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แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษา คือความเจริญงอกงาม
ปณิธาน (Pledge)
ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นาทางปัญญา
ค่านิยม (Core Values)
1. ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความสาคัญทีต่ ้องให้บริการอย่างดีทสี่ ุด
2. ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทัว่ ไปมีความสาคัญทีม่ หาวิทยาลัยต้องสร้างความสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เป็นสิ่งสาคัญทีม่ หาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติ
คุณลักษณะ (Character)
คน มศว มีคุณลักษณะเฉพาะคือ รักชุมชน ติดดิน สุภาพอ่อนน้อม สงบ รักสันติ มีความรักในองค์กร มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพทีห่ ลากหลาย
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นแบบกัลยาณมิตร มีความมุ่งมั่นในการทางาน เห็นแก่ประโยชน์องค์กรและส่วนรวม ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ
ดังกล่าวทาให้มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทีโ่ ดดเด่นในการนาวิชาการทีเ่ ป็นเลิศไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
โดยประสานการทางานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยดี
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
S :
Simplicity (เรียบง่าย)
W :
Work Hard (ทางานหนัก)
U :
Unity (เป็นนาหนึ่งใจเดียวกัน)
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชันนาแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
หมายเหตุ "บนฐานการศึกษา" หมายความถึง ฐานทีม่ าจากความเข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ทมี่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความ
เข้มแข็งมาตังแต่อดีต และใช้คาว่า "บนฐาน" นัน ครอบคลุมความหมายทังอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงไม่ได้ใช้คาว่า "จากฐาน"
ซึ่งครอบคลุมเฉพาะอดีตเท่านัน
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลทีม่ ีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทังในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการทีม่ ีคุณภาพ จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพ และธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : อัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ การมีทักษะสื่อสาร

3

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ ให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบาย "1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย" ในพืนทีจ่ ังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดนครนายก
หมายเหตุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทีจ่ ังหวัดสระแก้ว และ/หรือ
จังหวัดนครนายก
มาตรการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ประเด็นภายในสถาบัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตด้านจิตสาธารณะ
ประเด็นภายนอกสถาบัน คือ การลดความเหลื่อมลาทางสังคมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมายเหตุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการลดความเหลื่อมลาทางสังคม และ/หรือ การส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ชีนาสังคม และความเป็นสากล
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการทีม่ ีคุณภาพ เพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
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นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University)
มหาวิทยาลัยมีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ควรจะพัฒนาในเชิง "คุณค่า" ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
1. เพื่อปัญญา
2. เพื่อคุณธรรม
3. เพื่อความพอเพียง
4. เพื่อเป็นทีพ่ ึ่งของประชาชน
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSAP) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
1. การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกาลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
2. การกาหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึง่ ครอบคลุมในศาสตร์สาขาทีม่ คี วามจาเป็น อันมีผลกระทบทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
และชุมชน
3. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
4. การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
5. การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
6. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การสื่อสารองค์กร
8. การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
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SWU Major Achieverment (MAC) , SWU Major Achievement Index (MAI) and SWU SSAPs
Vision : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนาแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
MAC1 : ผู้นำด้ำนกำรศึกษำ

MAC2 : มหำวิทยำลัยรับใช้สังคม

MAC3 : องค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง

MAI1 : จำนวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนสำกล
MAI2 : ระบบประเมิน SWU-PSF
ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล

MAI3 : จำนวนอำจำรย์ทไี่ ด้รับตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรด้ำนกำรรับใช้สังคม

MAI4 : เป็นองค์กรทีข่ ับเคลื่อนและบริหำร
จัดกำรบนฐำนของข้อมูลสำรสนเทศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกมิติ
MAI5 : ลำดับในกำรเป็นมหำวิทยำลัย
สีเขียว

SSAP1 : กำรเป็นแหล่งควำมเป็นเลิศในกำรผลิตกำลังหลัก
ของประเทศและนวัตกรรมกำรเรียนรู้
(Learning innovation)
SSAP2 : กำหนดเป้ำหมำยหลัก (Flagships) ทำงกำรวิจัย
ซึ่งครอบคลุมในศำสตร์สำขำทีม่ ีควำมจำเป็น
อันมีผลกระทบทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
SSAP4 : กำรพัฒนำควำมเป็นนำนำชำติ และควำมเป็นสำกล
SSAP5 : กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงปัญญำ (Wisdom)
ของนิสิตและบุคลำกร

SSAP3 : กำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร เพือ่ ร่วม
พัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน
(1 จังหวัด 1 มหำวิทยำลัย)
และกำรสืบสำนด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ

SSAP6 : กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
SSAP7 : กำรสื่อสำรองค์กร
SSAP8 : กำรจัดหำรำยได้และบริหำรทรัพย์สิน

แบบฟอร์ม F_PLAN 1

แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก ( Super Strategic Action Plan - SSAP )
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แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกาลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป้าประสงค์
1. เป็นแหล่งผลิตกาลังหลัก
ของประเทศเพื่อรองรับ
การศึกษาทุกช่วงวัย

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K01 จานวนหลักสูตรระยะสั้น
(Short course) รายวิชา
ที่รองรับการศึกษาทุกช่วงวัย

เป้าหมายปี
ระยะเวลา
เป้าหมาย 4 ปี
กลยุทธ์
รหัส
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
2562 2563 2564 2565
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
SSAP1-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม P P P P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
15 หลักสูตร 5 หลักสูตร 8 หลักสูตร 10 หลักสูตร 15 หลักสูตร การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร
วิชาการ
ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ระยะสั้น (Short course)
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน
P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

SSAP1-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม P
ที่เกี่ยวกับการส่งนิสิตฝึกงาน

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K02 จานวนคนทุกช่วงวัยที่เข้า
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
ระยะสั้น

ไม่น้อยกว่า
175 คน
(รวมทุก
หลักสูตร)

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร SSAP1-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
100 คน
125 คน
150 คน
175 คน ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้
ที่แสดงจานวนผู้ลงทะเบียน
(รวมทุก
(รวมทุก
(รวมทุก
(รวมทุก ประชาชนทุกช่วงวัยรับทราบ
หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตร) หลักสูตร) หลักสูตร) หลักสูตร)

K03 จานวนหลักสูตรที่มกี าร
ส่งนิสิตฝึกงาน

ไม่น้อยกว่า
50 หลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 3. สนับสนุนการสร้าง
20 หลักสูตร 30 หลักสูตร 40 หลักสูตร 50 หลักสูตร เครือข่ายกับผู้ประกอบการ
เพื่อให้มแี หล่งฝึกงานมาก
ขึ้นและหลากหลาย

K04 จานวนหลักสูตรที่มกี าร
ส่งนิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า
10 หลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 4. สนับสนุนการสร้าง
SSAP1-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3 หลักสูตร 5 หลักสูตร 8 หลักสูตร 10 หลักสูตร เครือข่ายกับผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวกับการส่งนิสิต
เพื่อให้มแี หล่งฝึกงานมาก
ไปสหกิจศึกษา
ขึ้นและหลากหลาย และ
จัดระบบสหกิจศึกษา
ที่สนับสนุนให้หลักสูตร
ดาเนินการได้อย่างสะดวกขึ้น
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2. เป็นแหล่งความเป็นเลิศ
ในการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้

เป้าหมายปี
ระยะเวลา
กลยุทธ์
รหัส
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562
2563
2564
2565
2562 2563 2564 2565
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 5. กากับนโยบายให้ทกุ
SSAP1-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม P P P P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 หลักสูตรมีการปรับหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการรับนิสิตระดับ
วิชาการ
ให้ทนั สมัย และมีการ
ปริญญาตรี
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
งานที่มกี ารจัดการเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ปรับระบบ
การสอน
การบริหารหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างบัณฑิต
ที่มคี ุณภาพ เพื่อเป็น
ชื่อเสียงที่ดขี องหลักสูตร

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K05 ร้อยละของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่รบั ได้ตามแผน
การรับนิสิต

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

K06 ร้อยละของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มเี พิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยจานวน
นิสิตใหม่ 5 ปีย้อนหลัง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K07 ร้อยละของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่มกี ิจกรรม/โครงการ
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
(ไม่นับรายวิชา SWU)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 6. กากับนโยบายให้
SSAP1-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ P
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรม/
รายวิชาที่แสดงถึงความ
โครงการที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคมส่งเสริม
(ไม่นับรายวิชา SWU)
อัตลักษณ์นิสิตอย่างต่อเนื่อง

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K08 จานวนหลักสูตรที่มรี ายวิชา
การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active learning
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
(นับทุกรายวิชาในหลักสูตร)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. กากับนโยบายให้
ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ทุกหลักสูตรจัดรายวิชา
ที่ใช้ active learning
เพื่อการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

SSAP1-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่แสดงการบริหารจัดการ
ของหลักสูตรให้มกี ารจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active
larning

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K09 จานวนรายวิชาที่มนี วัตกรรม
การเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า
25 รายวิชา

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2. กากับนโยบายให้
10 รายวิชา 15 รายวิชา 20 รายวิชา 25 รายวิชา ทุกหลักสูตรสร้างนวัตกรรม
การเรียนรูใ้ นรายวิชา

SSAP1-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูใ้ น
รายวิชา

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

SSAP1-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
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3. คณาจารย์มคี วามเป็นเลิศ
ในการจัดการเรียนการสอน

4. สร้างและพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการที่นาไปสู่ Thailand
4.0

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K10 จานวนอาจารย์ที่มสี มรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนของ สกอ.
ในระดับที่ 2

เป้าหมายปี
ระยะเวลา
เป้าหมาย 4 ปี
กลยุทธ์
รหัส
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
2562 2563 2564 2565
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. จัดกิจกรรมที่สนับสนุน SSAP1-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม P P P P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
125 คน
50 คน
75 คน
100 คน
125 คน การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการ
ตามกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์ระดับ 2
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K11 จานวนอาจารย์ที่มสี มรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนของ สกอ. ใน
ระดับที่ 3

ไม่น้อยกว่า
25 คน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
10 คน
15 คน
20 คน
25 คน

SSAP1-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ระดับ 3

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K12 จานวนอาจารย์ที่ใช้ Active
learning ในการจัดการเรียน
การสอน

ไม่น้อยกว่า
250 คน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2. จัดอบรมคณาจารย์เพื่อ
100 คน
150 คน
200 คน
250 คน ให้มกี ารจัดการเรียน
การสอนแบบ
active learning

SSAP1-12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
Active learning

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K13 จานวนอาจารย์ที่ใช้สื่อ Digital
ในการจัดการเรียนการสอน

ไม่น้อยกว่า
350 คน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 3. จัดอบรมคณาจารย์เพื่อ
200 คน
250 คน
300 คน
350 คน ให้มกี ารจัดการเรียน
การสอนด้วยสื่อ digital

SSAP1-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
Digital ในการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K14 จานวนหลักสูตรบูรณาการ

ไม่น้อยกว่า
1 หลักสูตร
ต่อ
ปีการศึกษา

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. ผลักดันและสนับสนุน
SSAP1-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร การจัดทาหลักสูตรบูรณาการ
ที่เกี่ยวกับการจัดทา
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
หลักสูตรบูรณาการ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K15 จานวนหลักสูตรที่ได้รบั
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ

ไม่น้อยกว่า
1 หลักสูตร
ต่อ
ปีการศึกษา

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2. จัดระบบสนับสนุนการ
1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร ขอรับรองตามเกณฑ์
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
มาตรฐานระดับนานาชาติ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

SSAP1-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาติ
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5. ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
ความต้องการของสังคม

6. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
เป็นต้นแบบด้านการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K16 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา

เป้าหมายปี
เป้าหมาย 4 ปี
กลยุทธ์
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. กากับให้ทกุ หลักสูตร
ร้อยละ 90
ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 เน้นการพัฒนาทั้ง soft
and hard skill ของนิสิต
ที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
SSAP1-16 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้าง
วิชาการ
สมรรถนะของบัณฑิตเพื่อ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน
รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

K17 จานวนบัณฑิตที่มคี วามสามารถ
หลัก (competency) เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 84

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 76 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84

SSAP1-17 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้าง
สมรรถนะของบัณฑิตเพื่อ
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K18 จานวนนิสิตที่สอบผ่าน
SWU-SET (Srinakharinwirot
EnglishTest)

พัฒนาจาก
แรกเข้า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ของนิสิต
ทั้งหมด

พัฒนาจาก พัฒนาจาก พัฒนาจาก พัฒนาจาก 2. จัดระบบสนับสนุนการ
แรกเข้า
แรกเข้า
แรกเข้า
แรกเข้า พัฒนาทักษะด้าน
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60
ของนิสิต ของนิสิต ของนิสิต
ของนิสิต
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด

SSAP1-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. คณบดี/หัวหน้าส่วน
งานที่มกี ารจัดการเรียน
การสอน

K19 จานวนโครงการของหน่วยงาน
สาธิตที่ได้รบั การยกย่องเป็น
ต้นแบบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเป็น Best Practice

ไม่น้อยกว่า
1 โครงการ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สนับสนุนโครงการของ
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ หน่วยงานสาธิตที่นาไปสู่
การเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานอื่น

SSAP1-19 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาต้นแบบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

P

P

P

P 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้อานวยการโรงเรียน
สาธิตทุกแห่ง

สรุป : SSAP 1 ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัด 16 กลยุทธ์ 19 โครงการ
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แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 2 : การกาหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มคี วามจาเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : ผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
1. สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูง K20 จานวนบทความที่ตพี ิมพ์
เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดัน
เผยแพร่บนฐานข้อมูล
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
SCOPUS
ในภูมภิ าคอาเซียน และเป็น
ที่พึ่งพิงของสังคม
เป้าประสงค์

เป้าหมายปี
เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า 250 บทความ 275 บทความ 300 บทความ 325 บทความ
1150
บทความ

กลยุทธ์
1. สนับสนุนการสร้าง
งานวิจัยที่มคี ุณภาพสูง
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม
SSAP2-01 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
การทาวิจัยของอาจารย์
ด้านการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

รหัส

K21 ค่าเฉลี่ยจานวนครัง้ ของ
บทความวิจัย (Article)
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่บนฐาน
ข้อมูล SCOPUS ที่ถูกอ้างอิง
ต่อจานวนบทความวิจัย
(Article) ทั้งหมด
ในรอบ 5 ปี

ค่าเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 4.5 ไม่น้อยกว่า 5.0 ไม่น้อยกว่า 5.5 ไม่น้อยกว่า 6.0
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5.25

SSAP2-02 โครงการทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS

P

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

K22 ร้อยละจานวนบทความวิจัย
(Article) ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่
บนฐานข้อมูล SCOPUS
ในระดับ Q1 และ Q2

ค่าเฉลี่ยรวม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 57.5

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65

SSAP2-03 โครงการคลินิกวิจัย

P

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

K23 จานวนผลงานวิจัย ที่มกี าร
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า
530 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
125
ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
130
ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
135 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
140 ผลงาน

SSAP2-04 โครงการทุนสนับสนุน
การนาเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

P

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์

2. สนับสนุนบุคลากรให้ผลิต
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม

3. ผลิตผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี
เป้าหมาย 4 ปี
กลยุทธ์
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
จานวนรวม ไม่น้อยกว่า 10 ไม่น้อยกว่า 15 ไม่น้อยกว่า 20 ไม่น้อยกว่า 25 2. ส่งเสริมการทาวิจัยที่
ไม่น้อยกว่า
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน ตอบสนองความต้องการ
70 ผลงาน
ของประเทศ

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม
SSAP2-05 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
การทาวิจัยของอาจารย์
ด้านการพัฒนาโจทย์
วิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประเทศ

K25 ร้อยละของอาจารย์ประจา
หรือนักวิจัยที่ได้รบั ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด

ค่าเฉลี่ยรวม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 47.5

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่า เสริมสร้างศักยภาพด้าน
ร้อยละ 55 การวิจัยให้กับบุคลากร

P
SSAP2-06 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

K26 จานวนทุนวิจัยที่สนันสนุน
การสร้างผลงานนวัตกรรม

จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า
44 ทุน

ไม่น้อยกว่า
8 ทุน

ไม่น้อยกว่า
10 ทุน

ไม่น้อยกว่า
12 ทุน

ไม่น้อยกว่า
14 ทุน

SSAP2-07 โครงการทุนสนับสนุน
การสร้างผลงาน
นวัตกรรม

P

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

P
SSAP2-08 โครงการทุนสนับสนุน
สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รบั รางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

P
SSAP2-09 โครงการทุนสนับสนุน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K24 จานวนผลงานวิจัย หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ ที่มกี าร
นาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

K27 จานวนผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือ
ได้รบั ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า
130 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
25 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
30 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
35 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
40 ผลงาน

ส่งเสริมการสร้างผลงาน
วิจัย หรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม ที่สามารถ
เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัส

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย
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เป้าประสงค์

เป้าหมาย 4 ปี
รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
2562 - 2565
K28 จานวนผลงานวิจัยเชิงนโยบาย จานวนรวม
สาธารณะ ผลงานวิจัย หรือ
ไม่น้อยกว่า
ผลงานนวัตกรรม ที่เกิด
48 ผลงาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคมหรือลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม

K29 ร้อยละจานวนโครงการวิจัย
ที่ตอบสนองต่อนโยบาย
Thailand 4.0 หรือ โมเดล
Bio Economy,
Circular Economy,
Green Economy (BCG)
ต่อจานวนโครงการวิจัย
ทั้งหมดที่ได้รบั การสนับสนุน
ในปีนั้น

ค่าเฉลี่ยรวม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 52.5

สรุป : SSAP 2 ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 11 โครงการ

เป้าหมายปี
2562
ไม่น้อยกว่า
9 ผลงาน

2563
ไม่น้อยกว่า
11 ผลงาน

2564
ไม่น้อยกว่า
13 ผลงาน

2565
ไม่น้อยกว่า
15 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 45

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม
SSAP2-10 โครงการทุนสนับสนุน
งานวิจัยเชิงนโยบาย
สาธารณะ หรืองานวิจัย
เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

SSAP2-11 โครงการทุนสนับสนุนที่
ตอบสนองต่อนโยบาย
Thailand 4.0 หรือ
โมเดล Bio Economy,
Circular Economy,
Green Economy
(BCG)

P

รหัส

P

P

P

ผู้อานวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย
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แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม (เป้าประสงค์ 1 - 2) และผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (เป้าประสงค์ 3 - 4)
เป้าประสงค์
1. สร้างงานบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K30 ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคมต่อจานวน
โครงการทั้งหมด
(ภาคผนวก 3-1)

K31 ร้อยละของโครงการที่มปี ระโยชน์
ต่อชุมชนโดยรวม
(ภาคผนวก 3-1)

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ในปี 2565

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ในปี 2565

2562
80

80

เป้าหมายปี
2563
2564
85
85

85

85

กลยุทธ์
2565
90

90

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

SSAP3-01 การประเมินโครงการ
กาหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการบริการ
บริการวิชาการแก่ชมุ ชน
วิชาการแก่ชมุ ชนและสังคม
และสังคม
โดยเน้น
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
(การศึกษา, วัฒนธรรม,
สุขภาวะและผู้สูงอายุ)
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
(การจัดการขยะ)

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม
2. คณบดีและผู้อานวยการ
ทุกส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน

SSAP3-02 โครงการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ ับชุมชน

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม
2. คณบดีและผู้อานวยการ
ทุกส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน

SSAP3-03 โครงการเผยแพร่ผลงาน
บริการวิชาการแก่ชมุ ชน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนากิจการเพื่อสังคม
2. คณบดีและผู้อานวยการ
ทุกส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์
2. มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนที่มปี ระสิทธิภาพ

3. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม
กิจกรรม และมีความเข้าใจ
เรือ่ งวัฒนธรรมและศิลปะ

4. สร้างเครือข่ายทางด้านการ
ทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
กับนานาชาติ

รหัส
เป้าหมาย 4 ปี
ตัวชี้วัดหลัก
2562 - 2565
ตัวชี้วัด
K32 จานวนโครงการที่มกี ระบวนการ จานวนรวม
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
240
(ภาคผนวก 3-2)
โครงการ

2562

เป้าหมายปี
2563
2564
75
80
โครงการ โครงการ

2 คน

3 คน

ระยะเวลา
กลยุทธ์
รหัส
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2565
2562 2563 2564 2565
P P P P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
85
จัดตั้งหน่วยงานภาคสนาม SSAP3-04 การประเมินผลและ
โครงการ ในพืน้ ที่โดยมีบคุ ลากร
ติดตามผลโครงการบริการ
กิจการเพือ่ สังคม
ประจา
วิชาการแก่ชมุ ชน

4 คน

SSAP3-05 การจัดทาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน
SSAP3-06 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุ ชน อย่าง
คุ้มค่า และส่งเสริมการ
ขอผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคม
(ภาคผนวก 3-3)

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

K33 มีจานวนผู้ที่ขอผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคม

จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า
9 คน

K34 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจเรือ่ งวัฒนธรรม
และศิลปะ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ส่งเสริมให้มกี ิจกรรม
ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 อนุรกั ษ์ สืบสาน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม
และศิลปะ

SSAP3-07 โครงการอนุรกั ษ์สืบสาน
และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
และศิลปะ

P

P

P

P ผู้อานวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศิลปะ

K35 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า
6,000 คน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
3,000 คน 4,000 คน 5,000 คน 6,000 คน

SSAP3-08 โครงการการจัดทา
แผนงานสร้างเครือข่าย
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

P

P

P

P ผู้อานวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศิลปะ

K36 จานวนประเทศที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการทานุบารุง
วัฒนธรรม

ไม่น้อยกว่า
6 ประเทศ

SSAP3-09 กิจกรรมมหกรรม
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. สนับสนุน ส่งเสริมให้
3 ประเทศ 4 ประเทศ 5 ประเทศ 6 ประเทศ ส่วนงานประสานงานสร้าง
วัฒนธรรมและศิลปะกับ
เครือข่ายกับนานาชาติ
นานาชาติ

P

P

P

P ผู้อานวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศิลปะ

K37 มีระบบฐานข้อมูล เช่นระบบ
สืบค้นรูปภาพ ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ

ไม่น้อยกว่า
2 ระบบ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2. ส่งเสริมให้ส่วนงาน
1 ระบบ 1 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ รวบรวมและจัดเก็บฐาน
ข้อมูล ด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ อยู่ในระบบ

P

P

P

P ผู้อานวยการสถาบัน
วัฒนธรรมศิลปะ

สรุป : SSAP 3 ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 10 โครงการ

SSAP3-10 กิจกรรมรวบรวมและ
จัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อการ
สื่อสารทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ

หมายเหตุ
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ภาคผนวก SSAP3
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ 1

ลาดับที่
ภาคผนวก 3-1

คาอธิบายรายละเอียด
ตัวชีว้ ัด K30 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ต่อจานวนโครงการทัง้ หมด
- การคานวนค่าร้อยละคิดเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี (เงินอุดหนุนจากรัฐ ) งบเงินอุดหนุน (จาก บก.)
- โครงการบริการวิชาการที่จดั ทาทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพือ่ ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการวิชาการตาม
จุดเน้นของหน่วยงาน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่ การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินและติดตามผลในแต่ละโครงการ
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาในปีต่อไป
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ นาไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
*** ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ใน 5 ข้อ
ตัวชีว้ ัด K31 วัดได้จากการประเมินติดตามผล ก่อน - หลัง การทาโครงการ

เป้าประสงค์ 2

ภาคผนวก 3-2

ตัวชีว้ ัด K32 จานวนโครงการทีม่ กี ระบวนการในการให้บริการแก่สังคมผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ ตามแนวตัวชีว้ ัด
1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนและดาเนินการตามแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. เกิดผลกระทบเชิงบวกตาม Tripple Bottom Line (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายมีแผนการพัฒนาเป็นของตนเองและมีการดาเนินการตามแผน
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
*** ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ใน 5 ข้อ

ภาคผนวก 3-3

SAAP3-06 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชนอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ให้ครอบคลุม
1. วงจร PDCA
2. การพัฒนาบุคลากรงานบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนบุคลากรให้ใช้ผลงานด้านรับใช้สังคมในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
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แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก: รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรสองภาษา
และนานาชาติ

2. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
และความเป็นสากล

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K38 จานวนหลักสูตรสองภาษา
และนานาชาติ

เป้าหมายปี
ระยะเวลา
เป้าหมาย 4 ปี
กลยุทธ์
รหัส
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
2562 2563 2564 2565
การเพิ่มหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. กากับนโยบายให้ทกุ คณะ SSAP4-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ✔ ✔ ✔ ✔ 1. รองอธิการบดีฝ่าย
ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 6 หลักสูตร 7 หลักสูตร 8 หลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการ
8 หลักสูตร
รองรับ Internationaliza
หลักสูตรสองภาษาและ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
tion ของมหาวิทยาลัย
นานาชาติ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. สนับสนุนการสร้าง
3. หัวหน้าส่วนงานที่มกี าร
ความร่วมมือกับสถาบัน
จัดการเรียนการสอน
ในต่างประเทศ
3. สนับสนุนการพัฒนาหลัก
สูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ.

K39 จานวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/
อบรม/วิจัยในต่างประเทศ

70 คน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. เพิ่มช่องทางให้สนับสนุน
55 คน
60 คน
65 คน
70 คน และประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
ทราบ

SSAP4-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนนิสิต มศว

✔

✔

✔

K40 จานวนนิสิตจากสถาบัน
ต่างประเทศที่มาศึกษา/อบรม/
วิจัยใน มศว
(1 ภาคการศึกษา)

160 คน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
100 คน
120 คน
140 คน
160 คน

SSAP4-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนนิสิตจาก
ต่างประเทศ

✔

✔

✔

✔ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
3. หัวหน้าส่วนงานระดับ
✔ คณะทุกหน่วยงาน

K41 จานวนบุคลากรจาก มศว
ที่ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ

25 คน

SSAP4-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2. เพิ่มช่องทางให้สนับสนุน
20 คน
20 คน
25 คน
25 คน และประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากร
การอบรม ศึกษา วิจัย
ทราบ
ของบุคลากร มศว
ในต่างประเทศ

✔

✔

✔

✔

K42 จานวนบุคลากรจากสถาบัน
ต่างประเทศที่มาอบรม/
วิจัยใน มศว
(1 ภาคการศึกษา)

20 คน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
10 คน
12 คน
15 คน
20 คน

SSAP4-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ✔
การอบรม ศึกษา วิจัย
ของบุคลากรจากต่างประเทศ
ใน มศว

✔

✔

✔

หมายเหตุ
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เป้าหมายปี
รหัส
เป้าหมาย 4 ปี
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
K43 ร้อยละของนิสิต/บุคลากรที่เข้ารับ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า เพิ่มช่องทางให้สนับสนุน
3. พัฒนานิสิต/บุคลากร
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
การอบรม/พัฒนา
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 และประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
อาเซียน
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม และบุคลากรทราบ
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ที่กาหนด ที่กาหนด ที่กาหนด ที่กาหนด
เป้าประสงค์

4. พัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย
และองค์กรเอกชน

K44 จานวน MOU/กิจกรรมความ
ร่วมมือ
หมายเหตุ
ปี 2017 MOU เพิ่มขึ้น 19 ฉบับ
ปี 2018 MOU เพิ่มขึ้น 27 ฉบับ

สรุป : SSAP 4 ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์ 7 โครงการ

7 ฉบับ

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
SSAP4-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ✔ ✔ ✔ ✔ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาอบรม
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ภาษาต่างประเทศสาหรับ
2. รองอธิการบดีฝ่าย
นิสิต/บุคลากร
วิชาการ
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)
รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

SSAP4-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 1. เพิ่มการประสานงานกับ
4 ฉบับ
5 ฉบับ
6 ฉบับ
7 ฉบับ สถาบันในต่างประเทศ
เจรจาความร่วมมือกับ
2. เพิ่มจานวนความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา
กับคู่สัญญาการประชาสัมพันธ์
ในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเชิงรุกไปยัง
และองค์กรต่างๆ
สถาบันต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ที่เอื้อต่อการเรียน
ของนิสิตต่างชาติ

✔

✔

✔

✔ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
3. หัวหน้าส่วนงานระดับ
คณะทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (เป้าประสงค์ 1 - 6) และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เป้าประสงค์ 7 - 11)
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ให้มคี ุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
และเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิต

รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก

K45 มีอัตลักษณ์นิสิต มศว
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
K46 จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกสาธารณะ

เป้าหมายปี

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
มี

2562
มี

2563
มี

2564
มี

ไม่น้อยกว่า
95 กิจกรรม

80

85

90

กลยุทธ์
2565
มี 1. พัฒนาอัตลักษณ์
นิสิตให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
95

2. การบูรณาการทักษะ
วิชาชีพและทักษะการ
เรียนรูท้ างอารมณ์และ
สังคม (Soft Skills
and Social
Emotional
Learning Skills)

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

SSAP5-01 โครงการค่ายเสริมสร้าง
อัตลักษณ์นิสิต

SSAP5-02 โครงการศูนย์นิสิตจิตอาสา

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม

SSAP5-03 โครงการสร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

K47 จานวนกิจกรรมพัฒนา
ความเป็นผู้นา

ไม่น้อยกว่า
25 กิจกรรม

25

25

25

25

SSAP5-04 โครงการส่งเสริม การจัด
กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นา
ของนิสิต

P

P

P

P

K48 จานวนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะสื่อสารและการใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์

ไม่น้อยกว่า
25 กิจกรรม

10

15

20

25

SSAP5-05 โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารให้กับนิสิต

P

P

P

P

SSAP5-06 โครงการรณรงค์การใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์

P

P

P

P

SSAP5-07 โครงการบูรณาการงานกิจกรรม
นิสิตกับรายวิชา

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

K49 จานวนรายวิชาที่มกี าร
บูรณาการงานกิจกรรมนิสิต
กับรายวิชา

ทุกหลักสูตรต้อง
มีการบูรณาการ
กิจกรรมนิสิตกับรายวิชา
อย่างน้อยหนึ่งรายวิชา

หนึ่งหลักสูตรต้องมีหนึ่งรายวิชา
ที่มกี ารบูรณาการกิจกรรมนิสิต

หมายเหตุ
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รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก

กลยุทธ์

รหัส

ระยะเวลา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
SSAP5-08 การจัดทา Transcript กิจกรรม P P P P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

2562 - 2565
นิสิตที่จบการศึกษา
ได้รบั ใบ Transcipt

2562
-

2563
มี

2564
มี

2565
มี

K51 จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรูท้ างด้านการเงิน
การออม การลงทุน

ไม่น้อยกว่า
4 กิจกรรม

2

2

4

4

SSAP5-09 โครงการพัฒนาความรูท้ างด้าน
การเงิน การออม การลงทุน

P

P

P

P

K52 จานวนกิจกรรมมหาวิทยาลัย
สีเขียว

ไม่น้อยกว่า
35 กิจกรรม

20

25

30

35

SSAP5-10 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์
3. รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพและสิ่งแวดล้อม

K53 ร้อยละของนิสิตชั้นปีสุดท้าย
ที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของนิสิต
ที่เข้าร่วมโครงการ

80

80

80

80

SSAP5-11 โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

K54 ร้อยละความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการเข้าร่วมโครงการ

มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

-

80

80

80

SSAP5-12 โครงการส่งเสริมให้นิสิตทางาน
ร่วมกับผู้ประกอบการ

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

80

80

80

80

SSAP5-13 โครงการทุนสวัสดิการ
สาหรับนิสิต

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP5-14 โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิต

P

P

P

P

SSAP5-15 โครงการประกันอุบตั เิ หตุ
นิสิต มศว

P

P

P

P

SSAP5-16 งานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

P

P

P

P

SSAP5-17 โครงการรถสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์

K50 นิสิตที่จบการศึกษาได้รบั
ใบ Transcript กิจกรรม

2. พัฒนานิสิตให้มคี วาม
พร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
และเรียนรูก้ ารใช้ชวี ิตใน
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายปี

เป้าหมาย 4 ปี

K55 ร้อยละความพึงพอใจของ
นิสิตต่อระบบสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย

3. การเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน
ให้กับนิสิต

1. จัดระบบสวัสดิการ
ของนิสิต

หมายเหตุ
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รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

2562 - 2565
ร้อยละ 100

2562
100

2563
100

2564
100

2565
100 2. จัดให้มที นุ การ
ศึกษาสาหรับนิสิต
ที่มคี วามขาดแคลนทุน
ทรัพย์อย่างแท้จริง
รวมทั้งทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริม
ด้านต่างๆ ให้แก่นิสิต

ไม่น้อยกว่า
250 คน

250

250

250

250 3. พัฒนาระบบการให้
ความช่วยเหลือ
และให้คาปรึกษา
แก่นิสิต

SSAP5-19 โครงการช่วยเหลือ
และให้คาปรึกษาแก่นิสิต

P

P

P

P

มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

80

80

80

80

SSAP5-20 โครงการส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรียนสาหรับนิสิต

P

P

P

P

K59 ร้อยละของนิสิตที่มคี วาม
พิการทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัยได้รบั ความ
ช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

100

100

100

100 5. จัดให้มรี ะบบ
การดูแลนิสิต
ที่มคี วามพิการ

SSAP5-21 โครงการบริการและสนับสนุน
นิสิตพิการ

P

P

P

P

SSAP5-22 ปรับพื้นที่กายภาพให้มคี วาม
เหมาะสมกับเด็กพิการ

P

P

P

P 1. รองอธิการบดีฝ่าย
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์

K60 จานวนกิจกรรมทางด้านกีฬา
เพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ

ไม่น้อยกว่า
60 กิจกรรม

60

60

60

60

1. ส่งเสริมกีฬาเพื่อ
สุขภาพและกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ

SSAP5-23 โครงการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ
และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

K61 จานวนกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสีขาว

ไม่น้อยกว่า
6 กิจกรรม

6

6

6

6

2. พัฒนามหาวิทยาลัย
สีขาว

SSAP5-24 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว

P

P

P

P

K62 จานวนกิจกรรมด้านสุขภาพจิต

ไม่น้อยกว่า
4 กิจกรรม

2

2

4

4

3. ดูแลและส่งเสริม
นิสิตด้านสุขภาพจิต

SSAP5-25 โครงการด้านสุขภาพจิต

P

P

P

P

K56 ร้อยละของนิสิตที่มคี ุณสมบัติ
ได้รบั การช่วยเหลือ

K57 จานวนนิสิตที่ได้รบั การพัฒนา
ทักษะด้านการให้คาปรึกษา

K58 ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิตจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการ
มีรายได้ระหว่างเรียน

3. พัฒนานิสิตทางด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
กีฬา

เป้าหมายปี

เป้าหมาย 4 ปี

4. ส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรียน

SSAP5-18 โครงการทุนการศึกษา

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์
4. สร้างเสริมวินัยนิสิต
ความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
และความเป็นไทย

รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก

K63 จานวนกิจกรรมส่งเสริมวินัย
นิสิต มศว

เป้าหมายปี

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
ไม่น้อยกว่า
10 กิจกรรม

2562
10

2563
10

2564
10

กลยุทธ์
2565
10 1. ส่งเสริมวินัย
นิสิต มศว

K64 ร้อยละของนิสิตที่เข้ามาร่วม
ออกเสียงเลือกตั้ง

ร้อยละ 50

50

50

50

50

K65 จานวนกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ไม่น้อยกว่า
50 กิจกรรม

50

50

50

50

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

SSAP5-26 โครงการสร้างวินัยการขับขี่
ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์

SSAP5-27 โครงการกระตุ้นการมีวินัย
และการเป็นพลเมืองที่ดี

P

P

P

P

2. ส่งเสริมกระบวน
SSAP5-28 โครงการเสริมสร้าง
การในระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่นิสิต
ประชาธิปไตยในนิสิต
สร้างการมีส่วนร่วม
ของนิสิต
3. ส่งเสริมกิจกรรม
SSAP5-29 โครงการเสริมสร้างรักชาติ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศาสน์ กษัตริย์

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

SSAP5-30 โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

P

P

P

P

5. สร้างเครือข่ายระหว่าง
ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้
เกิดความสัมพันธ์อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน

K66 จานวนกิจกรรมความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า
20 กิจกรรม

20

20

20

20

สร้างสัมพันธ์
ในการเกื้อกูลกัน
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบนั และ
มหาวิทยาลัย

SSAP5-31 โครงการเชิดชูเกียรติ
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั คณะและ
มหาวิทยาลัย

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

6. พัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
การพัฒนานิสิต

K67 จานวนบุคลากรที่ได้รบั การ
พัฒนา

ไม่น้อยกว่า
80 คนต่อปี

80

80

80

80

พัฒนาศักยภาพการ
ทางานของบุคลากร
ด้านกิจการนิสิต

SSAP5-32 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การทางานของบุคลากร
ด้านกิจการนิสิต

P

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

หมายเหตุ
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7. มีระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

8. พัฒนาระบบการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่
เหมาะสมกับงานและองค์กร

9. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ให้มคี วามโปร่งใส
และเป็นธรรม

รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก

K68 มีแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคล

เป้าหมายปี

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
มี

2562

2563
มี

2564
มี

กลยุทธ์
2565
มี จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคล
และกากับติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน

K69 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลที่
บรรลุเป้าหมายต่อ
ปีงบประมาณ

90

50

80

90

K70 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การสรรหา คัดเลือกมี
ความรูค้ วามสามารถและ
ทักษะเหมาะสมกับตาแหน่ง
งานและองค์กร

80

70

75

80

K71 ร้อยละของบุคลากรับรู้
และเข้าใจในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรอยู่ในระดับดี

80

50

70

80

K72 ร้อยละของบุคลากรมีความ
พึงพอใจในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร

70

50

60

70

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

SSAP5-33 จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

P

P

P

พัฒนาระบบการสรรหา SSAP5-35 จัดทา ปรับปรุง และกากับ
และคัดเลือกบุคลากร
กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

SSAP5-36 โครงการพัฒนาระบบสมัคร
สมัครงานออนไลน์
และฐานข้อมูลผู้สมัคร

P

P

P

SSAP5-37 กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ภาระงานของบุคลากร

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

SSAP5-38 ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน

P

P

P

SSAP5-34 ประเมินและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ

พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน

หมายเหตุ
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10. บุคลากรได้รบั การ
พัฒนาให้ก้าวหน้าตาม
สายอาชีพ

11. บุคลากรมีความผูกพัน
กับองค์กร

รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก

K73 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ
ที่ดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร

เป้าหมายปี

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
90

2562

2563
50

2564
80

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2565
90 พัฒนาระบบการพัฒนา SSAP5-39 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

K74 ร้อยละของอาจารย์สาธิต
ที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

15

5

10

15

SSAP5-40 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ของ อาจารย์สาธิต นักวิจัย
และบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร

P

P

P

K75 ร้อยละของกรอบระดับ
ตาแหน่งชานาญงานพิเศษ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ ที่มบี คุ ลากร
สายปฏิบตั กิ ารครองอัตรา

60

20

35

60

SSAP5-41 พัฒนาผู้บริหาร

P

P

P

K76 จานวนผู้บริหารสายวิชาการ
ที่ได้รบั การพัฒนา

100

100

100

100

K77 จานวนผู้บริหารสาย
ปฏิบตั กิ ารที่ได้รบั การพัฒนา

100

100

100

100

K78 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินความผูกพันองค์กร
(Happinometer)

มากกว่า 60

SSAP5-42 จัดสรรสวัสดิการให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสม

P

P

P รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

SSAP5-43 โครงการเสริมสร้างความ
ผูกพันในองค์กร

P

P

P

สรุป : SSAP 5 ประกอบด้วย 11 เป้าประสงค์ 34 ตัวชี้วัด 21 กลยุทธ์ 43 โครงการ
- นิสิต
6 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัด 16 กลยุทธ์ 32 โครงการ
- บุคลากร 5 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 11 โครงการ

มากกว่า มากกว่า มากกว่า จัดระบบสวัสดิการ
60
60
60 เพื่อกระตุ้นให้บคุ ลากร
เกิดความทุ่มเทในการ
ปฎิบตั งิ านและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร
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แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย
มีระบบการดาเนินงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

2. มีระบบและกลไก
เพื่อพัฒนาระบบการ
ดาเนินงานและการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยที่ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K79 ร้อยละของส่วนงานที่มกี ารนา
ข้อมูลจากระบบ SWU - ERP
มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน

K80 ร้อยละของส่วนงานที่มี
การรายงานผลการดาเนิน
งานตามแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม ที่นาไปสู่การจัดการที่
เป็นมิตรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
100%

100%

2562
50%

50%

เป้าหมายปี
2563
2564
80%
90%

80%

90%

กลยุทธ์
2565
100%

100%

สนับสนุนส่งเสริม
ให้ระบบ SWU - ERP
เป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารยุทธศาสตร์
/มหาวิทยาลัย

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

SSAP6-01 โครงการอบรมผู้บริหารและ
บุคลากรเรือ่ งการใช้ขอ้ มูล
จากระบบ SWU - ERP

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. หัวหน้าส่วนงาน

SSAP6-02 โครงการจัดการระบบข้อมูล
SWU - ERP และระบบข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจของ
มหาวิทยาลัย
SSAP6-03 มีการติดตามและรายงาน
ผลการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของระบบ SWU - ERP
จากส่วนงาน/มหาวิทยาลัย

P

P

P

P

P

P

P

P

1. ผลักดันแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม
ที่ลดการก่อกาเนิด
ขยะและของเสีย
ที่แหล่งกาเนิดและลด
ความสูญเปล่า
ในกระบวนการทางาน

SSAP6-04 โครงการรณรงค์การลด
ก่อเกิดของเสียที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมอิ ากาศ









2. ส่งเสริมการใช้
ระบบเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

SSAP6-05 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและพลังงาน
ทดแทน

P

P

P

P

3. ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
ในมหาวิทยาลัย

SSAP6-06 การใช้งานระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี สนับสนุนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

P

P

P

P

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์
4. หัวหน้าส่วนงาน
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3. มีระบบและเครือ่ งมือ
ทางการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
ภายใน
90 วัน

2562
ภายใน
90 วัน

เป้าหมายปี
2563
2564
ภายใน
ภายใน
90 วัน
90 วัน

2565
ภายใน
90 วัน

K82 2. มีรายงานต้นทุนต่อหน่วย
ของหลักสูตร และเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย

100%

100%

100%

100%

100%

2. มีการนาข้อมูลจาก
ระบบ SWU - ERP
และระบบ Supreme
มาใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

SSAP6-08 มีการติดตามและรายงานผล
ข้อมูล FTES และหลักสูตร
จากระบบ SWU - ERP
และระบบ Supreme
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครัง้

P

P

P

P

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
4. ผู้อานวยการสานัก
คอมพิวเตอร์

K83 3. ร้อยละของส่วนงานที่มี
การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับส่วนงาน

100%

70%

80%

90%

100%

3. สนับสนุนส่งเสริม
ให้ส่วนงานพัฒนาการ
ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนหนึ่งในการ
บริหารยุทธศาสตร์
ของส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย

SSAP6-09 โครงการอบรมการใช้
งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

P

P

P

P

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

P
SSAP6-10 มีการติดตามและรายงาน
ผลการใช้ประโยชน์จากระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย
ที่มุ่งเน้นไปถึงการลดระยะเวลา
และลดการใช้ทรัพยากร

P

P

P

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K81 1. มีรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย เสนอ สตง.
ภายใน 90 วัน หลังจาก
สิ้นปีบญ
ั ชี

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. นาระบบ SWU-ERP SSAP6-07 มีการติดตามและรายงาน
มาใช้ในการรายงาน
ผลข้อมูลทางการเงิน
ผลทางการบัญชี
ของระบบ SWU - ERP
เป็นรายเดือน รายไตรมาส
และรายปี

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P P P รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ
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รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
4. โครงสร้างองค์กรและการ K84 ร้อยละของส่วนงานที่มี
ดาเนินงานของส่วนงาน
ความซ้าซ้อนกันในการ
สามารถขับเคลื่อน
ปฏิบตั งิ านทั้งด้านภารกิจ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุ
และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความ
ยั่งยืน

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
0

K85 ร้อยละของส่วนงานได้รบั
จัดสรรงบประมาณ
ตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว้

100

K86 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัย
แห่งความยั่งยืน

100

K87 อันดับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวตามเกณฑ์ UI
GREENMETRIC

1 ใน 300

สรุป : SSAP 6 ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 9 กลยุทธ์ 16 โครงการ

2562

50

1 ใน 500

เป้าหมายปี
2563
2564
<10
<5

กลยุทธ์
2565
0

90

100

100

60

80

100

1 ใน 400

1 ใน 300

1 ใน 300

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปรับโครงสร้างองค์กร SSAP6-11 วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร
ให้เอื้อต่อการเป็น
ลดความซ้าซ้อนของส่วนงาน/
มหาวิทยาลัยในกากับ
หน่วยงานทีม่ หี น้าที่ภารกิจ
ของรัฐ และการแข่งขัน
พันธกิจซ้าซ้อน
ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
   อธิการบดี



SSAP6-12 จัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ส่วนงาน

สร้างระบบและกลไกสู่
การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความยั่งยืน

SSAP6-13 จัดทาแผนแม่บทการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน





SSAP6-14 มีการวิเคราะห์ ประเมิน
ปรับปรุง แผนปฏิบตั กิ ารของ
แผนแม่บทมหาวิทยาลัยแห่ง
ความยั่งยืนทุกปี อย่างต่อเนื่อง





SSAP6-15 จัดทาแผนแม่บทการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว





SSAP6-16 มีการวิเคราะห์ ประเมิน

ปรับปรุง แผนปฏิบตั กิ ารของ
แผนแม่บทมหาวิทยาลัยสีเขียว
ทุกปี อย่างต่อเนื่อง







1. รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อธิการบดี และรอง
อธิการบดีทกุ ฝ่าย




1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดล้อม




หมายเหตุ
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แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เป้าประสงค์
1. สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
KS88 เกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจ
ของภาคีตา่ งๆ ต่อภาพ
ลักษ์ของมหาวิทยาลัย
ได้ถูกต้องในทิศทาง
เดียวกัน

เป้าหมายปี
เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
2562
2563
2564
2565
เกิดภาพลักษณ์องค์กรที่ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ชัดเจน สร้างการจดจา
3 ภาคี
4 ภาคี
5 ภาคี
5 ภาคี
และไปในทิศทางเดียวกัน
ต่อภาคีตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ บุคลากร, นิสิต,
นักเรียน, ศิษย์เก่า,
บุคคลทั่วไป

กลยุทธ์
สร้างการจดจาและ
ความเข้าใจผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
SSAP7-01 สร้างและเผยแพร่อัตลักษณ์ ✔ ✔ ✔ ✔ ผู้อานวยการส่วน
องค์กรผ่านสื่อต่างๆ
วิเทศสัมพันธ์ฯ
อย่างเป็นประจาและ
ต่อเนื่อง
รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ
มีการเผยแพร่
อัตลักษณ์องค์กร
ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ
Social Media
และเว็บไซต์ เป็นต้น

✔

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

ดาเนินการขอ URL
และจัดทา
www.unity.swu.ac.th
เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การแผยแพร่อัตลักษณ์
องค์กร

SSAP7-03 จัดทาคู่มอื อัตลักษณ์องค์กร ✔
สัญลักษณ์ โลโก้ มาสคอท
เทมเพลทในแบบมาตรฐาน
เพื่อสร้างความจดจาและ
สื่อสารภาพลักษณ์
ไปในทางเดียวกัน

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

จัดทาคู่มอื อัตลักษณ์
องค์กรของ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(Corporate
Identity)

✔

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

SSAP7-02 จัดระบบศูนย์กลาง
ในการรับข้อมูล
และเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารภาพลักษณ์องค์กร

SSAP7-04 จัดกิจกรรมในการเผยแพร่
ภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์กร
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เป้าหมาย 4 ปี
รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
2562 - 2565
2. พัฒนาการสื่อสารที่มี
K89 เกิดการสื่อสารกับกลุ่ม มีการสื่อสารที่ครอบ
คุณภาพและครอบคลุมในระดับ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่
คลุมกับผู้มสี ่วนได้ส่วน
ชาติและ/หรือนานาชาติ
ครอบคลุมและมี
เสียครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
คุณภาพผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์
เป้าประสงค์

2562
จานวนผู้เข้า
ถึงข้อมูล
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ต่อปี

เป้าหมายปี
2563
2564
จานวนผู้เข้า จานวนผู้เข้า
ถึงข้อมูล ถึงข้อมูล
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ร้อยละ 20
ต่อปี
ต่อปี

กลยุทธ์
2565
จานวนผู้เข้า
ถึงข้อมูล
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
ต่อปี

ใช้ชอ่ งทางการสื่อสาร
ที่มคี วามทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผ่านรูปแบบเนื้อหาที่
เหมาะสมและเข้าใจง่าย

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
SSAP7-05 โครงการด้านการพัฒนา
✔ ✔ ✔ ✔ ผู้อานวยการส่วน
ทักษะสื่อสารแก่ภาคีตา่ งๆ
วิเทศสัมพันธ์ฯ
รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

✔

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

1. จัดอบรมโครงการ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากรสานักงาน
อธิการบดี
2. จัดอบรมโครงการ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

SSAP7-07 โครงการพัฒนาการ
✔
ประชาสัมพันธ์
ในระดับนานาชาติผ่าน
ภาษาสากลบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ป้ายบอกทาง
ภายในมหาวิทยาลัย
และป้ายอาคาร

✔

✔

✔ 1. ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ
2. ผู้อานวยการสานัก
คอมพิวเตอร์
3. ผู้อานวยการส่วน
พัฒนากายภาพ

1. มีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาลาว
2. ปรับ Template
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ทุกภาษา ให้มี
Template
รูปแบบเดียวกัน

✔

✔

✔

✔ 1. ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ
2. ผู้อานวยการสานัก
คอมพิวเตอร์

1. มีระบบฐานข้อมูล
องค์กร
2. มีระบบฐานข้อมูล
ความร่วมมือ

SSAP7-09 กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บ ✔
ฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
องค์กร

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

✔

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

SSAP7-06 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการ
สื่อสาร

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการสื่อสารองค์กรของ
มหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า
4 ภาษา

มีการพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารผ่าน
ภาษาสากลให้ทนั สมัย
และเข้าใจง่าย

หมายเหตุ

K90 มีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
ในภาษาสากล

มีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ใน
ภาษาสากลบนเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย ป้าย
บอกทางภายใน
มหาวิทยาลัยและป้าย
อาคาร

ไม่น้อยกว่า
3 ภาษา

K91 มีระบบฐานข้อมูล เช่น
ระบบสืบค้นรูปภาพ
รายชื่อที่มกี ารเพิ่มขึ้น
ของจานวนข้อมูล
ในระบบ

มีระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การสื่อสาร
องค์กร เช่น ฐานข้อมูล
อัตลักษณ์องค์กร
ฐานข้อมูลความร่วมมือ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า การเก็บข้อมูลอย่าง
SSAP7-08 โครงการสร้างและพัฒนา
2 ระบบ
3 ระบบ
4 ระบบ
4 ระบบ เป็นระบบเพื่อการสืบค้น
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
และเผยแพร่ขอ้ มูล
การสื่อสารองค์กร
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

SSAP7-10 กิจกรรมสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
องค์กร
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เป้าประสงค์
4. สร้างเครือข่ายการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรภายในและ
ภายนอก

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K92 จานวนตัวแทนเครือข่าย
การสื่อสารองค์กร
ภายในมหาวิทยาลัย
จากตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ

เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
มีเครือข่ายการสื่อสาร
องค์กรทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายองค์กร
ภายนอกเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

K93 มีความร่วมมือจาก
องค์กรภายนอก
ด้านการสื่อสารองค์กร
และสื่อสารมวลชน

สรุป : SSAP 7 ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 13 โครงการ

เป้าหมายปี
ระยะเวลา
กลยุทธ์
รหัส
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562
2563
2564
2565
2562 2563 2564 2565
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า การใช้เครือข่ายในการ SSAP7-11 โครงการสัมมนาและ
✔ ✔ ✔ ✔ ผู้อานวยการส่วน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สร้างประสิทธิภาพ
ฝึกอบรมสร้างเครือข่าย
วิเทศสัมพันธ์ฯ
การสื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กรระดับ
ที่เข้มแข็ง มีการติดต่อ
มหาวิทยาลัย
ประสานงานอย่าง
เป็นระบบ

มี MOU
มี MOU
มี MOU
มี MOU ส่งเสริมและสนับสนุน
ไม่น้อยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ไม่นอ้ ยกว่า ให้เกิดความร่วมมือ
2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน จากองค์กรภายนอก

SSAP7-12 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านการสื่อสาร
องค์กร

✔

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

SSAP7-13 โครงการพัฒนาการสื่อสาร
องค์กรและสร้างสัมพันธ์
อันดีกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

✔

✔

✔

✔ ผู้อานวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์ฯ

หมายเหตุ

30
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
SSAP 8 การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : อธิการบดี
เป้าประสงค์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

รหัส
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด
K94 จัดตั้งส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
เรือ่ งจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายปี
เป้าหมาย 4 ปี
2562 - 2565
2562
2563
2564
จัดตั้งแล้วเสร็จใน จัดตั้งส่วน จัดตั้งส่วน
ปี 2563
งานฯ
งานฯ

K95 มีแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย

อนุมตั แิ ผน ฯ
ในปี 2563

K96 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์การจัดหารายได้และ
บริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยที่บรรลุ
เป้าหมายต่อปีงบประมาณ

ร้อยละ
80
ในปี 2565

สรุป : SSAP 8 ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 3 โครงการ

กลยุทธ์
2565
จัดให้มกี ลไกการ
บริหารจัดการด้าน
การจัดหารายได้และ
บริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

จัดทาแผนฯ จัดทาแผนฯ

50

70

80

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

SSAP8-01 จัดตั้งสานักงานจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สิน

SSAP8-02 จัดทาแผนกลยุทธ์การจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย

SSAP8-03 ดาเนินโครงการตามแผน
กลยุทธ์การหารายได้และ
บริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
2562 2563 2564 2565
P P
อธิการบดี

P

P

P

P

P

หมายเหตุ

