปรับปรุงระบบ/ระเบียบ/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับนิสิตให้สามารถ 

 ปฏิบัติได้เชิงรุกและมีความคล่องตัว
SAP๓  โครงการพฒันากระบวนการเทยีบโอนประสบการณ์เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
SAP๔  โครงการรบัตรงส�าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ/มผีลการเรยีนดเีข้าเรยีนใน 

 สาขาต่างๆ 
๓.การสร้างค่านยิมต่อสาธารณชน
RAP๑  โครงการประชาสมัพนัธ์สญัจร(Roadshow) เพือ่ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร
RAP๒ โครงการเปิดบ้าน มศว  (Open House)
RAP๓ โครงการพฒันากระบวนการสือ่สารภาพลกัษณ์ มศว ผ่านสือ่ต่างๆ 
RAP๔  จดักจิกรรมส่งเสรมิภาพลกัษณ์โดยศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัทีม่ชีือ่เสยีง

•เป้าประสงค์ ๑.๒ 
ผลติบณัฑติให้สอดคล้องตามความต้องการของสงัคมเพิม่มากขึน้
กลยทุธ์
๑.พฒันาศกัยภาพและเพิม่พนูทกัษะภาษาไทย ภาษาองักฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศ
SAP๕ โครงการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพือ่เพิม่ทกัษะภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ
SAP๖ โครงการสอบประเมนิทกัษะปลายหลกัสตูรส�าหรบันสิติ (Exit Exam) เพือ่วดั 

 ทกัษะภาษาไทย ภาษาองักฤษ และทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้เหมาะสม 
 ตามองค์ความรูท้ีจ่�าเป็นของสาขา

SAP๗ โครงการพฒันาศกัยภาพนสิติให้มทีกัษะการคดิ (Thinking Skills)
SAP๘ โครงการสร้างและพฒันาศนูย์สหกจิศกึษา
๒.ก�าหนดทศิทางและเป้าหมายการผลติบณัฑติให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม
RAP๕ โครงการประเมินความต้องการจ�าเป็น (Needs Assessment) ของผู ้มี 

 ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ส�าหรบัเปิดหลกัสตูรสาขาวชิาต่างๆ ทกุระดบัการศกึษา
RAP๖ จดัสรรงบประมาณและอตัราก�าลงัเพิม่เตมิโดยอาศยัข้อมลูการวเิคราะห์ภาระงาน 

 ทีส่อดคล้องกบัทศิทางการผลติบณัฑติ
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•เป้าประสงค์ ๑.๓
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ๙ ประการ

ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นท�าเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตส�านึก
สาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และ
ศลิป์

กลยทุธ์
พฒันาศกัยภาพนสิติทางด้านวชิาการและคณุธรรม
RAP๑๑ ก�าหนดนโยบายสนบัสนนุให้นสิติมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม
RAP๑๒ โครงการพฒันาเครอืข่ายให้ศษิย์เก่ามส่ีวนในการพฒันาศกัยภาพนสิติปัจจบุนั
RAP๑๓   โครงการเพิม่สมรรถนะทางด้านวชิาการและคณุธรรม จรยิธรรมแก่นสิติ
RAP๑๔   โครงการสร้างวฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาบรรยากาศทางวชิาการ
RAP๑๕ โครงการจดักจิกรรมทางวชิาการส�าหรบักลุม่สนใจพเิศษ (Interest  group) 

   ทัง้ภายในคณะและข้ามคณะ
RAP๑๖ โครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นสิติเข้าร่วมการแข่งขนัในด้านต่างๆ

•เป้าประสงค์ ๑.๔ 
สร้างและพฒันาองค์ความรูเ้พือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู้
กลยทุธ์
๑.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา เพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ 

ในสาขาวชิาต่างๆ ให้มคีณุภาพ
SAP๙     โครงการสร้างและพฒันาการจดัการองค์ความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้
RAP๑๗   โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจดัการความรู้
๒.พฒันาวารสารวชิาการให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
RAP๑๘   โครงการพฒันาวารสาวชิาการให้มคีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ.
RAP๑๙   โครงการพฒันาวารสารอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Journal)

•เป้าประสงค์ ๑.๕
สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
๑.พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีวิธีการสอนให้นิสิตปฏิบัติและประยุกต์ตามสภาพ

ความเป็นจริง เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
SAP๑๐ โครงการสร้างหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการต่างสาขาวิชา
๒.พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
RAP๒๐ แผนงานพัฒนาหลักสูตร
   (๑) โครงการจดัท�าแผนพฒันาหลกัสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ  

                     สกอ./ สภาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา
     (๒) โครงการสร้างและพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการ 

           ของสังคม
     (๓) โครงการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     (๔) โครงการประชุมสัมมนาคณาจารย์ บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก 

        เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
     (๕) โครงการน�าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 

        การสอน
RAP๒๑ แผนงานประกนัคณุภาพหลกัสตูรให้ครบทกุประเดน็ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
RAP๒๒  โครงการปรับปรุงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงแก่นิสิต

•เป้าประสงค์ ๑.๖ 
สร้างหลักสูตรนานาชาติหรือกึ่งนานาชาติเพิ่มขึ้น และขยายการผลิตบัณฑิต 

ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์
๑.การเปิดตลาดการศึกษาสู่สากล
SAP๑๑ โครงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ
RAP๒๓ โครงการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
๒.สร้างบรรยากาศของความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
RAP๒๔  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันการศึกษาคู่สัญญาเพื่อพัฒนา 

   ศักยภาพด้านวิชาการและเรียนรู้วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   56 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   57 



•เป้าประสงค์ ๑.๗
พฒันากระบวนการเรยีนการสอนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ
กลยทุธ์
๑.พฒันาศกัยภาพผูส้อน
SAP๑๒ โครงการปรบัปรงุสภาพห้องเรยีนและโสตทศันปูกรณ์ให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้
SAP๑๓ โครงการผลติสือ่และเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการสอน เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้
SAP๑๔ โครงการจดัท�า Life library และ e-library
RAP๒๕ โครงการพฒันาศกัยภาพผูส้อนหลกัสตูร/สาขาวชิาในโครงการพเิศษต่างๆ 
RAP๒๖  โครงการส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีของคณาจารย์
๒.สร้างบรรยากาศทางวชิาการ
RAP๒๗ โครงการสมัมนาทางวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาติ
๓.เพิม่งบประมาณด้านการพฒันาสือ่และจดัหาสือ่
RAP๒๘   โครงการพฒันาและจดัหาอปุกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน

•เป้าประสงค์ ๑.๘ 
พฒันาระบบอาจารย์ทีป่รกึษาให้มีคุณภาพ
กลยทุธ์
พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นต้นแบบที่ดีทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและผลงานทาง 

วชิาการ
SAP๑๕ กจิกรรมพฒันาเครอืข่ายเชือ่มโยงระหว่างอาจารย์ทีป่รกึษากบันสิติและผูป้กครอง
RAP๒๙   โครงการพฒันาระบบการให้ค�าปรกึษาของอาจารย์ทีป่รกึษาอย่างมคีณุภาพ
RAP๓๐  โครงการพฒันาอาจารย์ทีป่รกึษาต้นแบบ

•เป้าประสงค์ ๑.๙
นิสิตทุกระดับได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างพอเพียง และมีบรรยากาศ ที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้
กลยทุธ์
จดัสภาพภมูทิศัน์ภายในมหาวทิยาลยัให้มบีรรยากาศของการเรยีนรู้
SAP๑๖   โครงการส�ารวจและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศของ 

   การเรยีนรู้
SAP๑๗ โครงการจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ให้บรกิารแก่นสิติอย่างเหมาะสม
SAP๑๘    โครงการปรบัปรงุและเพิม่พืน้ทีใ่ห้นสิติได้ท�ากจิกรรมด้านวชิาการร่วมกนั

RAP๓๑  โครงการพัฒนาระบบดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนิสิตในหอพักต่างๆ 
   ของมหาวทิยาลยั

RAP๓๒  โครงการพฒันาระบบบรกิารให้นสิติใช้บรกิารศนูย์กฬีาโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย
RAP๓๓  โครงการประเมนิคณุภาพการให้บรกิารแก่นสิติ

•เป้าประสงค์ ๑.๑๐ 
พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี 

ชือ่เสยีงระดบัสากล
กลยทุธ์
๑.ส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ
SAP๑๙   โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทกุกลุม่สาขาวชิา 

  โดยเฉพาะด้านภาษาสากล   และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้ในและต่างประเทศ
๒.พฒันาบทบาทโรงเรยีนสาธติให้เป็นสถาบนัวจิยั พฒันา และสาธติการศกึษา
SAP๒๐  โครงการพฒันาการศกึษาทางไกลผ่านระบบเครอืข่ายสารสนเทศ
SAP๒๑ โครงการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ที่มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากล 

  เพือ่เป็นต้นแบบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
๓.สร้างศนูย์บ่มเพาะนสิติ ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู ให้เป็นครมูอือาชพี
RAP๓๔  แผนงานความร่วมมอืเพือ่พฒันาศกัยภาพอาจารย์นเิทศประจ�าโรงเรยีนและนสิติ 

   ฝึกสอนโดยใช้นวตักรรมทางการศกึษาทีเ่หมาะสม
   (๑)โครงการพฒันาศกัยภาพอาจารย์นเิทศประจ�าโรงเรยีน
   (๒)โครงการเพาะบ่มนสิติฝึกสอนต้นแบบ
   (๓)โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอาจารย์ในโรงเรยีนสาธติให้เป็นอาจารย์ 

                    ประจ�ารายวชิาชพีครู
๔.จดักจิกรรมบรกิารวชิาความรูสู้ส่งัคม
RAP๓๕  โครงการบรกิารวชิาการสูช่มุชนและชนบท
RAP๓๖    โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

   โดยการบรูณาการภมูปัิญญาท้องถิน่
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๒
พฒันาสหสาขาวชิาเพือ่สร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมใน
ระดบัสากล

•เป้าประสงค ์๒.๑ 
มีระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
สร้างและพัฒนานักวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
SAP๒๒    โครงการรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุดและ/หรือ 

   การตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติสูงสุด
RAP๓๗    ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์ภาระงานที่สนับสนุนการท�างานวิจัยกลุ่ม
RAP๓๘   ปรับสัดส่วนค่าตอบแทนนักวิจัยให้มีความเหมาะสม
RAP๓๙ โครงการปรับปรุงแผนงานการท�าวิจัยให้ชัดเจนและจัดให้มีอุปกรณ์และ 

   สิ่งอ�านวยความสะดวกในการวิจัย
RAP๔๐   โครงการคลินิกวิจัย
RAP๔๑   โครงการจัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร
RAP๔๒   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับ 

   สากล
RAP๔๓   สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ 

   แบบสหสาขาวิชา
RAP๔๔ โครงการปรบัปรงุระบบและกลไกการพฒันาจรยิธรรมการวจิยัของมหาวทิยาลยั

•เป้าประสงค์ ๒.๒ 
พัฒนาระบบงานวิจัยให้ครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.มีระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ท�างานวิจัยได้ส�าเร็จตามเวลา
SAP๒๓ โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือการท�าวิจัยของนักวิจัย
๒.เพิ่มความคล่องตัวในการน�าเสนอโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุน
RAP๔๕ แผนงานแสวงหางบประมาณเพือ่สนบัสนนุการท�าวจิยัของบคุลากรมหาวทิยาลยั
RAP๔๖ แผนงานจัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
RAP๔๗  โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
RAP๔๘ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับ 

   ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแหล่งทุน
RAP๔๙ โครงการจัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลที่สนับสนุนและเอื้อต่อการวิจัย
RAP๕๐ โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท�าวจิยัทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

    (ICT) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
RAP๕๑ จัดสรรทุนสนับสนุนการไปน�าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
RAP๕๒  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งภายใน 

   และภายนอก
RAP๕๓ จัดระบบและผู้รับผิดชอบการสืบค้นอ้างอิง (search citation) ของบุคลากร
RAP๕๔  โครงการพัฒนาวารสารคณะให้มีคุณสมบัติเป็นวารสารอ้างอิงมาตรฐาน 
            (impact factor  citation)ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
RAP๕๕  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

   ในวารสารต่างๆ 
RAP๕๖  โครงการอบรม/สมัมนาคณาจารย์   นกัวจิยัใหต้ระหนกัในการตพีมิพ์ผลงานวจิยั 

   ในวารสาร

อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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•เป้าประสงค์ ๒.๓ 
มกีารส่งเสรมิ สนบัสนนุงานวจิยัทีเ่ป็นสหสาขาวชิา อนัจะน�าไปสูน่วตักรรมในระดบัสากล
กลยุทธ์
๑.พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการผลิตบัณฑิต
SAP๒๔   แผนงานการวิจัยสหสาขาวิชา
   (๑) โครงการพัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อบูรณาการการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม    

         และการผลิตบัณฑิต
   (๒) โครงการประชุม/สัมมนาสาขาสหวิทยาการ
   (๓) จัดสรรและหาแหล่งทุน งบประมาณสนับสนุน(Seeding money) แก่ศูนย์ 

         ความเป็นเลศิทางวชิาการ(Excellence  Center) และทมีงานวจิยัสหสาขาวชิา
   (๔) โครงการเสรมิสร้างทศันคตแิละศกัยภาพนกัวจิยัในการท�าวจิยัแบบบรูณาการ
SAP๒๕    โครงการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 

    และต่างประเทศ
๒.ยกระดับงานวิจัยให้มีมาตรฐานสากลบนฐานความต้องการของชุมชนและสังคม
SAP๒๖    โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

   ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม
RAP๕๗   โครงการประกวดผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์
RAP๕๘   โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์ 

   และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

•เป้าประสงค์ ๒.๔ 
หน่วยงานหรือผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และน�าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนา 

ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
ส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
SAP๒๗  โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัย/และพัฒนานวัตกรรม
SAP๒๘  โครงการส่งเสรมิคณาจารย์/นกัวจิยัให้ผลติผลงานวชิาการทีไ่ด้รบัการจดลขิสทิธิ์ 

   อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรและ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
RAP๕๙ โครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
RAP๖๐ โครงการพัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอกด้วยระบบเทคโนโลยี 

  สารสนเทศและการสือ่สาร(ICT)(SWU e-Jounal) และช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ๆ 
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•เป้าประสงค์ ๓.๑ 
สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
รวบรวมองค์ความรู้โดยศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
RAP๖๑ โครงการประชมุสมัมนาเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งค์ความรูต่้างๆระหว่างบคุลากร 

   ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับชาวบ้าน/ชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน

•เป้าประสงค์ ๓.๒ 
มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
SAP๒๙   โครงการประเมินผลระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
๒.พัฒนาระบบและบุคลากรงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
RAP๖๒   โครงการจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการ
RAP๖๓  โครงการพฒันาบคุลากรงานบรกิารวชิาการแก่ชมุชนให้มคีวามสามารถในการบรหิาร 

   จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
RAP๖๔ แผนงานการพฒันาระบบบรหิารจดัการโครงการบรกิารวชิาการแก่ชมุชน
RAP๖๕   โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบริการ 

   วิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย

•เป้าประสงค์ ๓.๓ 
ส่งเสรมิให้ประชาชนเรยีนรูแ้ละเข้าถงึองค์ความรูห้รอืบรกิารทีไ่ด้รบัจากมหาวทิยาลยั
กลยุทธ์
๑.สร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการน�าความรู้สู่การปฏิบัติ
SAP๓๐  โครงการสร้างและพัฒนาการบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 

   แก่ชมุชน
RAP๖๖ โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองความต้องการของชุมชน ด้วยหลักสูตร 

   ระยะสั้นและระยะยาว
๒.พัฒนาช่องทางการสื่อสารความรู้สู่ชุมชน
RAP๖๗   โครงการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านระบบสายตรง (Hotline)และเว็บไซต์  

   รายการวิทยุและโทรทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓
สร้างองค์ความรู้และพัฒนา
โครงการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ชุมชน และสังคม
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•เป้าประสงค์ ๔.๑ 
อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม

และศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ 
มีจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ

กลยุทธ์
๑.ส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะในแต่ละศาสตร์/วิชาชีพ
SAP๓๑ แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
            (๑) โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
   (๒) โครงการวัฒนธรรมศึกษาสัญจร
   (๓)โครงการสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
   (๔)ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
   (๕) โครงการปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
   (๖) โครงการจิตตปัญญา
RAP๖๘ จัดท�าแผนงานสร้างเสริมสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ
๒.ก�าหนดนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาและรักษาความเข้มแข็งในการท�านุบ�ารุง

วัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๖๙  แผนงานพัฒนากิจกรรมนอกชั้นเรียนส�าหรับนักเรียนและนิสิตเพื่อปลูกฝัง 

  จติส�านกึสาธารณะ คณุธรรม จรยิธรรม หน้าทีพ่ลเมอืง  และวฒันธรรมและศลิปะ
๓.ให้มีหน่วยงานกลางเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
RAP๗๐  จัดท�าแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน 

     มหาวิทยาลัย

•เป้าประสงค์ ๔.๒ 
มหาวิทยาลัยมีบทบาทชี้น�าและเป็นแบบอย่างแก่สังคมด้านการท�านุบ�ารุง  สืบสาน

วัฒนธรรมและศิลปะ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ
กลยุทธ์
๑.สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตในการท�านุบ�ารุง

วัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๑    โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตในกิจกรรมท�านุบ�ารุง 

   วัฒนธรรมและศิลปะและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
RAP๗๒  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากร และความรู้เกี่ยวกับ 

  วัฒนธรรมการแต่งกายไทยแก่บุคลากรและนิสิตเพื่อให้สามารถอธิบายและ 
   เผยแพร่ชาวต่างชาติได้

๒.สืบสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะไทยกับนานาชาติ
SAP๓๒ โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาไทย
RAP๗๓ โครงการรับและแลกเปลี่ยนนิสิตด้านภาษา วัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๔ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
RAP๗๕  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแสดงและส่งประกวดด้านวัฒนธรรมและ 

   ศิลปะอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและนานาชาติ
RAP๗๖   โครงการเผยแพร่ผลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะสู่สาธารณชน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๔
สืบสานและสร้างองค์ความรู้
ในการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ
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•เป้าประสงค์ ๔.๓ 
มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม 

และศิลปะ
กลยุทธ์
๑.ศกึษาวเิคราะห์งานวฒันธรรมและศลิปะ
SAP๓๓ แผนงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
   (๑)โครงการรวบรวมองค์ความรู้หรืองานวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
   (๒)โครงการสร้างและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
๒.จัดหาแหล่งทุนวิจัยและสนับสนุนการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๗    จัดหาทุนสนับสนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
RAP๗๘   โครงการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมและศิลปะโดยใช้ข้อมูลจากสถานที่จริงและ 

   เอกสารประกอบ
RAP๗๙   โครงการพัฒนาหรือสร้างมาตรฐานทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในระดับชาต ิ

   และนานาชาติ
๓.บูรณาการกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน

การสอน
RAP๘๐ บูรณาการกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่ง 

   ของการเรียนการสอน
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•เป้าประสงค์ ๕.๑ 
มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
๑.พัฒนาระบบและกลไกของการบริหารและการวางแผน
SAP๓๔   โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงระบบการบริหารที่น�าไปสู ่วิสัยท้ศน์และ 

    การรักษาซึ่งอัตลักษณ์ของ มศว
SAP๓๕ โครงการพัฒนาและจัดองค์กรให้เป็นไปตามหลักการจัดการบริหารตามหลัก 

    ธรรมาภิบาลและจัดการบ้านเมืองที่ดี
RAP๘๑  โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
RAP๘๒   โครงการประสานและรวบรวมแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ทั้งระยะสั้นและ 

    ระยะยาว
RAP๘๓     โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน 

      ปฏิบัติการ (Action Plan)
RAP๘๔    โครงการประเมินผลการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ
RAP๘๕  โครงการพัฒนาระดับความส�าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

     มหาวิทยาลัย
๒.ปรับวัฒนธรรมการให้บริการให้เป็นเชิงรุก
RAP๘๖   โครงการพัฒนากระบวนการบริหารเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่นิสิตและ 

    บุคลากรบนฐานคิดเชิงบวก
RAP๘๗  โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงการให้บริการเชิงรุก
RAP๘๘  โครงการวิเคราะห์ลักษณะงานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการให้บริการเชิงรุก
RAP๘๙  โครงการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องวัฒนธรรมการให้บริการเชิงรุก
RAP๙๐    แผนงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
๓.ขยายพลังร่วมเชิงรุกให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนโดยเน้นผู้รับบริการเป็นส�าคัญ
RAP๙๑    โครงการพัฒนาเครือข่ายให้ศิษย์เก่ามีส่วนในการพัฒนาศักยภาพนิสิตปัจจุบัน
RAP๙๒   โครงการจัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๕
พัฒนาระบบบริหาร 
ที่มีคณุภาพ  โดยใช้ 
เครือ่งมอืทางการบริหาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม

ทัศนียภาพผังแม่บท 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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•เป้าประสงค์ ๕.๔ 
มีระบบการวางแผนและบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
การปรับปรุงประสิทธิภาพการวางแผนและการบริหารงานบุคคล
SAP๓๘    จัดท�าแผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

      (Performance Management System)
SAP๓๙    ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยให้บุคลากร 

     มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
RAP๙๙     จดัท�าแผนอตัราก�าลงัให้สอดคล้องกบัภารกจิ ภาระงาน ทศิทางของมหาวทิยาลยั  

     ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน FTES : อาจารย์ประจ�า
RAP๑๐๐  พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเดือน และค่าตอบแทนของบุคลากรอย่าง 

     เป็นธรรม บนพื้นฐานของภาระงาน  ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน(KPls) และระบบ 
                การประเมินที่มีประสิทธิภาพ

RAP๑๐๑  ปรบัปรงุและพฒันาระบบสวสัดกิารให้เหมาะสมและเป็นธรรม  โดยให้บคุลากร  
                มีส่วนร่วม

RAP๑๐๒  โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้านบุคลากร 
                อย่างต่อเนื่อง

RAP๑๐๓  โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรบริหารงานบุคคลภาครัฐ       
                และเอกชน

•เป้าประสงค์ ๕.๕ 
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
๑.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ชัดเจน
RAP๑๐๔   โครงการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน
RAP๑๐๕ โครงการจดัท�าคูม่อืแสดงความก้าวหน้าของบคุลากรทกุสายงาน  (Career Path)
RAP๑๐๖   พัฒนาระบบการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน รวดเร็ว และมี 

      ประสิทธิภาพ
RAP๑๐๗ โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการขอต�าแหน่งทางวิชาการ
๒.จัดท�าองค์ความรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรตระหนักรู้ในระเบียบและข้อบังคับ
RAP๑๐๘   โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับให้บุคลากรระดับผู้บริหารและ 

                        ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบพร้อมกันอย่างทั่วถึง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการไม่ได้ 
     รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ

RAP๑๐๙ โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการท�างาน
๓.เสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานร่วมกัน
RAP๑๑๐  โครงการความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในและภายนอก

•เป้าประสงค์ ๕.๒ 
มีระบบบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑.พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
SAP๓๖   โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่สะท้อนความรับผิดชอบ 

   ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๒.ก�าหนดและด�าเนินการโดยใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 
RAP๙๓   โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของหน่วยงานเพื่อให้เกิด 

   การประหยัดพลังงาน
RAP๙๔   โครงการประกวดหน่วยงานต้นแบบในการประหยัดพลังงาน
RAP๙๕    โครงการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและรณรงค์ลดปัญหาโลกร้อนและสร้างพืน้ทีส่เีขยีว

•เป้าประสงค์ ๕.๓ 
มีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้มีคุณภาพ 
SAP๓๗   โครงการวจิยัและพฒันาระบบการสือ่สารสองทางทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
RAP๙๖  โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารทีม่คีวามหลากหลายและมีคุณภาพ
RAP๙๗   แผนงานประชาสมัพนัธ์/ให้ข้อมลูข่าวสารด้านบรหิารแก่ผูป้ฏบิตั ิ และผูม้ส่ีวนได้  

               ส่วนเสยีอย่างต่อเนือ่ง
     (๑) โครงการพบปะผูบ้รหิารผ่าน SWU Channel
     (๒) โครงการสือ่สารวสิยัทศัน์ชมุชน มศว
    (๓) โครงการปรบัปรงุป้ายบอกสถานทีต่่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัและตาม 

                     อาคารต่างๆภายในมหาวทิยาลยัให้มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัทัง้มหาวทิยาลยั
    (๔) โครงการประชาสมัพนัธ์นโยบาย/ระเบยีบ/ข้อบงัคบั/แนวปฏบิตัิ 

                     ของทางราชการทีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตังิาน
RAP๙๘ โครงการตดิตามและประเมนิผลรปูแบบการประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยั
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•เป้าประสงค์ ๕.๖ 
มีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
กลยุทธ์
๑.สร้างความรู ้ ความเข้าใจเพือ่เตรยีมความพร้อมในการเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั
SAP๔๐  โครงการศึกษาวิเคราะห์การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับเพื่อให้ได้รูปแบบ 

    ที่เหมาะสมกับ มศว
SAP๔๑   โครงการจัดความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
๒.พัฒนาระบบสนับสนุน เพื่อเอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
SAP๔๒  แผนงานจัดระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

    ของรัฐ

•เป้าประสงค์ ๕.๗ 
พฒันาระบบบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างนสิติ ศษิย์เก่าและบคุลากรของ

มหาวทิยาลยั
กลยทุธ์
๑.พฒันาระบบบรหิารจดัการศษิย์เก่าให้มปีระสทิธภิาพ
SAP๔๓  โครงการพฒันาระบบโครงสร้างและแผนงานบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างนสิติ 

     ศษิย์เก่าและบคุลากรของมหาวทิยาลยั
RAP๑๑๑ โครงการจดัท�าระบบฐานข้อมลูนสิติ ศษิย์เก่าและบคุลากรในมหาวทิยาลยั
RAP๑๑๒   โครงการพฒันาระบบการบรหิารความสมัพนัธ์ผ่านเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
RAP๑๑๓  โครงการส่งเสรมิความร่วมมอืและกจิกรรมศษิย์เก่าของคณะ/สถาบนั/ส�านกั/ 

    วทิยาลยั
RAP๑๑๔  โครงการจดัตัง้ชมรมศษิย์เก่าของมหาวทิยาลยัประจ�าจงัหวดั
RAP๑๑๕ แผนงานพฒันาระบบสือ่สารประชาสมัพนัธ์กบัศษิย์เก่าอย่างต่อเนือ่งผ่านสือ่ต่างๆ 
RAP๑๑๖  โครงการสร้างสมัพนัธ์ระหว่างศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบุนั และบคุลากร
๒.สร้างความภาคภมูใิจในความเป็น มศว
RAP๑๑๗ แผนงานเสรมิสร้างทศันคตทิีด่ต่ีอมหาวทิยาลยั

•เป้าประสงค์ ๕.๘ 
มรีะบบบรหิารจดัการหน่วยงานส่วนขยายของมหาวทิยาลยั
กลยทุธ์
พฒันาระบบบรหิารงานหน่วยงานส่วนขยายของมหาวทิยาลยัให้มปีระสิทธิภาพ
SAP๔๔   โครงการพัฒนาระบบบริหารงานหน่วยงานส่วนขยายของมหาวิทยาลัยให้ 

      มปีระสทิธภิาพ
RAP๑๑๘ แผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกทุกรูปแบบให้ 

                  มคีวามเหมาะสมและสามารถสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานได้
RAP๑๑๙     แผนงานสนบัสนนุสวสัดกิารด้านที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค 

     อย่างพอเพียงและมีคุณภาพให้แก่บุคลากร
RAP๑๒๐  แผนงานการดแูลสวสัดกิารและสวัสดิภาพของบุคลากรในพื้นที่ส่วนขยายของ 

      มหาวทิยาลยั รวมทัง้ระบบการขนส่ง/สือ่สาร ระหว่าง มศว  ประสานมติร  
     และพื้นที่ส่วนขยาย

•เป้าประสงค์ ๕.๙ 
พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ ทรพัยากร และระบบการหารายได้
กลยทุธ์
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรหิารงบประมาณ ทรพัยากรและระบบการหารายได้
SAP๔๕     โครงการพฒันาระบบและปรบัปรงุฐานข้อมลูด้านงบประมาณให้มปีระสทิธภิาพ
RAP๑๒๑ ก�าหนดมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารเงินรายได้อย่างประหยัด 

      และเป็นไปตามแผน
RAP๑๒๒   เร่งรดัและตดิตามการใช้งบประมาณ

•เป้าประสงค์ ๕.๑๐ 
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการบริหารงาน
กลยุทธ์
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
SAP๔๖   โครงการจัดท�าแผนแม่บทระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
RAP๑๒๓ โครงการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล เพื่อการบริหาร 

      จัดการที่มีประสิทธิภาพ
RAP๑๒๔   โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       (ICT) ของมหาวิทยาลัย เชี่อมโยงสู่ภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
RAP๑๒๕ โครงการประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ 

       มหาวิทยาลัย
RAP๑๒๖ โครงการจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

      (ICT)
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อาคารประสานมิตร
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