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 ดังที่ผมได้แสดงวิสัยทัศน์และให้คำ�มั่นสัญญ�ต่อสภ�มห�วิทย�ลัย ในโอก�สที่เข้�รับตำ�แหน่ง

อธิก�รบดีในว�ระ 2 นี้ว่�จะขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒอันเป็นที่รักนี้ ให้มีคว�มก้�วหน้�

ยิ่งขึ้นไป โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง ซึ่งก�รจะขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นองค์กร

ขน�ดใหญ่ มีสม�ชิกร่วมดำ�เนินกิจก�รไปด้วยกันจำ�นวนม�ก ประเด็นสำ�คัญยิ่ง คือ ก�รกำ�หนดทิศท�ง

ก�รพัฒน�ที่ชัดเจน โดยมห�วิทย�ลัยต้องมีก�รกำ�หนดแผนและยุทธศ�สตร์ที่มีคุณภ�พ เข้มข้น สะท้อน

ร�กฐ�นและประวัติศ�สตร์ ต�มบริบทของมห�วิทย�ลัยแห่งนี้ ที่สำ�คัญคือก�รถ่�ยทอดให้ทุกคน

ในองค์กรส�ม�รถเข้�ถึง เข้�ใจและนำ�ไปร่วมปฏิบัติได้อย่�งชัดเจน เพื่อร่วมกันสร้�งคว�มก้�วหน้�

ให้แก่มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒของเร� และอีกด้�นที่ผมให้คว�มสำ�คัญประกอบกัน คือ ก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ� ซึ่งเป็นง�นที่มห�วิทย�ลัยต้องทำ�และรับผิดชอบเต็มคว�มส�ม�รถ ด้วยก�รประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�เป็นกลไก และเครื่องมือที่จะตรวจสอบ ประเมิน รวมถึงกระตุ้นก�รปฏิบัติต่�งๆ

ได้บรรลุพันธกิจของมห�วิทย�ลัย แม้ว่�ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ไม่ใช่หัวใจหลักของมห�วิทย�ลัย

เนื่องจ�กหัวใจของมห�วิทย�ลัยคือ ยุทธศ�สตร์และก�รสร้�งวัฒนธรรมคุณภ�พ ในก�รสร้�งให้ก่อเกิด

ขึ้นในใจจนเกิดวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นของคณ�จ�รย์ บุคล�กรและนิสิตทุกคน 

สารอธกิารบดี
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 ในช่วงเวล�นี้ มห�วิทย�ลัยได้ปรับรื้อแผนยุทธศ�สตร์ 15 ปี ฉบับเดิม (พ.ศ. 2553–2567)

ซึ่งได้ขับเคลื่อนม�ได้ช่วงเวล�หนึ่งและกำ�ลังจะครบกำ�หนดสิ้นสุดใน ปี พ.ศ. 2567 นี้ โดยกระบวนก�ร

สร้�งขึ้นใหม่ด้วยพลังสติปัญญ�และคว�มรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมของมห�วิทย�ลัยทั้งระบบ 

แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี ฉบับนี้ จึงเป็นแผนยุทธศ�สตร์พลังร่วมและสติปัญญ�ของประช�คมมห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ บนฐ�นจุดแข็ง จุดอ่อน และโอก�ส อย่�งแท้จริง ซึ่งจะเป็นแผนที่สำ�หรับก�รบริห�ร

จัดก�รมห�วิทย�ลัยให้ทุกสิ่งทุกอย่�งบรรลุเป้�หม�ยให้จงได้

 ขอขอบคุณ รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชลวิทย์

เจียรจิตต์ ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ ส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ ผู้เกี่ยวข้องและเสียสละทุกคน ที่ได้ร่วมแรง

ร่วมใจจนกระทั่งส�ม�รถสรุปเป็นแผนยุทธศ�สตร์ 20 ปีฉบับนี้ ที่มีคุณค่�ยิ่งและท้�ท�ยก�รดำ�เนินไป

ของมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบไป

   ด้วยคว�มเชื่อมั่น

   

       (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมช�ย สันติวัฒนกุล)

     อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทนำา
	 การดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(พ.ศ.	2565–

2580)

 สืบเนื่องจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ 15 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(พ.ศ. 2553–2567) โดยมห�วิทย�ลัยได้ขับเคล่ือนก�รบริห�รจัดก�รให้เป็นไปต�มพันธกิจของมห�วิทย�ลัย

และเป็นไปต�มแผนยุทธศ�สตร์ที่ได้ว�งแผนไว้ จ�กแผนยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยฉบับปัจจุบัน

ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2567 นั้น แม้ว่�จะมีก�รทบทวนและปรับปรุงม�โดยตลอดเป็นระยะ แต่ทั้งนี้

ในปัจจุบันสถ�นก�รณ์ของโลกไม่ว่�จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีก�รเปลี่ยนแปลง

อย่�งรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภ�คส่วน ดังเช่นกรณีสำ�คัญคือปัญห�ก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นปัญห�คุกค�มที่สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อพลเมืองโลก

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกมิติ มห�วิทย�ลัยจึงมีคว�มจำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อ

ก�รพัฒน�ให้เท่�ทันกับสถ�นก�รณ์ของโลก ประกอบกับประเทศได้มีก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�

ระยะย�วด้วยก�รประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก�รแปลงยุทธศ�สตร์ช�ติ

ไปสู่ก�รปฏิบัติด้วยก�รจัดทำ�แผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนก�รปฏิรูปประเทศ แผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ

 ในบริบทของด้�นก�รศึกษ�โดยเฉพ�ะด้�นก�รอุดมศึกษ�ได้มีก�รประก�ศใช้แผนก�รศึกษ�

แห่งช�ติ พ.ศ. 2560-2579 แผนอุดมศึกษ�ระยะย�ว พ.ศ. 2561–2580 นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563–2570 และแผนด้�นก�รอุดมศึกษ�เพื่อผลิต

และพัฒน�กำ�ลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 

 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในก�รสร้�ง

องค์คว�มรู้ สร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้ และสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญ� เพื่อพัฒน�สังคม

ให้อยู่ร่วมกันอย่�งสันติและมีดุลยภ�พ มีพันธกิจต่อสังคมในก�รจัดก�รศึกษ� ทำ�ก�รวิจัย ให้บริก�ร

ท�งวิช�ก�รและทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงก�รสืบส�นภูมิปัญญ�ให้เหม�ะสมกับก�รเปล่ียนแปลง

ท�งสังคม เศรษฐกิจ และก�รเมือง ด้วยวิทย�ก�รคว�มรู้ด้�นสังคมศ�สตร์ มนุษยศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์

สุขภ�พและวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ภ�ยใต้ปรัชญ� “ก�รศึกษ�คือคว�มเจริญงอกง�ม” หรือ 

“Education is Growth” ซึ่งตรงกับตร�สัญลักษณ์ของมห�วิทย�ลัยที่ได้ม�จ�กกร�ฟที่เขียนสมก�ร

ท�งคณิตศ�สตร์ Y = eX ซึ่งหม�ยถึงก�รเพิ่มหรือก�รงอกง�ม 

 ด้วยวัตถุประสงค์และพันธกิจของมห�วิทย�ลัยที่มีส่วนในก�รสนับสนุนและขับเคลื่อน ก�รพัฒน�

ประเทศต�มกรอบและทิศท�งของยุทธศ�สตร์ช�ติ มห�วิทย�ลัยจึงได้กำ�หนดแนวท�งก�รว�งยุทธศ�สตร์

ของมห�วิทย�ลัยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 7

 คณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี ได้กำ�หนดหลักก�รและแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร

จัดทำ�แผนฯ ดังนี้ 

	 หลักการและแนวทางการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 หลักการ	

 1. เพื่อทบทวนและพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567)

 2. เพื่อก�รยกระดับแผนยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัย ให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี 

และยุทธศ�สตร์กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 3. เพื่อให้สอดคล้องและเท่�ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงสังคมโลก

 4. เพื่อให้เกิดก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยอย่�งเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับที่อธิก�รบดีได้

นำ�เสนอวิสัยทัศน์ 4 ปี ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งต่อคณะกรรมก�รสรรห� และสภ�มห�วิทย�ลัย

 5. เพื่อก�รยกระดับแผนยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัย โดยยึดหลักก�รว่�ประช�คมมห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒส�ม�รถรับรู้ เข้�ใจง่�ย และนำ�ไปเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นได้จริง

 6. เพื่อให้ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณของมห�วิทย�ลัยบรรลุต�มเป้�หม�ย สอดคล้องกับทิศท�ง

ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย มีคว�มคุ้มค่� มีประสิทธิภ�พ มีม�ตรฐ�นสอดคล้องกับแนวท�งคณะกรรมก�ร

ติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของมห�วิทย�ลัย และสำ�นักงบประม�ณ

 7. เพื่อกำ�หนดกรอบ/ทิศท�งเสนอสภ�มห�วิทย�ลัยที่มีคว�มชัดเจน เป็นระบบ บุคล�กร

มห�วิทย�ลัยยอมรับร่วมกัน มีม�ตรฐ�น และประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัย 

 แนวทาง

 มห�วิทย�ลัยได้ทบทวนแผนยุทธศ�สตร์ 15 ปี ฉบับเดิม สร้�งและพัฒน�แผนยุทธศ�สตร์

ฉบับใหม่ด้วยพลังสติปัญญ�และคว�มรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมของมห�วิทย�ลัยทั้งระบบ มีก�รว�งแผน

สร้�งระบบและกลไกดำ�เนินก�รให้เป็นว�ระของมห�วิทย�ลัย จัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รครั้งสำ�คัญๆ 

จ�กผู้มีส่วนรับผิดชอบมห�วิทย�ลัยทุกภ�คส่วน จัดระดมคว�มคิดเชิงปฏิบัติก�รในกรอบต่�งๆ หล�ยต่อ

หล�ยครั้ง จนก่อเกิดผลึกคว�มคิด ปรัชญ� วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน เป้�ประสงค์ โครงก�ร ฯลฯ

แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565–2580) ฉบับนี้ จึงเป็นแผนยุทธศ�สตร์พลังร่วมและสติปัญญ�

ของช�วมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ บนฐ�นจุดแข็ง จุดอ่อน และโอก�ส อย่�งแท้จริง ซึ่งจะเป็น

แผนที่ก�รบริห�รจัดก�รมห�วิทย�ลัยต่อไป 
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	 กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	

 

 คณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปีของมห�วิทย�ลัยได้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนและ

กระบวนก�รจัดทำ�แผนฯ รวมถึงกำ�กับก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มกรอบระยะเวล�เพื่อให้ก�รจัดทำ�

แผนยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยสำ�เร็จลุล่วงไปได้ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด เพื่อให้ได้ม�ซึ่งกรอบทิศท�ง

ของแผนยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัย รวมถึงแผนปฏิบัติก�รภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ซึ่งจะได้เผยแพร่ สื่อส�ร

และถ่�ยทอดให้กับประช�คมมห�วิทย�ลัย ผู้บริห�รทุกระดับ บุคล�กร/ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวท�ง

และหลักยึดในก�รปฏิบัติง�นต่อไป

	 การจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ	20	ปี

 รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม ได้รับนโยบ�ยจ�กท่�นอธิก�รบดีและมี

ก�รว�งแผนรวมทั้งกำ�หนดกรอบทิศท�งก�รทำ�ง�นจ�กนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัย ซึ่งอ้�งอิงจ�กแนวท�ง

ที่ท่�นอธิก�รบดี นำ�เสนอต่อที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย เนื่องในว�ระนำ�เสนอวิสัยทัศน์ ก่อนเข้�รับ

ตำ�แหน่งอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว�ระ 4 ปี คือ พ.ศ 2564-2567 ซึ่งประกอบไปด้วย

ประเด็นสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยอย่�งมีทิศท�งที่ชัดเจนม�กข้ึนและตอบสนองทิศท�ง

ก�รพัฒน�ประเทศ ต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ รวมทั้งกรอบเป้�หม�ยก�รพัฒน�

อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยหลังจ�กท่�นอธิก�รบดีเข้�รับตำ�แหน่ง

ได้ระดมคว�มคิดเห็นจ�กทีมบริห�ร ซึ่งประกอบด้วยท่�นรองอธิก�รบดีทุกฝ่�ย จนได้มีคว�มเห็นตรงกัน
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ในก�รกำ�หนดกรอบและทิศท�งที่จะผลักดันและขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป โดยได้

กำ�หนดกรอบใหญ่ในก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย เป็น 3 ด้�น คือ ด้�นก�รเป็นผู้นำ�ท�งก�รศึกษ� ด้�นก�ร

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรม�ภิบ�ล และด้�นพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม โดยลำ�ดับต่อไปคณะ

ทำ�ง�นฯ ได้ระดมคว�มคิดเห็น สังเคร�ะห์เนื้อห�พร้อมทั้งนำ�คว�มคิดเห็นจ�กทุกภ�คส่วนของมห�วิทย�ลัย

เพื่อกำ�หนดส�ระในแต่ละยุทธศ�สตร์ พร้อมทั้งลงร�ยละเอียดแผนปฏิบัติก�รและตัวชี้วัด ที่มีก�รกำ�หนด

กรอบเวล�และผู้รับผิดชอบอย่�งชัดเจน ทั้งนี้ ภ�ยใต้นโยบ�ยและหลักยึดที่สำ�คัญในก�รทำ�ง�นสำ�คัญยิ่ง

ในครั้งนี้ ว่�ให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง (leaving no one behind) 

	 การนำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	ไปสู่การปฏิบัติ

 สำ�หรับก�รนำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565–2580) ไปสู่

ก�รปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนั้น คณะทำ�ง�นฯ ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์โดยจัดทำ�

เป็นแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นแผน 1 ปีและเป็นปีแรกของแผนยุทธศ�สตร์ฉบับนี้  

สำ�หรับแผนปฏิบัติก�รในช่วงปี พ.ศ. 2566–2580 จะจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติก�รระยะ 5 ปี จำ�นวน 3 ฉบับ

(แผนปฏิบัติก�รฉบับ พ.ศ. 2566-2570, พ.ศ. 2571–2575 และพ.ศ. 2576–2580) ซึ่งกรอบระยะเวล�

5 ปี จะสอดคล้องกับแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติิ และแผนฯ จะสิ้นสุดต�มกรอบระยะเวล�

ของยุทธศ�สตร์ช�ติ

 แผนปฏิบัติก�รภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์จะมีคว�มชัดเจน เข้�ใจง่�ย ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้

ในทุกภ�คส่วนของมห�วิทย�ลัย โดยในแต่ละกรอบยุทธศ�สตร์ทั้ง 3 กรอบนั้นจะมีก�รกำ�หนดตัวชี้วัด

ใน 4 มิติที่เหม�ะสม ส�ม�รถเชื่อมโยงถึงคว�มสำ�เร็จผลลัพธ์และผลกระทบในแต่ละยุทธศ�สตร์อย่�งเป็น

รูปธรรม แผนปฏิบัติก�รภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565, 

2566–2570) เป็นแผนปฏิบัติก�รฉบับแรก ในช่วงปีนี้มีก�รจัดทำ�แผนแม่บทหล�ยฉบับ ได้แก่ แผนแม่บท

ทรัพย�กรบุคคล แผนแม่บทมห�วิทย�ลัยอัจฉริยะ ผังแม่บทก�ยภ�พสู่มห�วิทย�ลัยสีเขียว แผนก�ร

ขับเคลื่อนองค์กรสู่คว�มเป็นเลิศ แผนกลยุทธ์ท�งก�รเงิน และแผนแม่บทมห�วิทย�ลัยเพื่อสังคม  

และเมื่อสิ้นสุดแผนฯ จะมีก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นและนำ�ม�เป็นข้อมูลในก�รทบทวน

เป้�หม�ยต�มแผนยุทธศ�สตร์และจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร  พ.ศ. 2566–2570 ที่มีคว�มชัดเจนและสมบูรณ์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในก�รปฏิบัติง�นต่อไป  สำ�หรับก�รติดต�มและประเมินผลในภ�พรวม ได้มีก�รว�งแนวท�ง

ก�รติดต�มและประเมินเพื่อประมวลผลคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินก�รด้�นยุทธศ�สตร์ต�มวงรอบ

ก�รพัฒน�ร�ยปี เพื่อให้แผนยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รของมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีคว�มทันสมัยและเท่�ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วในอน�คต 
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ปรชัญา (Philosophy)
ก�รศึกษ� คือคว�มเจริญงอกง�ม

ปณิธาน  (Pledge)
ประช�คมวิช�ก�รแห่งผู้มีคว�มรู้ประดุจนักปร�ชญ์ 

และมีคว�มประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐ�นะของผู้นำ�ท�งปัญญ�

ค่านิยม  (Core  Values)
S   :  Social Responsibility (มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม)

W  :  Work Smart  (ทำ�ง�นอย่�งช�ญฉล�ด)

U  :  Unity (เป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกัน)

วสัิยทัศน์ และ พันธกิจ
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วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture)
1. มีคว�มเป็นสุภ�พชนและอ่อนน้อม

2. มีจิตส�ธ�รณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

3. รักก�รเรียนรู้ คู่คุณธรรม

วสัิยทัศน์  (Vision)
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมห�วิทย�ลัยแห่งก�รเรียนรู้เพื่อสังคม

(Learning University for Society)

สมรรถนะหลัก  (Core Competency)
1. คว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดก�รเรียนรู้ในศ�สตร์ที่นำ�สมัยและมีคุณภ�พ

    ม�ตรฐ�นเทียบเท่�ส�กล

2. ก�รบริก�รวิช�ก�รอย่�งมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ  (Mission)
1. ผลิตและพัฒน�คนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศท�งก�ร 

    พัฒน�ประเทศ โดยผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พ

2. สร้�งสรรค์ง�นวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภ�พ มีประโยชน์ในก�รพัฒน�สังคม

    อย่�งยั่งยืน

3. บริก�รวิช�ก�รที่มีคุณภ�พ และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

4. ศึกษ� สืบส�น และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

5. พัฒน�ระบบบริห�รที่มีคุณภ�พและธรรม�ภิบ�ล
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ยุทธศาสตร ์3 ด้าน ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goals) 
 1. เพื่อเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม

 2. เพื่อขับเคลื่อนให้มห�วิทย�ลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรม�ภิบ�ล

 3. เพื่อก�รเป็นมห�วิทย�ลัยที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร ์(Strategies)

High Performance
and Good 

Governance
Organization
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เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)
1. เพื่อให้ศ�สตร์/หลักสูตร/ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของมห�วิทย�ลัยมีคว�มเป็นเลิศ 

    และตอบสนองทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ (Excellent Academy) 

2. เพื่อให้ง�นวิจัย/นวัตกรรมมีคุณภ�พสูงและเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ประเทศ

    เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่�งยั่งยืน

3. เพื่อก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยระดับโลก (World Class University)

4. เพื่อสร้�งคนไทยให้เป็นฐ�นกำ�ลังหลักแก่ประเทศ ตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลง

    ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่� และสร้�งเครือข่�ยศิษย์เก่�

    เพื่อพัฒน�มห�วิทย�ลัยอย่�งยั่งยืน

เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ วจัิยและนวตักรรม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

ยุทธศาสตรท่ี์

1
การเป็นผู้นำา

ทางการศึกษา
Educational

Leader
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หมายเหตุ			

 (*) QS Asia University Rankings เป็นก�รประเมินและจัดอันดับมห�วิทย�ลัยทั้งหมดในทวีปเอเชีย

มห�วิทย�ลัยที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ Top 200 ของ QS Asia University Rankings จะถูกจัดอยู่ใน QS World

University Rankings ด้วย ซึ่งมีก�รพิจ�รณ�เกณฑ์ (Criteria) ในก�รประเมินและจัดอันดับมห�วิทย�ลัย ดังนี้

 ทั้ง QS World University Rankings และ QS Stars University Ratings จะถูกประเมินและจัดอันดับ

มห�วิทย�ลัย โดยบริษัท QS Quacquarelli Symonds Limited ซึ่งเป็นหน่วยง�นที่มีก�รให้ข้อมูลด้�นก�รศึกษ� 

รวมถึงจัดทำ�อันดับมห�วิทย�ลัยโลกชื่อดังจ�กประเทศอังกฤษ

 (**) QS Stars University Ratings เป็นก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัย 

โดยจะทำ�ให้มห�วิทย�ลัยส�ม�รถมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในด้�นต่�งๆ ต�มก�รดำ�เนินก�รของ

มห�วิทย�ลัยเอง และไม่ได้เปรียบเทียบกับมห�วิทย�ลัยอื่น โดยจะประเมินและแสดงผลในระดับ 0 ถึง 5 ด�ว 

โดยก�รประเมินจะแบ่งออกเป็น 4 Category หลัก ได้แก่

ตัวชี้วัดหลัก	(Corporate	KPIs) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย	(Targets)

พ.ศ.	2565
พ.ศ.

2566-2570

พ.ศ.

2571-2575

พ.ศ.

2576-2580

SWU KPIs 1-1 QS Asia University 

Rankings (*)

ลำ�ดับที่ Top 400 Top 300 Top 200 Top 150

SWU KPIs 1-2 QS Stars University 

Ratings (**)

ระดับ Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars 5+ Stars

• Academic Reputation 30% • Staff with PhD 5%

• Employer Reputation 20% • International Students 2.5%

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

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

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

• Paper per Faculty 5%

• Core criteria: Teaching, Employability, Internalization, ส�ม�รถเลือกได้ระหว่�ง Research 

  หรือ Academic development

• Learning environment: ส�ม�รถเลือกได้ระหว่�ง Facilities หรือ Online learning

• Specific criteria: ส�ม�รถเลือกได้ระหว่�ง Subject ranking หรือ Program strength

• Advanced criteria: โดยส�ม�รถเลือกก�รประเมินได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Art & Culture กับ 

  Innovation หรือ Inclusiveness กับ Social responsibility
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ประเด็นท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน
    (Excellent Curriculum & Teaching Expert)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. พัฒน�หลักสูตรเพื่อตอบสนองทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ

 2. พัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้และระบบสนับสนุน เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21

 3. พัฒน�คณ�จ�รย์ให้มีคว�มเป็นเลิศในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

 4. พัฒน�มห�วิทย�ลัยเป็นต้นแบบในก�รจัดก�รเรียนรู้/และหรือก�รพัฒน�วิช�ชีพอ�จ�รย์

ในระดับอุดมศึกษ�

 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเป็นผู้นำาทางการศึกษา
      Educational Leader
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ประเด็นท่ี 4 การพัฒนานิสิตสำาหรบัการเป็นพลเมืองโลก
    (Students and Alumni Development 
    for Global Citizen)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. พัฒน�ศักยภ�พและเสริมสร้�งอัตลักษณ์นิสิตมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็น

พลเมืองที่มีคุณภ�พ

 2. พัฒน�และจัดบริก�ร สวัสดิก�ร ที่ส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ ก�รดำ�เนินชีวิตของนิสิต

อย่�งมีคว�มสุข

 3. ยกระดับก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพ/ก�รได้ง�นทำ� และก�รพัฒน�สู่ก�รเป็น Startup ของนิสิต

 4. พัฒน�ระบบและสนับสนุนก�รสร้�งเครือข่�ยศิษย์เก่�/สม�คมศิษย์เก่�ที่เข้มแข็ง

เพื่อร่วมพัฒน�นิสิตและมห�วิทย�ลัยอย่�งยั่งยืน

ประเด็นท่ี 3 การมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 
    (World Class University)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒน�มห�วิทย�ลัยไปสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยระดับโลก (World 

Class University)

ประเด็นท่ี 2 ความเป็นเลิศด้านการวจัิยและนวตักรรม
     (Excellent Research & Innovation Expert)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. พัฒน�ง�นวิจัยและนวัตกรรมสู่คว�มเป็นเลิศระดับน�น�ช�ติ

 2. ผลิตผลง�นวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัย ก�รพัฒน�ประเทศ 

นโยบ�ยรัฐ และ SDGs

 3. ผลิตผลง�นวิจัย/ง�นสร้�งสรรค์/นวัตกรรม เพื่อสร้�งร�ยได้ให้กับมห�วิทย�ลัย

และยกระดับเศรษฐกิจ

 4. พัฒน�ระบบสนับสนุนก�รวิจัยให้มีประสิทธิภ�พ



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 17

ยุทธศาสตรท่ี์

2
การเป็นองค์กร
ท่ีมีสมรรถนะสูง

และมีธรรมาภิบาล
High Performance

and Good 
Governance
Organization

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)
1. เพื่อให้มห�วิทย�ลัยมีระบบและกลไกก�รบริห�รง�นที่มีธรรม�ภิบ�ล (Good Governance) 

2. เพื่อให้มห�วิทย�ลัยบริห�รจัดก�รงบประม�ณ ก�รเงิน และทรัพย์สินอย่�งมีประสิทธิภ�พ

    คุ้มค่� อย่�งมีคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน (Finance for Sustainable Development)

3. เพื่อให้บุคล�กรของมห�วิทย�ลัยมีศักยภ�พและสมรรถนะ (Human Capacity & Human  

    Competency) ตอบสนองต่อก�รบรรลุวิสัยทัศน์ของมห�วิทย�ลัย

4. เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยอัจฉริยะ (Smart University)

5. เพื่อพัฒน�มห�วิทย�ลัยให้เติบโตอย่�งยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    (Sustainable Green University) 

เพ่ือขับเคล่ือนให้มหาวทิยาลัยเป็นองค์กร
ท่ีมีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก (Goal)
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ตัวชี้วัดหลัก	(Corporate	KPIs) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย	(Targets)

พ.ศ.	2565
พ.ศ.

2566-2570

พ.ศ.

2571-2575

พ.ศ.

2576-2580

SWU KPIs 2-1 ผลก�รประเมินคุณธรรม

และคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของ

มห�วิทย�ลัย ต�มเกณฑ์สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) 

ระดับ A A A A

SWU KPIs 2-2 ผลก�รประเมินก�รพัฒน�

คุณภ�พก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัย

 ระดับ

คะแนน

ยื่นเพื่อขอรับ

 ก�รประเมิน 

EdPEx 200

ได้ระดับ

คะแนน

EdPEx 

300 คะแนน

ได้รับร�งวัล

 TQC 

(มีระดับ

คะแนนสูง

กว่� 350 

คะแนน)

ได้รับร�งวัล 

TQC+ 

(มีระดับ

คะแนนสูง

กว่� 450 

คะแนน)

SWU KPIs 2-3 ร้อยละคว�มสำ�เร็จของ

แผนกลยุทธ์ก�รเงิน ร้อยละ

มีแผน

กลยุทธ์

ก�รเงิน

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

SWU KPIs 2-4 ร้อยละคว�มสำ�เร็จของ

แผนแม่บททรัพย�กรบุคคล ร้อยละ

มีแผนแม่บท

ทรัพย�กร

บุคคล

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

SWU KPIs 2-5 ระดับก�รพัฒน�สู่ก�รเป็น

มห�วิทย�ลัยอัจฉริยะ (*)

(*) หม�ยเหตุ ร�ยละเอียดต�มเอกส�รในภ�คผนวก

ระดับ

มีแผนแม่บท

มห�วิทย�ลัย

อัจฉริยะ

ดำ�เนินง�น 

Smart

University 

Phase 1 

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

ดำ�เนินง�น 

Smart

University 

Phase 2 

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

ดำ�เนินง�น 

Smart

University 

Phase 3 

ม�กกว่�

ร้อยละ 90

SWU KPIs 2-6 Green University Ranking ลำ�ดับที่ Top 150 Top 100 Top 100 Top 100

SWU KPIs 2-7 ผังแม่บทก�ยภ�พสู่

มห�วิทย�ลัยยั่งยืน (**)

(**) หม�ยเหตุ ผังแม่บท คือ Master Plan และ Master 

Operation Plan ของมห�วิทย�ลัย

จำ�นวน 

ผังแม่บท

1 ผัง

(ประส�นมติร)

4 ผัง

(ประส�นมติร)

นนทบุรี   

องครักษ์ 

แม่สอด)

4 ผัง

(Update)

4 ผัง

(Update)
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ประเด็นท่ี 1  มหาวทิยาลัยบรหิารงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล
     (Good Governance)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. สร้�งระบบและกลไกก�รบริห�รจัดก�รที่โปร่งใส มีประสิทธิผลและประสิทธิภ�พ

 2. พัฒน�ระบบก�รสื่อส�รและผลักดันให้มีก�รดำ�เนินง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ลอย่�งทั่วถึง

ทั้งในระดับส่วนง�นและระดับมห�วิทย�ลัย

 3. ขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยสู่องค์กรแห่งคว�มเป็นเลิศต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
       และมีธรรมาภิบาล
       High Performance and Good  
       Governance Organization
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ประเด็นท่ี 2  มหาวทิยาลัยมีการบรหิารจัดการทางการเงิน
      เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      (Finance for Sustainable Development)
แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. สร้�งคว�มสมดุลและคว�มเหม�ะสมของแหล่งร�ยได้เพื่อคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน

ของมห�วิทย�ลัย

 2. พัฒน�ระบบก�รจัดสรรงบประม�ณให้สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

 3. ปรับปรุงกระบวนก�รเบิกจ่�ยให้มีประสิทธิภ�พ และประหยัดทรัพย�กร 

 4. เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รท�งก�รเงิน และจัดก�รคว�มเสี่ยง

ประเด็นท่ี 3  บุคลากรของมหาวทิยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ 
     (Human Capacity & Human Competency)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. ก�รมุ่งเน้นสภ�พแวดล้อมบุคล�กร (Focusing on Workforce Environment) 

 2. ก�รมุ่งเน้นระบบและกระบวนก�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

(Focusing on HR Operation Processes for HPO) 

 3. ก�รมุ่งเน้นคว�มผูกพันของบุคล�กร (Focusing on Workforce Engagement)
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ประเด็นท่ี 3  บุคลากรของมหาวทิยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ 
     (Human Capacity & Human Competency)

ประเด็นท่ี 5  มหาวทิยาลัยยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
       (Sustainable Green University)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. ขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยเพื่อให้ติดอันดับ Green University Ranking

 2. พัฒน�ลักษณะก�ยภ�พของมห�วิทย�ลัยต�มแนวท�ง Sustainable Development 

Goals (SDGs)

ประเด็นท่ี 4  มหาวทิยาลัยอจัฉรยิะ (Smart University)
แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. ปรับปรุงและพัฒน�ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัลและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

 2. ผลักดันให้มห�วิทย�ลัยเกิดก�รเปลี่ยนผ่�นสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
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เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)
1. เพื่อดำ�เนินพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ที่ตอบสนองเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

    [Sustainable Development Goals (SDGs)]

2. เพื่อบูรณ�ก�รศ�สตร์/พันธกิจในก�รมีส่วนในก�รพัฒน�ชุมชน/สังคม ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ    

    (National Strategy)

เพ่ือการเป็นมหาวทิยาลัยท่ีมีความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม  

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

ยุทธศาสตรท่ี์

3
พันธกิจสัมพันธ์

เพ่ือสังคม
Social

Engagement
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ตัวชี้วัดหลัก	(Corporate	KPIs) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย	(Targets)

พ.ศ.	2565
พ.ศ.

2566-2570

พ.ศ.

2571-2575

พ.ศ.

2576-2580

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

SWU KPIs 3-2 ร้อยละคว�มสำ�เร็จของ

แผนแม่บทมห�วิทย�ลัยเพื่อสังคม ร้อยละ
ไม่น้อยกว่�

ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่�

ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่�

ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่�

ร้อยละ 90

หมายเหต ุ  

 (*) THE Impact Rankings เป็นก�รจัดอันดับมห�วิทย�ลัยที่มีก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุน เป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ โดย Time Higher 

Education (THE) สถ�บันในก�รจัดอันดับชั้นนำ�ของโลกจ�กประเทศอังกฤษ ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดในก�รประเมินของ 

THE Impact Rankings จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ง�นวิจัย 2) นโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติภ�ยใน

มห�วิทย�ลัย 3) ก�รเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) ก�รเรียนก�รสอน
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ประเด็นท่ี 1  การบรกิารเพ่ือสังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ
     นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องและเป้าหมายการพัฒนา
     ท่ียั่งยืน (SDGs)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รบริก�รเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์ช�ติ 

(National Strategy)  และแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รบริก�รเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 

[Sustainable Development Goals (SDGs)] 

 3. จัดทำ�แผนแม่บทมห�วิทย�ลัยเพื่อสังคม

 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม
       Social Engagement
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ประเด็นท่ี 2  การบรกิารเพ่ือสังคมแบบบูรณาการ
(Integrated social services)

ประเด็นท่ี 3  วฒันธรรมและศิลปะเพ่ือชุมชน
(Art and culture for community)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1. กำ�หนดนโยบ�ยบูรณ�ก�รก�รบริก�รเพื่อสังคมกับก�รวิจัย และก�รเรียนก�รสอน

 2. กำ�หนดนโยบ�ยบูรณ�ก�รก�รบริก�รเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน ต�มหลัก University    

Social Engagement (*)     

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รบริก�รเพื่อสังคมแบบบูรณ�ก�รข้�มศ�สตร์

 4. ก�รบริก�รวิช�ชีพด้�นบริก�รสุขภ�พเพื่อสังคม (โครงก�รศูนย์ส่งเสริมสุขภ�วะองค์รวม มศว)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา
 1.  บูรณ�ก�รด้�นศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับพันธกิจของมห�วิทย�ลัย

 2.  บูรณ�ก�รด้�นศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม 

 3.  บูรณ�ก�รด้�นศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต�มแผนแม่บทประเด็นก�รท่องเที่ยว

ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ

หมายเหต ุ

 (*) หลัก University Social Engagement หม�ยถึง พันธกิจสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย

         1. ร่วมคิดร่วมทำ�แบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)

         2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย (Mutual Benefits)

         3. มีก�รให้คว�มรู้และเกิดก�รเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)

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

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

ระดับ Phase	1 Phase	2 Phase	3 Phase	4

เครื่องมือการทำางาน

การประสานงาน

นำ� IT ม�ช่วยลดก�ร

ใช้กระด�ษ ยังคง

ติดขัดกฎระเบียบ

บ�งอย่�ง

มีก�รปรับปรุง

กระบวนก�รทำ�ง�น

เพื่อยกเลิกกระด�ษ

โดยเปลี่ยนต้นฉบับ

ให้เป็น Digital

(อ�จยังติดขัด

กฎระเบียบบ�งส่วน)

มีก�รปรับปรุง

กระบวนก�รทำ�ง�น

เพื่อยกเลิกกระด�ษ

โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้

เป็น Digital (ทั้งหมด) 

ใช้เครื่องมือดิจิทัล

ในก�รต่อยอดคุณค่�

ร่วมกันทุกภ�คส่วน

ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

ของแพลตฟอร์ม

ด้�นดิจิทัล

การประสานงาน • ส่วนใหญ่ใช้ 

  e-file เป็นหลัก

• ใช้หนังสือร�ชก�ร

  เท่�ที่จำ�เป็น

• เชื่อมโยงข้อมูลสำ�คัญ

  กับหน่วยง�นอื่น

  แบบอัตโนมัติ 

  (บ�งส่วน)

• เช่ือมโยงกระบวนก�ร

  ทำ�ง�นระหว่�ง

  หน่วยง�นทั้งภ�ยใน  

  และภ�ยนอกด้วย   

  คว�มปลอดภัย

  ท�งด้�นดิจิทัล

เชื่อมโยงข้อมูลสำ�คัญ

กับหน่วยง�นอื่นแบบ

อัตโนมัติ (ทั้งหมด)

ประส�นง�นโดยให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รต่อยอดก�ร

สร้�งคุณค่�ร่วมกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การบริการข้อมูลข่าวสาร • ใช้ช่องท�ง 

  website บ�งส่วน

• มีก�รใช้ e-form

• นิสิต/นักศึกษ�

  รับบริก�รของ   

  มห�วิทย�ลัยผ่�น   

  app/Mobile app  

  ซึ่งมีก�รเสริมก�ร     

  ใช้ง�นอย่�งทั่วถึง

• ยังคงต้องเดินท�ง

  ม�แสดงตนเพื่อให้

  ข้อมูลสำ�คัญ

นิสิต/นักศึกษ�/ผู้รับ

บริก�รได้รับคว�ม

สะดวกในก�รเข้�ถึง

บริก�รในหล�กหล�ย

ช่องท�ง

- ข้อมูลสำ�คัญในก�ร

จัดก�รบริก�รนิสิต/

นักศึกษ�ถูกเชื่อมโยง

กับทุกภ�คส่วนแบบ

อัตโนมัติไร้รอยต่อ นิสิต/

นักศึกษ�

ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลเปิด

ของมห�วิทย�ลัยเพื่อ

ก�รทำ�นวัตกรรมอย่�ง

สร้�งสรรค์ (Data as a 

Service)
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ระดับ Phase	1 Phase	2 Phase	3 Phase	4

ช่องทางการสื่อสารหลัก • ใช้ website 

  เป็นหลัก

• ใช้ช่องท�ง   

  อิเล็กทรอนิกส์

• มีช่องท�ง Mobile   

  App.

• ใช้ Social network

  เสริมช่องท�งก�ร

  ติดต่อ

- ใช้ช่องท�งทั้งออนไลน์/

ออฟไลน์ อย่�งผสม

ผส�นไร้รอยต่อ

(Omni Channel)

การบริการนิสิต/นักศึกษา • มีช่องท�ง

  อิเล็กทรอนิกส์  

  อย่�งเป็นท�งก�ร  

  เพื่อรับคว�มคิดเห็น    

  ของนิสิต/นักศึกษ�  

  และมีส่วนเกี่ยวข้อง      

  เพื่อปรับปรุงบริก�ร

  ของมห�วิทย�ลัย    

  ให้ดียิ่งขึ้นไป

• ปรับปรุง Front 

  Office/back Office

  เพ่ือรองรับก�รพัฒน�

  บริก�รให้ตรงต�ม  

  คว�มต้องก�ร

• ปรับปรุงและแก้ไข

  กฎระเบียบเดิม

  เพื่อให้ก�รบริก�ร  

  แก่นิสิต/นักศึกษ� 

  มีประสิทธิภ�พดีขึ้น

มีก�รเปิดให้นำ�ข้อมูล

ที่ส�ม�รถเปิดเผยได้

ของภ�คก�รศึกษ�

แก่นิสิต/นักศึกษ� 

ประช�ชนและเอกชน

ในก�รนำ�ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์

มีก�รปรับปรุงบริก�ร

ด้วยหลักก�รพัฒน�

ตั้งแต่ว�งแผน 

ตลอดจนรับเสนอ

คว�มคิดเห็นและ

กลับม�พัฒน�ต่อยอด 

(End to end service

development

Life circle) 

บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

อย่�งต่อเนื่อง

• นิสิต/นักศึกษ�/

  ประช�ชนมีส่วนร่วม

  ในก�รเสนอแนะ

  และตัดสินใจเชิง

  นโยบ�ยผ่�นช่องท�ง

  อิเล็กทรอนิกส์

• นิสิต/นักศึกษ�/

  ประช�ชนมีส่วนร่วม

  ในก�รกำ�หนด

  แนวท�งก�รพัฒน�

  มห�วิทย�ลัย

• เกิดก�รต่อยอด

  คว�มรู้และบริก�ร

  ของสถ�บันก�รศึกษ�

  และมีส่วนร่วม

  ในก�รตัดสินใจ

  ในก�รพัฒน�บริก�ร

  ใหม่ ๆ (Service 

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

ความสามารถในการใช้	

IT	ของบุคลากร

• ส่วนใหญ่ใช้ระบบ IT 

  ของมห�วิทย�ลัยได้

  อย่�งเชี่ยวช�ญ

• ส�ม�รถใช้ระบบ

  ง�นอิเล็กทรอนิกส์

  สำ�หรับก�รจัดก�ร

  ภ�ยในและมีคว�มรู้

  หลักก�รจัดก�รและ

  ม�ตรฐ�นด้�นคว�ม

  มั่นคงปลอดภัยของ

  ข้อมูล

• บุคล�กรมีคว�ม

  ส�ม�รถในก�รใช้ IT 

  ของมห�วิทย�ลัย

  ได้อย่�งเชี่ยวช�ญ

• มีก�รนำ�ข้อมูล/

  ข้อมูลขน�ดใหญ่

  ม�ใช้ประกอบก�ร

  ตัดสินใจและดำ�เนิน

  ง�นประยุกต์ใช้ IT 

  เพื่อสร้�งนวัตกรรม

  บริห�ร/ก�รทำ�ง�น

• มีก�รนำ�ข้อมูล

  ภ�ยใน/ภ�ยนอก

  องค์กร/สื่อสังคม

  ออนไลน์ม�ใช้  

  ประกอบก�ร

  ตัดสินใจ

บุคล�กรมีคว�ม

ส�ม�รถในก�รใช้ 

IT ของมห�วิทย�ลัย

ได้อย่�งเชี่ยวช�ญ 

มีระบบอัตโนมัติ 

และลดขั้นตอน

ก�รทำ�ง�นที่ไม่จำ�เป็น

พร้อมทั้งมีก�ร

แลกเปลี่ยนเชื่อมโยง

ข้อมูลกันทั้งภ�ยใน

และภ�ยนอกอย่�ง

ไร้รอยต่อ

• มีคว�มส�ม�รถในก�ร

  ต่อยอดในก�รใช้ IT 

  ของมห�วิทย�ลัย

  อย่�งสร้�งสรรค์ 

  เกิดนวัตกรรมด้�น

  กระบวนก�รทำ�ง�น

  ใหม่ๆ

• มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ภ�ยในมห�วิทย�ลัย

  อย่�งเป็นระบบและ

  สมำ่�เสมอ

• บุคล�กรส่วนใหญ่ใช้

  เทคโนโลยีเพื่อแสวงห�

  และ วิเคร�ะห์ข้อมูล/

  ข้อมูลขน�ดใหญ่

  เพื่อประโยชน์ในก�ร

  ว�งแผนก�รปฏิบัติก�ร

  ก�รพัฒน�นวัตกรรม

  ในก�รบริก�รในอน�คต

• บุคล�กรมีคว�ม

  ส�ม�รถในก�รประยุกต์

  ใช้เครื่องมือต่�งๆ

  เข้�ม�ขับเคลื่อน

  ก�รทำ�ง�นที่เป็น

  ลักษณะ Anywhere/

   Anytime/Any devices 

  และยังคงรักษ�

  คว�มปลอดภัยของ

  ข้อมูลได้อย่�ง

  มีประสิทธิภ�พสูงสุด
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SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออ่น (Weaknesses)

 1. มห�วิทย�ลัยมีชื่อเสียงและพื้นฐ�นที่ดีในศ�สตร์ท�งก�รศึกษ� เป็นที่ยอมรับของสังคม

 2. มห�วิทย�ลัยมีคว�มเป็นสหวิทย�ก�รและมีคว�มเชี่ยวช�ญในหล�ยส�ข�วิช�ทำ�ให้มีคว�ม

ได้เปรียบในก�รพัฒน�ศ�สตร์/หลักสูตร/ส�ข�วิช�ใหม่  

 3. มห�วิทย�ลัยมีหน่วยง�นที่รับผิดชอบพันธกิจของมห�วิทย�ลัยในแต่ละด้�นเป็นก�รเฉพ�ะ

 4. มห�วิทย�ลัยเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้ประกอบก�ร  ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย 

 5. มห�วิทย�ลัยมีคว�มเป็นมิตรและมีคว�มสัมพันธ์กับชุมชน

 1. ระบบ/ระเบียบบริห�รจัดก�ร ยังไม่สอดคล้องกับคว�มคล่องตัวต่อก�รเป็นมห�วิทย�ลัย

ในกำ�กับของรัฐ

 2. ระบบและกลไกก�รสื่อส�รภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรยังไม่ชัดเจนและเป็นไปในทิศท�ง

เดียวกัน

 3. บุคล�กรมห�วิทย�ลัยบ�งส่วนมีคว�มเป็นส่วนตัว ข�ดแรงจูงใจในก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งวิช�ก�ร 

รวมถึงให้คว�มสำ�คัญต่อง�นส่วนรวมของมห�วิทย�ลัยไม่เต็มศักยภ�พ

 4. ส�ข�วิช�ต่�งๆ ในบ�งคณะ/สถ�บัน/สำ�นัก อ�จยังไม่ปรับตัวเพื่อเป็นส�ข�ที่น่�สนใจ 

และทันสมัยต่อผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 31

จุดแข็ง (Strengths)

จุดออ่น (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities)

ภาวะคุกคาม (Threats)

 1. ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี แผนก�รปฏิรูปประเทศ และนโยบ�ยของรัฐบ�ล  มีประเด็นเชิงนโยบ�ย

ที่มห�วิทย�ลัยส�ม�รถเข้�ไปมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเพื่อพัฒน�ประเทศได้

 2. มห�วิทย�ลัยมีคว�มได้เปรียบในเชิงพื้นที่  ทั้งพื้นที่ประส�นมิตร พื้นที่องครักษ์ และพื้นที่อื่นๆ

ของมห�วิทย�ลัย

 3. ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีคุณภ�พ เอื้อให้ มห�วิทย�ลัยมีก�รปรับเปลี่ยน

และนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ประโยชน์ในก�รดำ�เนินพันธกิจของมห�วิทย�ลัยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 4. ก�รเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงกระแสก�รตื่นตัวในเรื่องคุณภ�พของสิ่งแวดล้อม และก�รพัฒน�

ที่ยั่งยืน ทำ�ให้มห�วิทย�ลัยมีโอก�สขับเคลื่อน/ผลักดัน ก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจต่�งๆ ได้อย่�งมี

ทิศท�ง และสอดคล้องกับกระแสโลกปัจจุบัน

 5. ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุของประช�กรในประเทศไทย ทำ�ให้มห�วิทย�ลัยมีโอก�สเข้�ไปมีบทบ�ท

ในก�รเตรียมคว�มพร้อมให้กับสังคมม�กขึ้น ทั้งด้�นสุขภ�พ ก�รศึกษ� และก�รจัดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

 1. นโยบ�ยของรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับลดงบประม�ณลงอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ต้องแสวงห�

งบประม�ณจ�กแหล่งอื่นเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินพันธกิจของมห�วิทย�ลัย

 2. ปริม�ณคว�มต้องก�รก�รเข้�เรียนในมห�วิทย�ลัยลดลง เนื่องจ�กอัตร�ก�รเกิดของ

ประช�กรไทยลดลง และผู้เรียนมีท�งเลือกแนวท�งก�รศึกษ�ในระบบอื่นม�กขึ้น รวมทั้งมีก�รแข่งขัน

กันระหว่�งสถ�บันก�รศึกษ�ม�กขึ้น ทำ�ให้มห�วิทย�ลัยต้องปรับตัวทั้งรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� 

และก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ให้เหม�ะสมต�มคว�มต้องก�รและปริม�ณผู้เรียน

 3. พระร�ชบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของภ�ครัฐ ส่งผลต่อคว�มคล่องตัวด้�นก�รบริห�ร

จัดก�รในก�รเป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับ 
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กรอบเวลาในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี

 1. จัดตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รและคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

 2. สัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนง�นที่มีก�รเรียนก�รสอน 16 คณะ 5 วิทย�ลัย

ระหว่�งวันที่ 1-15 ตุล�คม 2563 

 3. สัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนง�นสนับสนุน 4 สถ�บัน 6 สำ�นัก 1 ศูนย์ 

ระหว่�งวันที่ 16-22 ตุล�คม 2563

 4. สัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย (อธิก�รบดีและรองอธิก�รบดี)

วันที่ 29 ตุล�คม 2563

 5. ดำ�เนินก�รสำ�รวจข้อมูลจ�กผู้ใช้บัณฑิต นิสิต และศิษย์เก่� โดยใช้แบบสอบถ�ม (Question

naire) ผ่�น Google Forms

 6. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำ�หรับกลุ่มผู้บริห�รส�ยปฏิบัติก�รในสังกัดสำ�นักง�น

อธิก�รบดี วันที่ 30 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

 7. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำ�หรับกลุ่มผู้แทนนิสิต มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 15 ธันว�คม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย ชั้น 3 อ�ค�รวิจัยและก�รศึกษ�ต่อเนื่องฯ

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 8. วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้จ�กก�รศึกษ�เอกส�ร ก�รสัมภ�ษณ์ ก�รประชุมกลุ่มย่อย

และแบบสอบถ�ม

 9. จัดทำ� (ร่�ง) SWOT Analysis มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 10. จัดทำ� (ร่�ง) กรอบแผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 11. นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริห�รมห�วิทย�ลัยเพื่อทร�บ ในก�รประชุมครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 มกร�คม 2564

 12. จัดประชุมรับฟังคว�มคิดเห็น (Public Hearing) จ�กประช�คมมห�วิทย�ลัศรีนครินทรวิโรฒ

ที่มีต่อ (ร่�ง) แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 1 มีน�คม 2564 

ผ่�นโปรแกรม Zoom Meetings

 13. นำ�เสนอสภ�มห�วิทย�ลัยเพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะ ในก�รประชุม

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2564

 14. จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รคณะทำ�ง�นขับเคลื่อนแผนยุทธศ�สตร์ เมื่อวันที่ 18 มีน�คม 2564 

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้  กรุงเทพฯ
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 15. จัดประชุมรับฟังคว�มคิดเห็น (Public Hearing) จ�กผู้บริห�รส่วนง�นในมห�วิทย�ลัย

ที่มีต่อ (ร่�ง) แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 8 เมษ�ยน 2564 ณ 

โรงแรม Lancaster Bangkok

 16. นำ�เสนอ (ร่�ง) แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับสมบูรณ์

ต่อสภ�มห�มห�วิทย�ลัย เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติและประก�ศใช้ในวันที่ 13 กรกฎ�คม 2564

 17. จัดประชุมเพื่อชี้แจงและถ่�ยทอดแผนยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติให้กับประช�คม มศว

ประม�ณ 1,000 คน ผ่�นระบบ Zoom Meeting วันที่ 7 กันย�ยน 2564
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คณะกรรมการอำานวยการและคณะทำางาน
จัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี 

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2565 – 2580

1.	คณะกรรมการอำานวยการ

 1.1 อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เป็นประธ�นกรรมก�ร

 1.2 รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�ร

 1.3 รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและทรัพย�กรบุคคล  เป็นกรรมก�ร

 1.4 รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน   เป็นกรรมก�ร

 1.5 รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร  เป็นกรรมก�ร

 1.6 รองอธิก�รบดีฝ่�ยองครักษ์และพัฒน�ก�ยภ�พ  เป็นกรรมก�ร

 1.7 รองอธิก�รบดีฝ่�ยวินัยและกฎหม�ย   เป็นกรรมก�ร

 1.8 รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พนิสิต   เป็นกรรมก�ร

 1.9 รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

 1.10 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

        (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิย�นนท์....รักษ�ก�รแทน)

 1.11 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

        (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์....รักษ�ก�รแทน)   

 1.12 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน   เป็นกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

        (อ�จ�รย์ ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล...รักษ�ก�รแทน)

 โดยมีหน้�ที่ ดังต่อ่ไปนี้

 1. อำ�นวยก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี

 2. กำ�หนดกรอบนโยบ�ย ทิศท�ง เป้�หม�ย ก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี

 3. ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�ก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี
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2.	คณะทำางาน

 2.1 รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นประธ�นกรรมก�ร

 2.2  รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�ร

 2.3 รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและทรัพย�กรบุคคล  เป็นกรรมก�ร

 2.4 รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน   เป็นกรรมก�ร

 2.5 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม   เป็นกรรมก�ร

      (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิย�นนท์....รักษ�ก�รแทน)

 2.6 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน   เป็นกรรมก�ร

      (อ�จ�รย์ ดร.สันติ  เติมประเสริฐสกุล...รักษ�ก�รแทน)

 2.7 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล   เป็นกรรมก�ร

      อ�จ�รย์ นพ.สุริย� ผ่องสวัสดิ์...รักษ�ก�รแทน)

 2.8 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�ร

      (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ...รักษ�ก�รแทน)

 2.9 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม   เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

      (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์....รักษ�ก�รแทน)   

 2.10 ผู้อำ�นวยก�รส่วนแผนและยุทธศ�สตร์   เป็นผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 2.11 หัวหน้�ง�นแผนงบประม�ณ    เป็นผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 

โดยมีหน้าที่	ดังต่อ่ไปนี้

 1. กำ�หนดรูปแบบและวิธีก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี

 2. รวบรวม วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ ข้อมูลและส�รสนเทศเพื่อใช้ประกอบก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี

 3. ยกร่�งแผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี 

 4. จัดรับฟังคว�มคิดเห็นและก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กรและส่วนง�นต่�งๆ ภ�ยในมห�วิทย�ลัย ในก�รให้

ข้อเสนอแนะและคว�มคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี อย่�งเปิดกว้�งและครอบคลุม

 5. หน้�ที่อื่นๆ ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยหรือมห�วิทย�ลัยมอบหม�ยเพิ่มเติม
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คณะทำางานขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

คณะทำางานขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 1 Educational Leader  

 1. รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร     เป็นประธ�นกรรมก�ร

 2. รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร  เป็นรองประธ�นกรรมก�ร

 3. รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พนิสิต   เป็นกรรมก�ร

 4. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�ร

  (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จันทน� เมฆสีประหล�ด)

 5. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�ร

  (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.เบญจม�ส วงศ์สัตยนนท์)

 6. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์)

 7. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร  เป็นกรรมก�ร

  (อ�จ�รย์ ดร.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์)

 8. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พนิสิต   เป็นกรรมก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์)

 9. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พนิสิต   เป็นกรรมก�ร

  (อ�จ�รย์ วิไลกุล หนูแก้ว)

 10. ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันยุทธศ�สตร์ท�งปัญญ�และวิจัย  เป็นกรรมก�ร

 11. รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันยุทธศ�สตร์ท�งปัญญ�และวิจัย  เป็นกรรมก�ร

   (อ�จ�รย์ ดร.ธน�ธิป สุ่มอิ่ม)

 12. ผู้อำ�นวยก�รส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อส�รองค์กร  เป็นกรรมก�ร

 13. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

   (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ)
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 1. รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและทรัพย�กรบุคคล   เป็นประธ�นกรรมก�ร 

 2. รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน   เป็นรองประธ�นกรรมก�ร  

 3. รองอธิก�รบดีฝ่�ยองครักษ์และพัฒน�ก�ยภ�พ   เป็นกรรมก�ร

 4. รองอธิก�รบดีฝ่�ยวินัยและกฎหม�ย    เป็นกรรมก�ร

 5. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน   เป็นกรรมก�ร  

 6. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยองครักษ์และพัฒน�ก�ยภ�พ  เป็นกรรมก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ พญ.ดุจเดือน สีละม�ด)

 7. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยองครักษ์และพัฒน�ก�ยภ�พ  เป็นกรรมก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.วรพล อร่�มรัศมีกุล)

 8. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยองครักษ์และพัฒน�ก�ยภ�พ  เป็นกรรมก�ร

  (อ�จ�รย์ ดร.เสฎฐ� ศ�สนนันทน์)

 9. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นกรรมก�ร

  (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิย�นนท์)

 10. ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคอมพิวเตอร์    เป็นกรรมก�ร

 11. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล   เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

   (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์)

 12. น�งส�วจิตต�ภัทร์ ชะอุ่มผล    เป็นกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

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

 1. รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นประธ�นกรรมก�ร

 2. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นกรรมก�ร

  (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิย�นนท์)

 3. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร    เป็นกรรมก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ)

 4. ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวัฒนธรรมและศิลปะ   เป็นกรรมก�ร

 5. ผู้อำ�นวยก�รส่วนแผนและยุทธศ�สตร์   เป็นกรรมก�ร

 6. ผู้อำ�นวยก�รส่วนกิจก�รเพื่อสังคม    เป็นกรรมก�ร

 7. ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม  เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์)   

 8. น�งส�วสุพิชช� บุญชู     เป็นกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 9. น�ยสุรเชษฐ์ กันติช�พิพัฒน์    เป็นกรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

โดยคณะทำางานแต่ละชุดมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้

 1. พิจ�รณ�เสนอกลยุทธ์/ แนวท�งก�รบริห�รและพัฒน� และจัดทำ� (ร่�ง) แผนปฏิบัติก�รเพื่อขับเคลื่อน

ก�รดำ�เนินง�นของแผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแต่ละยุทธศ�สตร์ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

 2. นำ�เสนอผลก�รดำ�เนินก�รต�มข้อ 1 ต่อคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ 20 ปี และก�รรับฟังคว�มคิดเห็น

ต่อผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยศรีนคริทรวิโรฒ และผู้บริห�รส่วนง�น

 3. เป็นเจ้�ภ�พในก�รกำ�กับ ติดต�มก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ 3 ด้�น ต�มแผนยุทธศ�สตร์

20 ปี ของมห�วิทย�ลัย ให้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

 4. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่มห�วิทย�ลัยมอบหม�ย
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การสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview)
ส่วนงานท่ีมีการเรยีนการสอน 16 คณะ 5 วทิยาลัย 

เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ระหวา่งวนัท่ี 1 - 15 ตุลาคม 2563

คณะกายภาพบำาบัด
วันที่สัมภ�ษณ์ 5 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม
วันที่สัมภ�ษณ์ 5 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะพลศึกษา
วันที่สัมภ�ษณ์ 6 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

บัณฑิตวทิยาลัย
วันที่สัมภ�ษณ์ 6 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะศึกษาศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 7 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 7 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม
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คณะแพทยศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 7 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
วันที่สัมภ�ษณ์ 8 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะมนุษยศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 8 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 9 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะวศิวกรรมศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 9 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 9 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม
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คณะสังคมศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 12 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะวทิยาศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 12 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
วันที่สัมภ�ษณ์ 14 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย
วันที่สัมภ�ษณ์ 14 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 14 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
วันที่สัมภ�ษณ์ 14 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม
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คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
วันที่สัมภ�ษณ์ 15 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 15 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
วันที่สัมภ�ษณ์ 15 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม
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การสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview)
ส่วนงานสนับสนุน 4 สถาบัน 6 สำานัก 1 ศูนย์

เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ระหวา่งวนัท่ี 16 - 22 ตุลาคม 2563 

สถาบันวจัิย พัฒนา และสาธติการศึกษา
วันที่สัมภ�ษณ์ 16 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สำานักนวตักรรมการเรยีนรู้
วันที่สัมภ�ษณ์ 16 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 16 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวจัิย
วันที่สัมภ�ษณ์ 19 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สำานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่สัมภ�ษณ์ 20 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม
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สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ
วันที่สัมภ�ษณ์ 20 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สำานักหอสมุดกลาง
วันที่สัมภ�ษณ์ 21 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                 

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สำานักงานสภามหาวทิยาลัย
วันที่สัมภ�ษณ์ 21 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�และจิตวิทย�

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
วันที่สัมภ�ษณ์ 22 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม

สำานักคอมพิวเตอร์
วันที่สัมภ�ษณ์ 22 ตุล�คม 2563

ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

คณะทำ�ง�นจ�กส่วนแผนและยุทธศ�สตร์ และส่วนกิจก�รเพื่อสังคม
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การสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview)
ผู้บรหิารมหาวทิยาลัย (อธกิารบดีและรองอธกิารบดี)

วนัท่ีสัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2563 

อธกิารบดี
ผู้สัมภ�ษณ์ : รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

และผู้อำ�นวยก�รส่วนแผนและยุทธศ�สตร์

รองอธกิารบดีฝ่ายบรหิารและทรพัยากรบุคคล
ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลังและทรัพย์สิน                

และบุคล�กรส่วนแผนและยุทธศ�สตร์

รองอธกิารบดีฝ่ายวนัิยและกฏหมาย
ผู้สัมภ�ษณ์ : รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

และผู้อำ�นวยก�รส่วนแผนและยุทธศ�สตร์

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

และบุคล�กรส่วนแผนและยุทธศ�สตร์



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ46

รองอธกิารบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร
ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร                

และบุคล�กรส่วนแผนและยุทธศ�สตร์

รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังและทรพัย์สิน
ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม                

และบุคล�กรส่วนแผนและยุทธศ�สตร์

รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร                

และบุคล�กรส่วนแผนและยุทธศ�สตร์

รองอธกิารบดีฝ่ายองครกัษ์และพัฒนากายภาพ
ผู้สัมภ�ษณ์ : ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล                

และบุคล�กรส่วนแผนและยุทธศ�สตร์



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 47

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
สำาหรบักลุ่มผู้บรหิารสายปฏิบัติการในสังกัดสำานักงานอธกิารบดี

เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

วนัจันทรท่ี์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมพูลแมน กรงุเทพฯ แกรนด์ สุขุมวทิ

กล่าวเปิดการประชุม
โดยรองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและทรัพย�กร
บุคคล 
(รศ.ดร.ลัดด�วัลย์ ผิวทองง�ม.....รักษ�ก�รแทน)

การประชุมกลุ่มย่อย
(Focus	Group)	4	กลุ่ม		
ผู้บริห�รส�ยปฏิบัติก�รในสังกัดสำ�นักง�น
อธิก�รบดี

บรรยายพิเศษ	“กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา	มศว	2565	–	2580”
โดยรองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์
เพื่อสังคม 
(รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์.....รักษ�ก�รแทน) 

นำาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย	
(Focus	Group)	4	กลุ่ม	

ชี้แจงแนวทางการประชุมกลุ่มย่อย
(Focus	Group)	
โดยผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์
เพื่อสังคม
(รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิย�นนท์.....รักษ�ก�รแทน)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
(Focus	Group)
โดยผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม
(รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิย�นนท์.....รักษ�ก�รแทน)
(ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์.....รักษ�ก�รแทน)



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ48

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำาหรบักลุ่มผู้แทนนิสิต มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ

(นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิตคณะ/วทิยาลัยต่างๆ)
เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล  ประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์20 ปี 

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
วนัองัคารท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ชัน้ 3 อาคารวจัิยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ

กล่าวเปิดการประชุม	และ
บรรยายพิเศษ“กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา	มศว
2565	–	2580”
โดยรองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์
เพื่อสังคม
(รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์.....รักษ�ก�รแทน)

ชี้แจงแนวทางการประชุมกลุ่มย่อย
(Focus	Group)
โดยผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์
เพื่อสังคม
(รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิย�นนท์.....รักษ�ก�รแทน)

นำาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

(Focus	Group)	2	กลุ่ม	

ประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)	
ผู้แทนนสิต	2	กลุ่ม	

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย	(Focus	Group)
โดยผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม

(รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิย�นนท์.....รักษ�ก�รแทน)

(ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์.....รักษ�ก�รแทน)



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 49

การประชุมเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นท่ีมีต่อ (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์20 ปี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ แบบออนไลน์ (Zoom Meetings) 

ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 โดยแบ่งเป็น 2 ชว่งเวลา
ชว่งเชา้ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ชว่งบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 

บรรยาย	“(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มศว”	
โดย รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม

(รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์	(Zoom	Meetings)

ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย	รวม	239	คน
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การประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์20 ปี 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

วนัพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ี  กรงุเทพฯ

บรรยาย	“กรอบยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”	
โดย รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม (รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ชี้แจงแนวทางการกำาหนดกลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนา	

และจัดทำา	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการ	
โดย ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแผนและยุทธศ�สตร์เพื่อสังคม (รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิย�นนท์)

อธิการบดีกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม	



กรอบแผนยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 51

ประชุมกลุ่มคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	1	Educational	Leader

ประชุมกลุ่มคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	2	High	Performance	and	Good

	 	 	 	 	 		Governance	Organization
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ประชุมกลุ่มคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	3	Social	Engagement

นำาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย		อภิปราย	และสรุปผลการประชุม
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การประชุมเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นท่ีมีต่อ (รา่ง) แผนยุทธศาสตร ์20 ปี 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรม Lancaster Bangkok

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ	(ร่าง)	แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มศว



ยุทธศาสตรท่ี์
3

พันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือสังคม

Social
Engagement

ยุทธศาสตรท่ี์
2

การเป็นองค์กร
ท่ีมีสมรรถนะสูง

และมีธรรมาภิบาล
High Performance

and Good 
Governance
Organization

ยุทธศาสตรท่ี์
1

การเป็นผู้นำา
ทางการศึกษา
Educational
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