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ปรัชญา  (Philosophy)
การศึกษา คือความเจริญงอกงาม

ปณิธาน  (Pledge)
ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้น าทางปัญญา

ค่านิยม  (Core  Values)
1.  ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความส าคัญทีต้่องให้บริการอย่างดีทีสุ่ด
2.  ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทัว่ไปมีความส าคัญทีม่หาวิทยาลัยต้องสร้างความสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.  ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เป็นส่ิงส าคัญทีม่หาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติ

คุณลักษณะ  (Character)
คน มศว มีคุณลักษณะเฉพาะคือ รักชุมชน ติดดิน สุภาพอ่อนน้อม สงบ รักสันติ มีความรักในองค์กร มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพทีห่ลากหลาย 

พร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นแบบกัลยาณมิตร มีความมุ่งมั่นในการท างาน เห็นแก่ประโยชน์องค์กรและส่วนรวม ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ
ดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทีโ่ดดเด่นในการน าวิชาการทีเ่ป็นเลิศไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
โดยประสานการท างานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยดี

แผนยทุธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ. 2553 - 2567)
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สมรรถนะหลัก  (Core Competency)
S   : Simplicity  (เรียบง่าย)
W  : Work Hard  (ท างานหนัก)
U  : Unity  (เป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน)

วิสัยทัศน์  (Vision)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั นน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

หมายเหตุ "บนฐานการศึกษา"  หมายความถึง ฐานทีม่าจากความเข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ทีม่หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความ
เข้มแข็งมาตั งแต่อดีต และใช้ค าว่า "บนฐาน" นั น  ครอบคลุมความหมายทั งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงไม่ได้ใช้ค าว่า "จากฐาน" 
ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะอดีตเท่านั น

พันธกิจ  (Mission)
1.  ผลิตและพัฒนาบุคคลทีม่ีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2.  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั งในระดับชาติและนานาชาติ
3.  บริการวิชาการทีม่ีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4.  ศึกษา  วิเคราะห์  และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5.  พัฒนาระบบบริหารทีม่ีคุณภาพ และธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย :  อัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ การมีทักษะส่ือสาร
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เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบาย "1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย" ในพื นทีจ่ังหวัดสระแก้วและ

จังหวัดนครนายก
หมายเหตุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทีจ่ังหวัดสระแก้ว และ/หรือ 

จังหวัดนครนายก

มาตรการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ประเด็นภายในสถาบัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตด้านจิตสาธารณะ 
ประเด็นภายนอกสถาบัน คือ การลดความเหล่ือมล  าทางสังคมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเหตุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการลดความเหล่ือมล  าทางสังคม และ/หรือ การส่งเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็ยุทธศาสตร์  (Strategic  Issues)
1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ชี น าสังคม และความเป็นสากล
3.  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการทีม่ีคุณภาพ  เพือ่พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4.  สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5.  พัฒนาระบบบริหารทีม่ีคุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม
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นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University)
มหาวิทยาลัยมีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ  15 ปีข้างหน้า ควรจะพัฒนาในเชิง "คุณค่า" ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
1.  เพ่ือปัญญา
2.  เพ่ือคุณธรรม
3.  เพ่ือความพอเพียง
4.  เพ่ือเป็นทีพ่ึ่งของประชาชน

แผนปฏิบัตกิารยุทธศาสตร์หลัก  (Super Strategic Action Plan - SSAP) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
1.  การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตก าลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning  Innovation)
2.  การก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมในศาสตร์สาขาทีม่คีวามจ าเป็น อันมผีลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สังคม

และชมุชน
3.  การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือร่วมพัฒนาชมุชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และสืบสานดา้นวัฒนธรรมและศิลปะ
4.  การพัฒนาความเป็นนานาชาตแิละความเป็นสากล  
5.  การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
6.  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ
7.  การสื่อสารองค์กร
8.  การจัดหารายไดแ้ละบริหารทรัพย์สิน
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MAC1 : ผู้น ำด้ำนกำรศึกษำ MAC2 : มหำวิทยำลัยรับใช้สังคม MAC3 : องค์กรทีม่ีสมรรถนะสูง

MAI1 : จ ำนวนหลักสูตรทีไ่ด้รับ MAI3 : จ ำนวนอำจำรย์ทีไ่ด้รับต ำแหน่ง MAI4 : เป็นองค์กรทีข่ับเคล่ือนและบริหำร
          กำรรับรองมำตรฐำนสำกล           ทำงวิชำกำรด้ำนกำรรับใช้สังคม           จัดกำรบนฐำนของข้อมูลสำรสนเทศ
MAI2 : ระบบประเมิน SWU-PSF           ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกมิติ
          ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล MAI5 : ล ำดับในกำรเป็นมหำวิทยำลัย

          สีเขียว

SSAP1 : กำรเป็นแหล่งควำมเป็นเลิศในกำรผลิตก ำลังหลัก SSAP3 : กำรพัฒนำงำนบริกำรวิชำกำร เพือ่ร่วม SSAP6 : กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
            ของประเทศและนวัตกรรมกำรเรียนรู้             พัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน             อย่ำงมีประสิทธิภำพ
            (Learning innovation)             (1 จังหวัด 1 มหำวิทยำลัย) SSAP7 : กำรส่ือสำรองค์กร
SSAP2 : ก ำหนดเป้ำหมำยหลัก (Flagships) ทำงกำรวิจัย             และกำรสืบสำนด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ SSAP8 : กำรจัดหำรำยได้และบริหำรทรัพย์สิน
            ซ่ึงครอบคลุมในศำสตร์สำขำทีม่ีควำมจ ำเป็น           
            อันมีผลกระทบทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
SSAP4 : กำรพัฒนำควำมเป็นนำนำชำติ และควำมเป็นสำกล
SSAP5 : กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงปัญญำ (Wisdom)
            ของนิสิตและบุคลำกร

SWU Major Achievement (MAC) , SWU Major Achievement Index (MAI) and SWU SSAPs

Vision : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใชส้ังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล



แบบฟอรม์ F_PLAN 1

แผนปฏบิตักิาร (Action Plan)  
ตามแผนยุทธศาสตร ์15 ป ีมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)

แผนปฏบิัติการยทุธศาสตร์หลัก  ( Super Strategic Action Plan - SSAP )

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
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เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

1. เปน็แหล่งผลิตก าลังหลัก
ของประเทศเพ่ือรองรบั
การศึกษาทกุชว่งวัย

K01 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 
(Short course) รายวิชา
ที่รองรบัการศึกษาทกุชว่งวัย

ไมน้่อยกว่า 
15 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า 
5 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า 
8 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า 
10 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า 
15 หลักสูตร

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น
ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและรฐับาล

SSAP1-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น (Short course)

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K02 จ านวนคนทกุชว่งวัยที่เขา้
ลงทะเบยีนเรยีนในหลักสูตร
ระยะสั้น

ไมน้่อยกว่า
175 คน 
(รวมทกุ
หลักสูตร)

ไมน้่อยกว่า
100 คน 
(รวมทกุ
หลักสูตร)

ไมน้่อยกว่า
125 คน 
(รวมทกุ
หลักสูตร)

ไมน้่อยกว่า
150 คน 
(รวมทกุ
หลักสูตร)

ไมน้่อยกว่า
175 คน 
(รวมทกุ
หลักสูตร)

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ในชอ่งทางตา่ง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนทกุชว่งวัยรบัทราบ

SSAP1-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่แสดงจ านวนผู้ลงทะเบยีน
หลักสูตรระยะสั้น

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K03 จ านวนหลักสูตรที่มกีาร
ส่งนิสิตฝึกงาน

ไมน้่อยกว่า
50 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
20 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
30 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
40 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
50 หลักสูตร

3. สนับสนุนการสรา้ง
เครอืขา่ยกับผู้ประกอบการ
เพ่ือใหม้แีหล่งฝึกงานมาก
ขึ้นและหลากหลาย

SSAP1-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการส่งนิสิตฝึกงาน

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K04 จ านวนหลักสูตรที่มกีาร
ส่งนิสิตเขา้รว่มสหกิจศึกษา

ไมน้่อยกว่า
 10 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
 3 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
 5 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
 8 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
 10 หลักสูตร

4. สนับสนุนการสรา้ง
เครอืขา่ยกับผู้ประกอบการ
เพ่ือใหม้แีหล่งฝึกงานมาก
ขึ้นและหลากหลาย และ
จัดระบบสหกิจศึกษา
ที่สนับสนุนใหห้ลักสูตร
ด าเนินการไดอ้ย่างสะดวกขึ้น

SSAP1-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการส่งนิสิต
ไปสหกิจศึกษา

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

หมายเหตุ
เปา้หมายปี

แผนปฏิบัตกิารยทุธศาสตร์หลกั (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

SSAP 1 การเปน็แหล่งความเปน็เลิศในการผลิตก าลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรยีนรู ้(Learning innovation)
ผู้ประสานงานยุทธศาสตรห์ลัก: รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ

เปา้ประสงค์
รหสั

ตวัชี้วัด
ตวัชี้วัดหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

ระยะเวลา
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เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

หมายเหตุ
เปา้หมายปี

เปา้ประสงค์
รหสั

ตวัชี้วัด
ตวัชี้วัดหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลา

K05 รอ้ยละของนิสิตระดบั
ปรญิญาตรทีี่รบัไดต้ามแผน
การรบันิสิต

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 95

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 95

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 95

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 95

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 95

5. ก ากับนโยบายใหท้กุ
หลักสูตรมกีารปรบัหลักสูตร
ใหท้นัสมยั และมกีาร
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
กลุ่มเปา้หมาย ปรบัระบบ
การบรหิารหลักสูตรใหม้ี
ประสิทธิภาพ สรา้งบณัฑิต
ที่มคุีณภาพ เพ่ือเปน็
ชื่อเสียงที่ดขีองหลักสูตร

SSAP1-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตรี

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K06 รอ้ยละของนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษาที่มเีพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทยีบกับค่าเฉลี่ยจ านวน
นิสิตใหม ่5 ปยี้อนหลัง

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 10

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 10

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 10

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 10

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 10

SSAP1-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K07 รอ้ยละของหลักสูตรระดบั
ปรญิญาตร ีที่มกิีจกรรม/โครงการ
ที่แสดงถึงความรบัผิดชอบ
ตอ่สังคม
(ไมนั่บรายวิชา SWU)

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 90

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 75

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 80

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 85

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 90

6. ก ากับนโยบายให้
ทกุหลักสูตรจัดกิจกรรม/
โครงการที่แสดงถึงความ
รบัผิดชอบตอ่สังคมส่งเสรมิ
อัตลักษณ์นิสิตอย่างตอ่เน่ือง

SSAP1-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/

รายวิชาที่แสดงถึงความ
รบัผิดชอบตอ่สังคม 
(ไมนั่บรายวิชา SWU)

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K08 จ านวนหลักสูตรที่มรีายวิชา
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active learning 
รอ้ยละ 50 ขึ้นไป 
(นับทกุรายวิชาในหลักสูตร)

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 100

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 75

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 100

ไมน้่อยกว่า
 รอ้ยละ 100

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 100

1. ก ากับนโยบายให้
ทกุหลักสูตรจัดรายวิชา
ที่ใช ้active learning 
เพ่ือการพัฒนาทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21

SSAP1-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่แสดงการบรหิารจัดการ
ของหลักสูตรใหม้กีารจัดการ
เรยีนการสอนแบบ Active 
larning 

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K09 จ านวนรายวิชาที่มนีวัตกรรม
การเรยีนรู้

ไมน้่อยกว่า
25 รายวิชา

ไมน้่อยกว่า
10 รายวิชา

ไมน้่อยกว่า
15 รายวิชา

ไมน้่อยกว่า
20 รายวิชา

ไมน้่อยกว่า
25 รายวิชา

2. ก ากับนโยบายให้
ทกุหลักสูตรสรา้งนวัตกรรม
การเรยีนรูใ้นรายวิชา

SSAP1-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการเรยีนรูใ้น
รายวิชา

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

2. เปน็แหล่งความเปน็เลิศ
ในการพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู้
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เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

หมายเหตุ
เปา้หมายปี

เปา้ประสงค์
รหสั

ตวัชี้วัด
ตวัชี้วัดหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลา

3. คณาจารย์มคีวามเปน็เลิศ
ในการจัดการเรยีนการสอน

K10 จ านวนอาจารย์ที่มสีมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการ
เรยีนการสอนของ สกอ. 
ในระดบัที่ 2

ไมน้่อยกว่า 
125 คน

ไมน้่อยกว่า 
50 คน

ไมน้่อยกว่า 
75 คน

ไมน้่อยกว่า 
100 คน

ไมน้่อยกว่า 
125 คน

1. จัดกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ตามกรอบมาตรฐาน
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

SSAP1-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ระดบั 2

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K11 จ านวนอาจารย์ที่มสีมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการ
เรยีนการสอนของ สกอ. ใน
ระดบัที่ 3

ไมน้่อยกว่า 
25 คน

ไมน้่อยกว่า 
10 คน

ไมน้่อยกว่า 
15 คน

ไมน้่อยกว่า 
20 คน

ไมน้่อยกว่า 
25 คน

SSAP1-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ระดบั 3

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K12 จ านวนอาจารย์ที่ใช ้Active 
learning ในการจัดการเรยีน
การสอน

ไมน้่อยกว่า 
250 คน

ไมน้่อยกว่า 
100 คน

ไมน้่อยกว่า 
150 คน

ไมน้่อยกว่า 
200 คน

ไมน้่อยกว่า 
250 คน

2. จัดอบรมคณาจารย์เพ่ือ
ใหม้กีารจัดการเรยีน
การสอนแบบ 
active learning

SSAP1-12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการประยุกตใ์ช ้
Active learning

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K13 จ านวนอาจารย์ที่ใชส้ื่อ Digital 
ในการจัดการเรยีนการสอน

ไมน้่อยกว่า 
350 คน

ไมน้่อยกว่า 
200 คน

ไมน้่อยกว่า 
250 คน

ไมน้่อยกว่า 
300 คน

ไมน้่อยกว่า 
350 คน

3. จัดอบรมคณาจารย์เพ่ือ
ใหม้กีารจัดการเรยีน
การสอนดว้ยสื่อ digital

SSAP1-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการประยุกตใ์ช ้
Digital ในการจัดการเรยีน
การสอนของอาจารย์

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K14 จ านวนหลักสูตรบรูณาการ ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่
 ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

1. ผลักดนัและสนับสนุน
การจัดท าหลักสูตรบรูณาการ

SSAP1-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการจัดท า
หลักสูตรบรูณาการ

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K15 จ านวนหลักสูตรที่ไดร้บั
การรบัรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดบันานาชาติ

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

ไมน้่อยกว่า
1 หลักสูตร

ตอ่ 
ปกีารศึกษา

2. จัดระบบสนับสนุนการ
ขอรบัรองตามเกณฑ์
มาตรฐานระดบันานาชาติ

SSAP1-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานระดบันานาชาติ

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

4. สรา้งและพัฒนาหลักสูตร
บรูณาการที่น าไปสู่ Thailand
 4.0



9

เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

หมายเหตุ
เปา้หมายปี

เปา้ประสงค์
รหสั

ตวัชี้วัด
ตวัชี้วัดหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบหลัก

ระยะเวลา

K16 จ านวนบณัฑิตที่ไดง้านท า ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 90

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 84

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 86

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 88

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 90

1. ก ากับใหท้กุหลักสูตร
เน้นการพัฒนาทั้ง soft 
and hard skill ของนิสิต
ที่ตรงตามความตอ้งการ
ของผู้ประกอบการ 

SSAP1-16 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เก่ียวกับการสรา้ง
สมรรถนะของบณัฑิตเพ่ือ
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K17 จ านวนบณัฑิตที่มคีวามสามารถ
หลัก (competency) เปน็ไป
ตามความตอ้งการของผู้ใชบ้ณัฑิต

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 84

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 76

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 82

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 84

SSAP1-17 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เก่ียวกับการสรา้ง
สมรรถนะของบณัฑิตเพ่ือ
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

K18 จ านวนนิสิตที่สอบผ่าน 
SWU-SET (Srinakharinwirot 
EnglishTest)

พัฒนาจาก
แรกเขา้

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 60 
ของนิสิต
ทั้งหมด

พัฒนาจาก
แรกเขา้

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 50 
ของนิสิต
ทั้งหมด

พัฒนาจาก
แรกเขา้

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 50 
ของนิสิต
ทั้งหมด

พัฒนาจาก
แรกเขา้

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 55 
ของนิสิต
ทั้งหมด

พัฒนาจาก
แรกเขา้

ไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 60 
ของนิสิต
ทั้งหมด

2. จัดระบบสนับสนุนการ
พัฒนาทกัษะดา้น
ภาษาอังกฤษใหกั้บนิสิต

SSAP1-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษส าหรบันิสิต

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. รองอธิการบดฝ่ีายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. คณบด/ีหวัหน้าส่วน
งานที่มกีารจัดการเรยีน
การสอน

6. พัฒนาโรงเรยีนสาธิตให้
เปน็ตน้แบบดา้นการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

K19 จ านวนโครงการของหน่วยงาน
สาธิตที่ไดร้บัการยกย่องเปน็
ตน้แบบการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหรอืเปน็ Best Practice

ไมน้่อยกว่า
1 โครงการ

ไมน้่อยกว่า
1 โครงการ

ไมน้่อยกว่า
1 โครงการ

ไมน้่อยกว่า
1 โครงการ

ไมน้่อยกว่า
1 โครงการ

สนับสนุนโครงการของ
หน่วยงานสาธิตที่น าไปสู่
การเปน็ตน้แบบใหกั้บ
หน่วยงานอ่ืน

SSAP1-19 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาตน้แบบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

P P P P 1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้อ านวยการโรงเรยีน
สาธิตทกุแหง่

 
สรปุ : SSAP 1  ประกอบดว้ย 6 เปา้ประสงค์  19 ตวัชี้วัด  16 กลยุทธ์  19 โครงการ

5. ผลิตบณัฑิตใหเ้ปน็ไปตาม
ความตอ้งการของสังคม



10

เปาหมาย 4 ป

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

K20 จํานวนบทความที่ตีพิมพ

เผยแพรบนฐานขอมูล 

SCOPUS

จํานวนรวม 

ไมนอยกวา 

1150 

บทความ

ไมนอยกวา 

250 บทความ

ไมนอยกวา 

275 บทความ

ไมนอยกวา 

300 บทความ

ไมนอยกวา 

325 บทความ

SSAP2-01 โครงการพัฒนา

ศักยภาพและสงเสริม

การทําวิจัยของอาจารย

ดานการตีพิมพ

เผยแพรผลงาน

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

K21 คาเฉลี่ยจํานวนครั้งของ

บทความวิจัย (Article) 

ที่ตีพิมพเผยแพรบนฐาน

ขอมูล SCOPUS ที่ถูกอางอิง 

ตอจํานวนบทความวิจัย 

(Article) ทั้งหมด 

ในรอบ 5 ป

คาเฉลี่ยรวม

ไมนอยกวา 

รอยละ 5.25

ไมนอยกวา 4.5 ไมนอยกวา 5.0 ไมนอยกวา 5.5 ไมนอยกวา 6.0 SSAP2-02 โครงการทุนสนับสนุน

การตีพิมพผลงานวิจัย

ในวารสารที่อยูใน

ฐานขอมูล SCOPUS

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

K22 รอยละจํานวนบทความวิจัย

(Article) ที่ตีพิมพเผยแพร

บนฐานขอมูล SCOPUS 

ในระดับ Q1 และ Q2

คาเฉลี่ยรวม

ไมนอยกวา 

รอยละ 57.5

ไมนอยกวา 

รอยละ 50

ไมนอยกวา 

รอยละ 55

ไมนอยกวา 

รอยละ 60

ไมนอยกวา 

รอยละ 65

SSAP2-03 โครงการคลินิกวิจัย     ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

K23 จํานวนผลงานวิจัยหรือ

ผลงานสรางสรรคที่มีการ

เผยแพรในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

จํานวนรวม 

ไมนอยกวา 

530 ผลงาน

ไมนอยกวา 

125 

ผลงาน

ไมนอยกวา 

130 

ผลงาน

ไมนอยกวา 

135 ผลงาน

ไมนอยกวา 

140 ผลงาน

SSAP2-04 โครงการทุนสนับสนุน

การนําเสนอผลงานวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

SSAP 2  : การกําหนดเปาหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตรสาขาที่มีความจําเปน อันมีผลกระทบที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน

ผูประสานงานยุทธศาสตรหลัก  :  ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย

เปาประสงค ตัวชี้วัดหลัก

1. สนับสนุนการสราง

งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง

สามารถตีพิมพเผยแพร

ในระดับนานาชาติ

1. สรางงานวิจัยที่คุณภาพสูง

เปนที่ยอมรับเพื่อผลักดัน

สูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ในภูมิภาคอาเซียน และเปน

ที่พึ่งพิงของสังคม

รหัส

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

กลยุทธ รหัส
แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบหลัก

เปาหมายป
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เปาหมาย 4 ป

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
เปาประสงค ตัวชี้วัดหลัก

รหัส

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
หมายเหตุกลยุทธ รหัส

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบหลัก

เปาหมายป

K24 จํานวนผลงานวิจัย หรือ

ผลงานสรางสรรค ที่มีการ

นําไปใชประโยชนใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

จํานวนรวม 

ไมนอยกวา 

70 ผลงาน

ไมนอยกวา 10

 ผลงาน

ไมนอยกวา 15

 ผลงาน

ไมนอยกวา 20

 ผลงาน

ไมนอยกวา 25

 ผลงาน

2. สงเสริมการทําวิจัยที่

ตอบสนองความตองการ

ของประเทศ

SSAP2-05 โครงการพัฒนา

ศักยภาพและสงเสริม

การทําวิจัยของอาจารย

ดานการพัฒนาโจทย

วิจัยที่ตอบสนองตอ

ความตองการของ

ประเทศ

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

K25 รอยละของอาจารยประจํา

หรือนักวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย 

หรืองานสรางสรรคจาก

ภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวน

อาจารยประจําทั้งหมด

คาเฉลี่ยรวม

ไมนอยกวา 

รอยละ 47.5

ไมนอยกวา

รอยละ 40

ไมนอยกวา

รอยละ 45

ไมนอยกวา

รอยละ 50

ไมนอยกวา

รอยละ 55

SSAP2-06 โครงการพัฒนา

ศักยภาพดานการพัฒนา

ขอเสนอโครงการวิจัย

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

K26 จํานวนรวม 

ไมนอยกวา

44 ทุน

SSAP2-07 โครงการทุนสนับสนุน

การสรางผลงาน

นวัตกรรม

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

SSAP2-08 โครงการทุนสนับสนุน

สิ่งประดิษฐหรือ

นวัตกรรมที่ไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

3. ผลิตผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจ

 สังคม และสิ่งแวดลอม

K27 จํานวนผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ 

หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือ

ไดรับความคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา หรือการอนุญาต

ใหใชสิทธิในเทคโนโลยี หรือ

การใชประโยชนเชิงพาณิชย

จํานวนรวม 

ไมนอยกวา 

130 ผลงาน

ไมนอยกวา 

25 ผลงาน

ไมนอยกวา 

30 ผลงาน

ไมนอยกวา 

35 ผลงาน

ไมนอยกวา 

40 ผลงาน

สงเสริมการสรางผลงาน

วิจัย หรืองานสรางสรรค

หรือนวัตกรรม ที่สามารถ

เพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจ

สังคมและสิ่งแวดลอม

SSAP2-09 โครงการทุนสนับสนุน

ดานทรัพยสินทางปญญา

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

2. สนับสนุนบุคลากรใหผลิต

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม

เสริมสรางศักยภาพดาน

การวิจัยใหกับบุคลากร

จํานวนทุนวิจัยที่สนันสนุน

การสรางผลงานนวัตกรรม

ไมนอยกวา 

8 ทุน

ไมนอยกวา 

10 ทุน

ไมนอยกวา 

12 ทุน

ไมนอยกวา 

14 ทุน
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เปาหมาย 4 ป

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
เปาประสงค ตัวชี้วัดหลัก

รหัส

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
หมายเหตุกลยุทธ รหัส

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบหลัก

เปาหมายป

K28 จํานวนผลงานวิจัยเชิงนโยบาย

สาธารณะ ผลงานวิจัย หรือ

ผลงานนวัตกรรม ที่เกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจ 

สังคมหรือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม 

จํานวนรวม 

ไมนอยกวา 

48 ผลงาน

ไมนอยกวา 

9 ผลงาน

ไมนอยกวา 

11 ผลงาน

ไมนอยกวา 

13 ผลงาน

ไมนอยกวา 

15 ผลงาน

SSAP2-10 โครงการทุนสนับสนุน

งานวิจัยเชิงนโยบาย

สาธารณะ หรืองานวิจัย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย

K29 รอยละจํานวนโครงการวิจัย

ที่ตอบสนองตอนโยบาย 

Thailand 4.0 หรือ โมเดล 

Bio Economy, 

Circular Economy, 

Green Economy (BCG)

ตอจํานวนโครงการวิจัย

ทั้งหมดที่ไดรับการสนับสนุน

ในปนั้น

คาเฉลี่ยรวม

ไมนอยกวา 

รอยละ 52.5

ไมนอยกวา 

รอยละ 45

ไมนอยกวา 

รอยละ 50

ไมนอยกวา 

รอยละ 55

ไมนอยกวา 

รอยละ 60

SSAP2-11 โครงการทุนสนับสนุนที่

ตอบสนองตอนโยบาย 

Thailand 4.0 หรือ 

โมเดล Bio Economy, 

Circular Economy, 

Green Economy 

(BCG)

    ผูอํานวยการสถาบัน

ยุทธศาสตรทางปญญา

และวิจัย




สรุป : SSAP 2  ประกอบดวย 3 เปาประสงค  10 ตัวชี้วัด  4 กลยุทธ  11 โครงการ
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เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

1. สรา้งงานบรกิารวิชาการที่
สอดคล้องกับความตอ้งการ
รว่มกับชมุชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน

K30 รอ้ยละของโครงการหรอื
กิจกรรมบรกิารวิชาการและ
วิชาชพีที่ตอบสนองความ
ตอ้งการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็
ของชมุชนและสังคมตอ่จ านวน
โครงการทั้งหมด
(ภาคผนวก 3-1)

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 90
ในป ี2565

80 85 85 90 ก าหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการบรกิาร
วิชาการแก่ชมุชนและสังคม
โดยเน้น
1. ดา้นเศรษฐกิจ
2. ดา้นสังคม   
   (การศึกษา, วัฒนธรรม, 
    สุขภาวะและผู้สูงอาย)ุ
3. ดา้นสิ่งแวดล้อม 
    (การจัดการขยะ)

SSAP3-01 การประเมนิโครงการ
บรกิารวิชาการแก่ชมุชน
และสังคม

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีายพัฒนา
กิจการเพ่ือสังคม
2. คณบดแีละผู้อ านวยการ
ทกุส่วนงานที่รบัผิดชอบ
โครงการบรกิารวิชาการ
แก่ชมุชน

K31 รอ้ยละของโครงการที่มปีระโยชน์
ตอ่ชมุชนโดยรวม
(ภาคผนวก 3-1)

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 90
ในป ี2565

80 85 85 90 SSAP3-02 โครงการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ละแลกเปลี่ยน
เรยีนรูกั้บชมุชน

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีายพัฒนา
กิจการเพ่ือสังคม
2. คณบดแีละผู้อ านวยการ
ทกุส่วนงานที่รบัผิดชอบ
โครงการบรกิารวิชาการ
แก่ชมุชน

SSAP3-03 โครงการเผยแพรผ่ลงาน
บรกิารวิชาการแก่ชมุชน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

P P P P 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
พัฒนากิจการเพ่ือสังคม
2. คณบดแีละผู้อ านวยการ
ทกุส่วนงานที่รบัผิดชอบ
โครงการบรกิารวิชาการ
แก่ชมุชน

ผู้รบัผิดชอบหลักแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเปา้ประสงค์ ตวัชี้วัดหลัก หมายเหตุ

แผนปฏิบัตกิารยทุธศาสตร์หลกั (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

SSAP 3 การพัฒนางานบรกิารวิชาการเพ่ือรว่มพัฒนาชมุชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานดา้นวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ประสานงานยุทธศาสตรห์ลัก: รองอธิการบดฝ่ีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม (เปา้ประสงค์ 1 - 2)  และผู้อ านวยการสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ (เปา้ประสงค์ 3 - 4)

รหสั
ตวัชี้วัด

เปา้หมายปี ระยะเวลา
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เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

ผู้รบัผิดชอบหลักแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเปา้ประสงค์ ตวัชี้วัดหลัก หมายเหตุ
รหสั

ตวัชี้วัด
เปา้หมายปี ระยะเวลา

2. มรีะบบการบรหิารจัดการ
โครงการบรกิารวิชาการแก่
ชมุชนที่มปีระสิทธิภาพ

K32 จ านวนโครงการที่มกีระบวนการ
ในการใหบ้รกิารวิชาการแก่สังคม 
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น
(ภาคผนวก 3-2)

จ านวนรวม
ไมน้่อยกว่า

240
โครงการ

75
โครงการ

80
โครงการ

85
โครงการ

จัดตั้งหน่วยงานภาคสนาม
ในพ้ืนที่โดยมบีคุลากร
ประจ า

SSAP3-04 การประเมนิผลและ
ตดิตามผลโครงการบรกิาร
วิชาการแก่ชมุชน

P P P P รองอธิการบดฝ่ีายพัฒนา
กิจการเพ่ือสังคม

SSAP3-05 การจัดท าระบบฐานขอ้มลู
เพ่ือการบรกิารวิชาการ
แก่ชมุชน

P P P P รองอธิการบดฝ่ีายพัฒนา
กิจการเพ่ือสังคม

K33 มจี านวนผู้ที่ขอผลงาน
ทางวิชาการรบัใชส้ังคม

จ านวนรวม
ไมน้่อยกว่า

9 คน

2 คน 3 คน 4 คน SSAP3-06 การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการโครงการบรกิาร
วิชาการแก่ชมุชน อย่าง
คุ้มค่า และส่งเสรมิการ
ขอผลงานทางวิชาการ
รบัใชส้ังคม
(ภาคผนวก 3-3)

P P P P รองอธิการบดฝ่ีายพัฒนา
กิจการเพ่ือสังคม
รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ

3. คณาจารย์ บคุลากร นิสิต 
และบคุคลทั่วไป เขา้รว่ม
กิจกรรม และมคีวามเขา้ใจ
เรือ่งวัฒนธรรมและศิลปะ

K34 รอ้ยละของผู้เขา้รว่มกิจกรรม
มคีวามเขา้ใจเรือ่งวัฒนธรรม
และศิลปะ

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 75

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 75

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ส่งเสรมิใหม้กิีจกรรม
อนุรกัษ์ สืบสาน 
สรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศิลปะ

SSAP3-07 โครงการอนุรกัษ์สืบสาน
และสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
และศิลปะ 

P P P P ผู้อ านวยการสถาบนั
วัฒนธรรมและศิลปะ

K35 จ านวนผู้เขา้รว่มกิจกรรม ไมน้่อยกว่า
6,000 คน

ไมน้่อยกว่า
 3,000 คน

ไมน้่อยกว่า
 4,000 คน

ไมน้่อยกว่า
 5,000 คน

ไมน้่อยกว่า
 6,000 คน

SSAP3-08 โครงการการจัดท า
แผนงานสรา้งเครอืขา่ย
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

P P P P ผู้อ านวยการสถาบนั
วัฒนธรรมและศิลปะ

4. สรา้งเครอืขา่ยทางดา้นการ
ท านุบ ารงุวัฒนธรรมและศิลปะ
กับนานาชาติ

K36 จ านวนประเทศที่เขา้รว่ม
กิจกรรมดา้นการท านุบ ารงุ
วัฒนธรรม

ไมน้่อยกว่า 
6 ประเทศ

ไมน้่อยกว่า 
3 ประเทศ

ไมน้่อยกว่า 
4 ประเทศ

ไมน้่อยกว่า 
5 ประเทศ

ไมน้่อยกว่า 
6 ประเทศ

1. สนับสนุน ส่งเสรมิให้
ส่วนงานประสานงานสรา้ง
เครอืขา่ยกับนานาชาติ

SSAP3-09 กิจกรรมมหกรรม
วัฒนธรรมและศิลปะกับ
นานาชาติ

P P P P ผู้อ านวยการสถาบนั
วัฒนธรรมและศิลปะ

K37 มรีะบบฐานขอ้มลู เชน่ระบบ
สืบค้นรปูภาพ ขอ้มลูทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ

ไมน้่อยกว่า
2 ระบบ

ไมน้่อยกว่า 
1 ระบบ

ไมน้่อยกว่า 
1 ระบบ

ไมน้่อยกว่า 
2 ระบบ

ไมน้่อยกว่า 
2 ระบบ

2. ส่งเสรมิใหส้่วนงาน
รวบรวมและจัดเก็บฐาน
ขอ้มลู ดา้นวัฒนธรรม
และศิลปะ อยู่ในระบบ

SSAP3-10 กิจกรรมรวบรวมและ
จัดเก็บฐานขอ้มลู เพ่ือการ
สื่อสารทางดา้นวัฒนธรรม
และศิลปะ 

P P P P ผู้อ านวยการสถาบนั
วัฒนธรรมและศิลปะ

 
สรปุ : SSAP 3  ประกอบดว้ย 4 เปา้ประสงค์  8 ตวัชี้วัด 5 กลยุทธ์  10 โครงการ
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เปาประสงค ลําดับที่ คําอธิบายรายละเอียด

เปาประสงค 1 ภาคผนวก 3-1 ตัวชี้วัด K30 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

ตอจํานวนโครงการทั้งหมด

 - การคํานวนคารอยละคิดเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (เงินอุดหนุนจากรัฐ) งบเงินอุดหนุน (จาก บก.)

 - โครงการบริการวิชาการที่จัดทําทั้งหมดตองผานเกณฑดังตอไปนี้

   1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการวิชาการตาม

     จุดเนนของหนวยงาน

   2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

   3. มีการประเมินและติดตามผลในแตละโครงการ

   4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาในปตอไป

   5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ นําไปใชในการเรียนการสอนและถายทอดความรูสูชุมชน

*** ตองผานเกณฑ 4 ใน 5 ขอ

ตัวชี้วัด K31 วัดไดจากการประเมินติดตามผล กอน - หลัง การทําโครงการ

ภาคผนวก 3-2 ตัวชี้วัด K32 จํานวนโครงการที่มีกระบวนการในการใหบริการแกสังคมผานเกณฑเพิ่มขึ้น ตามแนวตัวชี้วัด

 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

 2. จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1

 3. เกิดผลกระทบเชิงบวกตาม Tripple Bottom Line (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม)

 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายมีแผนการพัฒนาเปนของตนเองและมีการดําเนินการตามแผน

 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย

*** ตองผานเกณฑ 4 ใน 5 ขอ

ภาคผนวก 3-3 SSAP3-06 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกชุมชนอยางคุมคาและสงเสริมการขอผลงานทางวิชาการรับใชสังคมการพัฒนาระบบบริหาร

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน ใหครอบคลุม

 1. วงจร PDCA

 2. การพัฒนาบุคลากรงานบริการวิชาการแกชุมชนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

 3. สนับสนุนบุคลากรใหใชผลงานดานรับใชสังคมในการขอตําแหนงทางวิชาการ

ภาคผนวก SSAP3

เปาประสงค 2



16

เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

1. พัฒนาหลักสูตรสองภาษา
และนานาชาติ

K38 จ านวนหลักสูตรสองภาษา
และนานาชาติ

การเพ่ิมหลักสูตร
ไมน้่อยกว่า
8 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
5 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
6 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
7 หลักสูตร

ไมน้่อยกว่า
8 หลักสูตร

1. ก ากับนโยบายใหท้กุคณะ
มกีารพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
รองรบั Internationaliza
tion ของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการสรา้ง
ความรว่มมอืกับสถาบนั
ในตา่งประเทศ
3. สนับสนุนการพัฒนาหลัก
สูตรใหไ้ดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ.

SSAP4-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนา
หลักสูตรสองภาษาและ
นานาชาติ

✔ ✔ ✔ ✔ 1. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
2. รองอธิการบดฝ่ีายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. หวัหน้าส่วนงานที่มกีาร
จัดการเรยีนการสอน

K39 จ านวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/
อบรม/วิจัยในตา่งประเทศ 

 70 คน ไมน้่อยกว่า
55 คน

ไมน้่อยกว่า
60 คน

ไมน้่อยกว่า
65 คน

ไมน้่อยกว่า
70 คน

1. เพ่ิมชอ่งทางใหส้นับสนุน
และประชาสัมพันธ์ใหนิ้สิต
ทราบ

SSAP4-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนนิสิต มศว

✔ ✔ ✔ ✔

K40 จ านวนนิสิตจากสถาบนั
ตา่งประเทศที่มาศึกษา/อบรม/
วิจัยใน มศว
(1 ภาคการศึกษา)

 160 คน ไมน้่อยกว่า
100 คน

ไมน้่อยกว่า
120 คน

ไมน้่อยกว่า
140 คน

ไมน้่อยกว่า
160 คน

SSAP4-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนนิสิตจาก
ตา่งประเทศ

✔ ✔ ✔ ✔

K41 จ านวนบคุลากรจาก มศว 
ที่ไปอบรม/วิจัยในตา่งประเทศ 

 25 คน ไมน้่อยกว่า
20 คน

ไมน้่อยกว่า
20 คน

ไมน้่อยกว่า
25 คน

ไมน้่อยกว่า
25 คน

2. เพ่ิมชอ่งทางใหส้นับสนุน
และประชาสัมพันธ์ใหบ้คุลากร
ทราบ

  SSAP4-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การอบรม ศึกษา วิจัย
ของบคุลากร มศว 
ในตา่งประเทศ

✔ ✔ ✔ ✔

K42 จ านวนบคุลากรจากสถาบนั
ตา่งประเทศที่มาอบรม/
วิจัยใน มศว
(1 ภาคการศึกษา)

 20 คน ไมน้่อยกว่า
10 คน

ไมน้่อยกว่า
12 คน

ไมน้่อยกว่า
15 คน

ไมน้่อยกว่า
20 คน

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

✔ ✔ ✔ ✔

แผนปฏิบัตกิารยทุธศาสตร์หลกั (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

SSAP 4 การพัฒนาความเปน็นานาชาตแิละความเปน็สากล
ผู้ประสานงานยุทธศาสตรห์ลัก: รองอธิการบดฝ่ีายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เปา้หมายปี

1. รองอธิการบดฝ่ีายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
3. หวัหน้าส่วนงานระดบั
คณะทกุหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ผู้รบัผิดชอบหลัก หมายเหตุ

2. ส่งเสรมิความเปน็นานาชาติ
และความเปน็สากล

เปา้ประสงค์
รหสั

ตวัชี้วัด
ตวัชี้วัดหลัก
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เปา้หมาย 4 ปี กลยุทธ์ รหสั
2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปา้หมายปี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รบัผิดชอบหลัก หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั
ตวัชี้วัด

ตวัชี้วัดหลัก

3. พัฒนานิสิต/บคุลากร
เพ่ือรองรบัการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน

K43 รอ้ยละของนิสิต/บคุลากรที่เขา้รบั
การอบรม/พัฒนา

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ตาม
เปา้หมาย
ที่ก าหนด

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ตาม
เปา้หมาย
ที่ก าหนด

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ตาม
เปา้หมาย
ที่ก าหนด

ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80

ตาม
เปา้หมาย
ที่ก าหนด

เพ่ิมชอ่งทางใหส้นับสนุน
และประชาสัมพันธ์ใหนิ้สิต
และบคุลากรทราบ

SSAP4-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาอบรม
ภาษาตา่งประเทศส าหรบั
นิสิต/บคุลากร 
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

✔ ✔ ✔ ✔ 1. รองอธิการบดฝ่ีายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ

4. พัฒนาความรว่มมอื
ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย
และองค์กรเอกชน

K44 จ านวน MOU/กิจกรรมความ
รว่มมอื

หมายเหตุ
ป ี2017 MOU เพ่ิมขึ้น 19 ฉบบั
ป ี2018 MOU เพ่ิมขึ้น 27 ฉบบั

 7 ฉบบั ไมน้่อยกว่า
4 ฉบบั

ไมน้่อยกว่า
5 ฉบบั

ไมน้่อยกว่า
6 ฉบบั

ไมน้่อยกว่า
7 ฉบบั

1. เพ่ิมการประสานงานกับ
สถาบนัในตา่งประเทศ
2. เพ่ิมจ านวนความรว่มมอื
กับคู่สัญญาการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชงิรกุไปยัง
สถาบนัตา่งประเทศ

SSAP4-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เจรจาความรว่มมอืกับ
สถาบนัการศึกษา
ในตา่งประเทศ 
และองค์กรตา่งๆ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ที่เอ้ือตอ่การเรยีน
ของนิสิตตา่งชาติ

✔ ✔ ✔ ✔ 1. รองอธิการบดฝ่ีายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. รองอธิการบดฝ่ีาย
วิชาการ
3. หวัหน้าส่วนงานระดบั
คณะทกุหน่วยงาน

 
สรปุ : SSAP 4  ประกอบดว้ย 4 เปา้ประสงค์  7 ตวัชี้วัด  8 กลยุทธ์  7 โครงการ
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

K45 มีอัตลักษณนิสิต มศว 

สอดคลองกับเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย

มี มี มี มี มี 1. พัฒนาอัตลักษณ

นิสิตใหสอดคลองกับ

เปาหมายของ

มหาวิทยาลัย

SSAP5-01 โครงการคายเสริมสราง

อัตลักษณนิสิต

    1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ

K46 จํานวนกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสํานึกสาธารณะ

ไมนอยกวา

95 กิจกรรม

80 85 90 95 2. การบูรณาการทักษะ

วิชาชีพและทักษะการ

เรียนรูทางอารมณและ

สังคม (Soft Skills 

and Social 

Emotional 

Learning Skills)

SSAP5-02 โครงการศูนยนิสิตจิตอาสา     1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

กิจการเพื่อสังคม

SSAP5-03 โครงการสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรม จริยธรรมในนิสิต

รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

K47 จํานวนกิจกรรมพัฒนา

ความเปนผูนํา

ไมนอยกวา

25 กิจกรรม

25 25 25 25 SSAP5-04 โครงการสงเสริม การจัด

กิจกรรมพัฒนาความเปนผูนํา

ของนิสิต

   

K48 จํานวนกิจกรรมพัฒนา

ทักษะสื่อสารและการใชสื่อ

อยางสรางสรรค

ไมนอยกวา

25 กิจกรรม

10 15 20 25 SSAP5-05 โครงการพัฒนาทักษะการ

สื่อสารใหกับนิสิต

   

SSAP5-06 โครงการรณรงคการใชสื่ออยาง

สรางสรรค

   

K49 จํานวนรายวิชาที่มีการ

บูรณาการงานกิจกรรมนิสิต

กับรายวิชา

ทุกหลักสูตรตอง

มีการบูรณาการ

กิจกรรมนิสิตกับรายวิชา

อยางนอยหนึ่งรายวิชา

SSAP5-07 โครงการบูรณาการงานกิจกรรม

นิสิตกับรายวิชา

    1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูประสานงานยุทธศาสตรหลัก  :  รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  (เปาประสงค 1 - 6)   และรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล (เปาประสงค 7 - 11)

หนึ่งหลักสูตรตองมีหนึ่งรายวิชา

ที่มีการบูรณาการกิจกรรมนิสิต

1. สงเสริมและพัฒนานิสิต

ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

และเปนผูเรียนรู

ตลอดชีวิต

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุเปาประสงค
รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสรางปญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุเปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

K50 นิสิตที่จบการศึกษาไดรับ

ใบ Transcript กิจกรรม

นิสิตที่จบการศึกษา

ไดรับใบ Transcipt

 - มี มี มี SSAP5-08 การจัดทํา Transcript กิจกรรม     รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

K51 จํานวนกิจกรรมเสริมสราง

ความรูทางดานการเงิน 

การออม การลงทุน

ไมนอยกวา

4 กิจกรรม

2 2 4 4 SSAP5-09 โครงการพัฒนาความรูทางดาน

การเงิน การออม การลงทุน

   

K52 จํานวนกิจกรรมมหาวิทยาลัย

สีเขียว

ไมนอยกวา

35 กิจกรรม

20 25 30 35 SSAP5-10 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว     1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

องครักษ

3. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

กายภาพและสิ่งแวดลอม

K53 รอยละของนิสิตชั้นปสุดทาย

ที่เขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 ของนิสิต

ที่เขารวมโครงการ

80 80 80 80 3. การเตรียมความ

พรอมสูตลาดแรงงาน

ใหกับนิสิต

SSAP5-11 โครงการเตรียมความพรอมสู

ตลาดแรงงาน

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

K54 รอยละความพึงพอใจของ

นิสิตตอการเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

 - 80 80 80 SSAP5-12 โครงการสงเสริมใหนิสิตทํางาน

รวมกับผูประกอบการ

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

K55 มีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา รอยละ 80

SSAP5-13 โครงการทุนสวัสดิการ

สําหรับนิสิต

   

SSAP5-14 โครงการสงเสริมสุขภาพนิสิต    

SSAP5-15 โครงการประกันอุบัติเหตุ

นิสิต มศว

   

SSAP5-16 งานกองทุนเงินใหกูยืม

เพื่อการศึกษา

   

SSAP5-17 โครงการรถสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลัย

    1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

กายภาพและสิ่งแวดลอม

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

องครักษ

2. พัฒนานิสิตใหมีความ

พรอมในการศึกษาเลาเรียน

และเรียนรูการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย

รอยละความพึงพอใจของ

นิสิตตอระบบสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัย

1. จัดระบบสวัสดิการ

ของนิสิต

80 80 รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

80 80



20

เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุเปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

K56 รอยละของนิสิตที่มีคุณสมบัติ

ไดรับการชวยเหลือ

รอยละ 100 100 100 100 100 2. จัดใหมีทุนการ

ศึกษาสําหรับนิสิต

ที่มีความขาดแคลนทุน

ทรัพยอยางแทจริง

รวมทั้งทุนการศึกษา

เพื่อสงเสริม

ดานตางๆ ใหแกนิสิต

SSAP5-18 โครงการทุนการศึกษา     รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

K57 จํานวนนิสิตที่ไดรับการพัฒนา

ทักษะดานการใหคําปรึกษา

ไมนอยกวา

250 คน

250 250 250 250 3. พัฒนาระบบการให

ความชวยเหลือ

และใหคําปรึกษา

แกนิสิต

SSAP5-19 โครงการชวยเหลือ

และใหคําปรึกษาแกนิสิต

   

K58 รอยละความพึงพอใจ

ของนิสิตจากการเขารวม

โครงการสงเสริมการ

มีรายไดระหวางเรียน 

มีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา

รอยละ 80

80 80 80 80 4. สงเสริมการมีรายได

ระหวางเรียน

SSAP5-20 โครงการสงเสริมการมีรายได

ระหวางเรียนสําหรับนิสิต

   

K59 รอยละ 100 SSAP5-21 โครงการบริการและสนับสนุน

นิสิตพิการ

   

SSAP5-22 ปรับพื้นที่กายภาพใหมีความ

เหมาะสมกับเด็กพิการ

    1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

กายภาพและสิ่งแวดลอม

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

องครักษ

K60 จํานวนกิจกรรมทางดานกีฬา

เพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความ

เปนเลิศ

ไมนอยกวา

60 กิจกรรม

60 60 60 60 1. สงเสริมกีฬาเพื่อ

สุขภาพและกีฬาเพื่อ

ความเปนเลิศ

SSAP5-23 โครงการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพ

และกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

   

K61 จํานวนกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสีขาว

ไมนอยกวา

6 กิจกรรม

6 6 6 6 2. พัฒนามหาวิทยาลัย

สีขาว

SSAP5-24 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว    

K62 จํานวนกิจกรรมดานสุขภาพจิต ไมนอยกวา

4 กิจกรรม

2 2 4 4 3. ดูแลและสงเสริม

นิสิตดานสุขภาพจิต

SSAP5-25 โครงการดานสุขภาพจิต    

100

3. พัฒนานิสิตทางดาน

สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ

กีฬา

รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

5. จัดใหมีระบบ

การดูแลนิสิต

ที่มีความพิการ

รอยละของนิสิตที่มีความ

พิการทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ

มหาวิทยาลัยไดรับความ

ชวยเหลือ

100100 100
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุเปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

K63 ไมนอยกวา

10 กิจกรรม

SSAP5-26 โครงการสรางวินัยการขับขี่

ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

องครักษ

SSAP5-27 โครงการกระตุนการมีวินัย

และการเปนพลเมืองที่ดี

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

K64 รอยละของนิสิตที่เขามารวม

ออกเสียงเลือกตั้ง

รอยละ 50 50 50 50 50 2. สงเสริมกระบวน

การในระบอบ

ประชาธิปไตยในนิสิต 

สรางการมีสวนรวม

ของนิสิต

SSAP5-28 โครงการเสริมสราง

ประชาธิปไตยใหแกนิสิต

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

K65 ไมนอยกวา 

50 กิจกรรม

SSAP5-29 โครงการเสริมสรางรักชาติ 

ศาสน กษัตริย

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SSAP5-30 โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

   

5. สรางเครือขายระหวาง

ศิษยเกากับมหาวิทยาลัยให

เกิดความสัมพันธอยาง

เขมแข็งและยั่งยืน

K66 จํานวนกิจกรรมความสัมพันธ

ระหวางศิษยเกากับ

มหาวิทยาลัย

ไมนอยกวา 

20 กิจกรรม

20 20 20 20 สรางสัมพันธ

ในการเกื้อกูลกัน

ระหวางศิษยเกา ศิษย

ปจจุบัน และ

มหาวิทยาลัย

SSAP5-31 โครงการเชิดชูเกียรติ

และสรางความสัมพันธระหวาง

ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน คณะและ

มหาวิทยาลัย

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

6. พัฒนาและเสริมสราง

สมรรถนะของบุคลากรเพื่อ

การพัฒนานิสิต

K67 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนา

ไมนอยกวา

80 คนตอป

80 80 80 80 พัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของบุคลากร

ดานกิจการนิสิต

SSAP5-32 โครงการพัฒนาศักยภาพ

การทํางานของบุคลากร

ดานกิจการนิสิต

    รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

50

10

50 50 3. สงเสริมกิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

10

50

4. สรางเสริมวินัยนิสิต 

ความเปนพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย 

และความเปนไทย

10

จํานวนกิจกรรมทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม

จํานวนกิจกรรมสงเสริมวินัย

นิสิต มศว

10 1. สงเสริมวินัย

นิสิต มศว
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุเปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

7. มีระบบการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

K68 มีแผนยุทธศาสตรทรัพยากร

บุคคล

มี มี มี มี จัดทําแผนยุทธศาสตร

ดานทรัพยากรบุคคล

และกํากับติดตามการ

ดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผน

SSAP5-33 จัดทําแผนยุทธศาสตร

ทรัพยากรบุคคล

   รองอธิการบดีฝายทรัพยากร

บุคคล

K69 รอยละของตัวชี้วัดของแผน

ยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคลที่

บรรลุเปาหมายตอ

ปงบประมาณ

90 50 80 90 SSAP5-34 ประเมินและปรับปรุง

แผนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล

เปนระยะอยางสม่ําเสมอ

  

8. พัฒนาระบบการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากร 

เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่

เหมาะสมกับงานและองคกร

K70 รอยละของบุคลากรที่ผาน

การสรรหา คัดเลือกมี

ความรูความสามารถและ

ทักษะเหมาะสมกับตําแหนง

งานและองคกร

80 70 75 80 พัฒนาระบบการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากร

SSAP5-35 จัดทํา ปรับปรุง และกํากับ

กระบวนการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากร

   รองอธิการบดีฝายทรัพยากร

บุคคล

SSAP5-36 โครงการพัฒนาระบบ

สมัครงานออนไลน 

และฐานขอมูลผูสมัคร

  

9. พัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ใหมีความโปรงใส

และเปนธรรม

K71 รอยละของบุคลากรับรู

และเขาใจในระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยูในระดับดี

80 50 70 80 พัฒนาระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและ

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน

SSAP5-37 กําหนดเกณฑมาตรฐาน

ภาระงานของบุคลากร

   รองอธิการบดีฝายทรัพยากร

บุคคล

K72 รอยละของบุคลากรมีความ

พึงพอใจในระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

70 50 60 70 SSAP5-38 ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผล

การปฏิบัติงาน
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุเปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

10. บุคลากรไดรับการ

พัฒนาใหกาวหนาตาม

สายอาชีพ

K73 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนา

บุคลากร

90 50 80 90 พัฒนาระบบการพัฒนา

บุคลากร

SSAP5-39 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร    รองอธิการบดีฝายทรัพยากร

บุคคล

K74 รอยละของอาจารยสาธิต

ที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

15 5 10 15 SSAP5-40 พัฒนาระบบสนับสนุนการ

เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

ของ อาจารยสาธิต นักวิจัย 

และบุคลากรสายปฏิบัติการ

  

K75 รอยละของกรอบระดับ

ตําแหนงชํานาญงานพิเศษ

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ ที่มีบุคลากร

สายปฏิบัติการครองอัตรา

60 20 35 60 SSAP5-41 พัฒนาผูบริหาร   

K76 จํานวนผูบริหารสายวิชาการ 

ที่ไดรับการพัฒนา

100 100 100 100

K77 จํานวนผูบริหารสาย

ปฏิบัติการที่ไดรับการพัฒนา

100 100 100 100

11. บุคลากรมีความผูกพัน

กับองคกร

K78 รอยละของคาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินความผูกพันองคกร  

(Happinometer)

มากกวา 60 มากกวา

60

มากกวา

60

มากกวา

60

จัดระบบสวัสดิการ

เพื่อกระตุนใหบุคลากร

เกิดความทุมเทในการ

ปฎิบัติงานและมีความ

ผูกพันตอองคกร

SSAP5-42 จัดสรรสวัสดิการใหกับบุคลากร

อยางเหมาะสม

   รองอธิการบดีฝายทรัพยากร

บุคคล

SSAP5-43 โครงการเสริมสรางความ

ผูกพันในองคกร

  




สรุป : SSAP 5  ประกอบดวย 11  เปาประสงค  34 ตัวชี้วัด  21 กลยุทธ  43 โครงการ

                    - นิสิต        6  เปาประสงค  23 ตัวชี้วัด  16 กลยุทธ  32 โครงการ

                    - บุคลากร    5  เปาประสงค  11 ตัวชี้วัด   5 กลยุทธ  11 โครงการ
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัย

มีระบบการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

K79 รอยละของสวนงานที่มีการนํา

ขอมูลจากระบบ SWU - ERP 

มาใชประโยชนในการตัดสินใจ

เชิงยุทธศาสตรของสวนงาน

100% 50% 80% 90% 100% สนับสนุนสงเสริม

ใหระบบ SWU - ERP

เปนสวนหนึ่งในการ

บริหารยุทธศาสตร

/มหาวิทยาลัย

SSAP6-01 โครงการอบรมผูบริหารและ

บุคลากรเรื่องการใชขอมูล

จากระบบ SWU - ERP

    1. รองอธิการบดีฝายบริหาร

2. หัวหนาสวนงาน

SSAP6-02 โครงการจัดการระบบขอมูล 

SWU - ERP และระบบขอมูล

เพื่อการตัดสินใจของ

มหาวิทยาลัย

   

SSAP6-03 มีการติดตามและรายงาน

ผลการใชประโยชนจาก

ขอมูลของระบบ SWU - ERP

จากสวนงาน/มหาวิทยาลัย

   

2. มีระบบและกลไก

เพื่อพัฒนาระบบการ

ดําเนินงานและการจัดการ

ของมหาวิทยาลัยที่ใช

ทรัพยากรอยางคุมคา

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

K80 รอยละของสวนงานที่มี

การรายงานผลการดําเนิน

งานตามแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรม ที่นําไปสูการจัดการที่

เปนมิตรตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

100% 50% 80% 90% 100% 1. ผลักดันแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม

ที่ลดการกอกําเนิด

ขยะและของเสีย

ที่แหลงกําเนิดและลด

ความสูญเปลา

ในกระบวนการทํางาน

SSAP6-04 โครงการรณรงคการลด

กอเกิดของเสียที่กอใหเกิด

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ

    1. รองอธิการบดีฝายบริหาร

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

กายภาพและสิ่งแวดลอม

3. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

องครักษ

4. หัวหนาสวนงาน

2. สงเสริมการใช

ระบบเทคโนโลยี

ในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัย

ที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม

SSAP6-05 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

การใชพลังงานและพลังงาน

ทดแทน

   

3. สงเสริมการใช

ทรัพยากรรวมกัน

ในมหาวิทยาลัย

SSAP6-06 การใชงานระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลยี สนับสนุนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

   

SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ

ผูประสานงานยุทธศาสตรหลัก  :  รองอธิการบดีฝายบริหาร

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

เปาประสงค
รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
เปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

3. มีระบบและเครื่องมือ

ทางการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ

K81 มีรายงานการเงินของ

มหาวิทยาลัย เสนอ สตง. 

ภายใน 90 วัน หลังจาก

สิ้นปบัญชี

ภายใน

90 วัน

ภายใน

90 วัน

ภายใน

90 วัน

ภายใน

90 วัน

ภายใน

90 วัน

1. นําระบบ SWU-ERP

มาใชในการรายงาน

ผลทางการบัญชี

SSAP6-07 มีการติดตามและรายงาน

ผลขอมูลทางการเงิน

ของระบบ SWU - ERP 

เปนรายเดือน รายไตรมาส 

และรายป

    รองอธิการบดีฝายบริหาร

K82 มีรายงานตนทุนตอหนวย

ของหลักสูตร และเสนอตอ

คณะกรรมการนโยบาย

การเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย

100% 100% 100% 100% 100% 2. มีการนําขอมูลจาก

ระบบ SWU - ERP 

และระบบ Supreme 

มาใชประโยชน

รวมกัน

SSAP6-08 มีการติดตามและรายงานผล

ขอมูล FTES และหลักสูตร

จากระบบ SWU - ERP 

และระบบ Supreme 

อยางนอยภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง

    1. รองอธิการบดีฝายบริหาร

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ

3. รองอธิการบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา

4. ผูอํานวยการสํานัก

คอมพิวเตอร

K83 รอยละของสวนงานที่มี

การใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสในระดับสวนงาน

100% 70% 80% 90% 100% 3. สนับสนุนสงเสริม

ใหสวนงานพัฒนาการ

ใชระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสเปน

สวนหนึ่งในการ

บริหารยุทธศาสตร

ของสวนงาน/

มหาวิทยาลัย

SSAP6-09 โครงการอบรมการใช

งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส

    รองอธิการบดีฝายบริหาร

SSAP6-10 มีการติดตามและรายงาน

ผลการใชประโยชนจากระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ของสวนงาน/มหาวิทยาลัย

ที่มุงเนนไปถึงการลดระยะเวลา

และลดการใชทรัพยากร

   



26

เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
เปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก

เปาหมายป
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

4. โครงสรางองคกรและการ

ดําเนินงานของสวนงาน

สามารถขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยใหบรรลุ

วิสัยทัศน

K84 รอยละของสวนงานที่มี

ความซ้ําซอนกันในการ

ปฏิบัติงานทั้งดานภารกิจ

และพันธกิจ

0 <10 <5 0 ปรับโครงสรางองคกร

ใหเอื้อตอการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ และการแขงขัน

ของมหาวิทยาลัย

SSAP6-11 วิเคราะหโครงสรางองคกร

ลดความซ้ําซอนของสวนงาน/

หนวยงานที่มีหนาที่ภารกิจ

พันธกิจซ้ําซอน

   อธิการบดี

K85 รอยละของสวนงานไดรับ

จัดสรรงบประมาณ

ตามภารกิจพันธกิจที่ตั้งไว

100 90 100 100 SSAP6-12 จัดสรรงบประมาณ

ใหสอดคลองกับพันธกิจ

สวนงาน

   1. รองอธิการบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา

2. รองอธิการบดีฝายบริหาร

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสูการ

เปนมหาวิทยาลัยแหงความ

ยั่งยืน

K86 รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามแผนแมบทมหาวิทยาลัย

แหงความยั่งยืน

100 50 60 80 100 สรางระบบและกลไกสู

การเปนมหาวิทยาลัย

แหงความยั่งยืน

SSAP6-13 จัดทําแผนแมบทการเปน

มหาวิทยาลัยแหงความยั่งยืน

  อธิการบดี และรอง

อธิการบดีทุกฝาย

SSAP6-14 มีการวิเคราะห ประเมิน 

ปรับปรุง แผนปฏิบัติการของ

แผนแมบทมหาวิทยาลัยแหง

ความยั่งยืนทุกป อยางตอเนื่อง

   

K87 อันดับการจัดเปนมหาวิทยาลัยสี

เขียวตามเกณฑ UI 

GREENMETRIC

1 ใน 300 1 ใน 500 1 ใน 400 1 ใน 300 1 ใน 300 SSAP6-15 จัดทําแผนแมบทการเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว

  1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

องครักษ            

2. รองอธิการบดีฝายพัฒนา

กายภาพและสิ่งแวดลอม

SSAP6-16 มีการวิเคราะห ประเมิน 

ปรับปรุง แผนปฏิบัติการของ

แผนแมบทมหาวิทยาลัยสีเขียว

ทุกป อยางตอเนื่อง

   




สรุป : SSAP 6  ประกอบดวย 5 เปาประสงค  9 ตัวชี้วัด  9 กลยุทธ  16 โครงการ
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

1. สื่อสารภาพลักษณองคกร

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

K88 เกิดการรับรูและเขาใจ

ของภาคีตางๆ ตอภาพ

ลักษของมหาวิทยาลัย 

ไดถูกตองในทิศทาง

เดียวกัน

เกิดภาพลักษณองคกรที่

ชัดเจน สรางการจดจํา

และไปในทิศทางเดียวกัน

ตอภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ

ไดแก บุคลากร, นิสิต, 

นักเรียน, ศิษยเกา, 

บุคคลทั่วไป

ไมนอยกวา

3 ภาคี

ไมนอยกวา

4 ภาคี

ไมนอยกวา 

5 ภาคี

ไมนอยกวา

5 ภาคี

สรางการจดจําและ

ความเขาใจผานชอง

ทางการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

SSAP7-01 สรางและเผยแพรอัตลักษณ

องคกรผานสื่อตางๆ

อยางเปนประจําและ

ตอเนื่อง

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

มีการเผยแพร

อัตลักษณองคกร

ผานสื่อตางๆ อาทิ

Social Media

และเว็บไซต เปนตน

SSAP7-02 จัดระบบศูนยกลาง

ในการรับขอมูล

และเผยแพรขอมูล

ขาวสารภาพลักษณองคกร

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

ดําเนินการขอ URL

และจัดทํา 
www.unity.swu.ac.th

 เพื่อเปนศูนยกลางใน

การแผยแพรอัตลักษณ 

องคกร

SSAP7-03 จัดทําคูมืออัตลักษณองคกร 

สัญลักษณ โลโก มาสคอท 

เทมเพลทในแบบมาตรฐาน 

เพื่อสรางความจดจําและ

สื่อสารภาพลักษณ

ไปในทางเดียวกัน

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

จัดทําคูมืออัตลักษณ

องคกรของ

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

(Corporate 

Identity)

SSAP7-04 จัดกิจกรรมในการเผยแพร

ภาพลักษณและวัฒนธรรม

องคกร

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

เปาหมายป

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

SSAP 7 การสื่อสารองคกร

ผูประสานงานยุทธศาสตรหลัก : รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร

เปาประสงค
รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปาหมายป
เปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

2. พัฒนาการสื่อสารที่มี

คุณภาพและครอบคลุมในระดับ

ชาติและ/หรือนานาชาติ

K89 เกิดการสื่อสารกับกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียที่

ครอบคลุมและมี

คุณภาพผานชองทาง

สื่อสังคมออนไลน

มีการสื่อสารที่ครอบ

คลุมกับผูมีสวนไดสวน

เสียครบทุกกลุมเปาหมาย

จํานวนผูเขา

ถึงขอมูล

เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา

รอยละ 10

ตอป

จํานวนผูเขา

ถึงขอมูล

เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา

รอยละ 15

ตอป

จํานวนผูเขา

ถึงขอมูล

เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา

รอยละ 20

ตอป

จํานวนผูเขา

ถึงขอมูล

เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา

รอยละ 20

ตอป

ใชชองทางการสื่อสาร

ที่มีความทันสมัยและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ผานรูปแบบเนื้อหาที่

เหมาะสมและเขาใจงาย

SSAP7-05 โครงการดานการพัฒนา

ทักษะสื่อสารแกภาคีตางๆ

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

SSAP7-06 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานทักษะการ

สื่อสาร

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

1. จัดอบรมโครงการ

ภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรสํานักงาน

อธิการบดี

2. จัดอบรมโครงการ

ภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย

K90 มีการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ

ในภาษาสากล

มีการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธใน

ภาษาสากลบนเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย ปาย

บอกทางภายใน

มหาวิทยาลัยและปาย

อาคาร

ไมนอยกวา

3 ภาษา

ไมนอยกวา

4 ภาษา

มีการพัฒนารูปแบบ

การสื่อสารผาน

ภาษาสากลใหทันสมัย 

และเขาใจงาย

SSAP7-07 โครงการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ

ในระดับนานาชาติผาน

ภาษาสากลบนเว็บไซต

มหาวิทยาลัย ปายบอกทาง

ภายในมหาวิทยาลัย 

และปายอาคาร

✔ ✔ ✔ ✔ 1. ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

2. ผูอํานวยการสํานัก

คอมพิวเตอร

3. ผูอํานวยการสวน

พัฒนากายภาพ

1. มีการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธในภาษา

อังกฤษ ภาษาจีน

ภาษาลาว

2. ปรับ Template 

เว็บไซตมหาวิทยาลัย

ทุกภาษา ใหมี

Template

รูปแบบเดียวกัน

3. พัฒนาระบบฐานขอมูล

เพื่อการสื่อสารองคกรของ

มหาวิทยาลัย

K91 มีระบบฐานขอมูล เชน 

ระบบสืบคนรูปภาพ 

รายชื่อที่มีการเพิ่มขึ้น

ของจํานวนขอมูล

ในระบบ

มีระบบฐานขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการสื่อสาร

องคกร เชน ฐานขอมูล

อัตลักษณองคกร 

ฐานขอมูลความรวมมือ

ไมนอยกวา

2 ระบบ

ไมนอยกวา

3 ระบบ

ไมนอยกวา

4 ระบบ

ไมนอยกวา

4 ระบบ

การเก็บขอมูลอยาง

เปนระบบเพื่อการสืบคน

และเผยแพรขอมูล

อยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

SSAP7-08 โครงการสรางและพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเพื่อ

การสื่อสารองคกร

✔ ✔ ✔ ✔ 1. ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

2. ผูอํานวยการสํานัก

คอมพิวเตอร

1. มีระบบฐานขอมูล

องคกร

2. มีระบบฐานขอมูล

ความรวมมือ

SSAP7-09 กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บ

ฐานขอมูลเพื่อการสื่อสาร

องคกร

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

SSAP7-10 กิจกรรมสํารวจความ

พึงพอใจของผูใชระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการสื่อสาร

องคกร

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

เปาหมายป
เปาประสงค

รหัส

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

4. สรางเครือขายการสื่อสาร

ระหวางองคกรภายในและ

ภายนอก

K92 จํานวนตัวแทนเครือขาย

การสื่อสารองคกร

ภายในมหาวิทยาลัย

จากตัวแทน

หนวยงานตางๆ

มีเครือขายการสื่อสาร

องคกรทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัย และ

เครือขายองคกร

ภายนอกเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง

ไมนอยกวา

รอยละ 80

ไมนอยกวา

รอยละ 90

ไมนอยกวา

รอยละ 100

ไมนอยกวา

รอยละ 100

การใชเครือขายในการ

สรางประสิทธิภาพ

การสื่อสารองคกร

ที่เขมแข็ง มีการติดตอ

ประสานงานอยาง

เปนระบบ

SSAP7-11 โครงการสัมมนาและ

ฝกอบรมสรางเครือขาย

สื่อสารองคกรระดับ

มหาวิทยาลัย

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

SSAP7-12 โครงการศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เครือขายดานการสื่อสาร

องคกร

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ

K93 มีความรวมมือจาก

องคกรภายนอก

ดานการสื่อสารองคกร

และสื่อสารมวลชน

มี MOU 

ไมนอยกวา

2 หนวยงาน

มี MOU 

ไมนอยกวา

2 หนวยงาน

มี MOU 

ไมนอยกวา

2 หนวยงาน

มี MOU 

ไมนอยกวา

2 หนวยงาน

สงเสริมและสนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือ

จากองคกรภายนอก

SSAP7-13 โครงการพัฒนาการสื่อสาร

องคกรและสรางสัมพันธ

อันดีกับหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย

✔ ✔ ✔ ✔ ผูอํานวยการสวน

วิเทศสัมพันธฯ




สรุป : SSAP 7  ประกอบดวย 4 เปาประสงค  6 ตัวชี้วัด  6 กลยุทธ  13 โครงการ
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เปาหมาย 4 ป กลยุทธ รหัส

2562 - 2565 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

K94 จัดตั้งสวนงานที่รับผิดชอบ

เรื่องจัดหารายไดและบริหาร

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

จัดตั้งแลวเสร็จใน

ป 2563

จัดตั้งสวน

งานฯ

จัดตั้งสวน

งานฯ

SSAP8-01 จัดตั้งสํานักงานจัดหารายได

และบริหารทรัพยสิน

  อธิการบดี

K95 มีแผนกลยุทธดานการจัดหา

รายไดและบริหารทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย

อนุมัติแผน ฯ 

ในป 2563

จัดทําแผนฯ จัดทําแผนฯ SSAP8-02 จัดทําแผนกลยุทธการจัดหา

รายไดและบริหารทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย

 

K96 รอยละของตัวชี้วัดของแผน

กลยุทธการจัดหารายไดและ

บริหารทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยที่บรรลุ

เปาหมายตอปงบประมาณ

รอยละ 

80

ในป 2565

50 70 80 SSAP8-03 ดําเนินโครงการตามแผน

กลยุทธการหารายไดและ

บริหารทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย

  




สรุป : SSAP 8  ประกอบดวย 1 เปาประสงค  3 ตัวชี้วัด  1 กลยุทธ  3 โครงการ

หมายเหตุ
เปาหมายป

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Stategic Action Plan-SSAP) ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

ผูประสานงานยุทธศาสตรหลัก  :  อธิการบดี

SSAP 8 การจัดหารายไดและบริหารทรัพยสิน

ผูรับผิดชอบหลัก

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย

จัดใหมีกลไกการ

บริหารจัดการดาน

การจัดหารายไดและ

บริหารทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเปาประสงค ตัวชี้วัดหลัก
รหัส

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา


