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บทนำา
	 การดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(พ.ศ.	2565–2580)

	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

พ.ศ.	2565–2580	เพื่อดำาเนินการทบทวนและกำาหนดรูปแบบ	วิธีการ	จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวฉบับใหม่	

ซึ่งขั้นตอนการทำางานได้รวบรวม	วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาคม	มศว	ในทุกคณะ

สถาบัน	สำานักและนิสิต	ได้มีส่วนร่วมในการนำาเสนอความคิดเห็น	แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ในด้านและมิติต่างๆ	ซึ่งจากกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในการทำาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้	 ยึดหลักการที่ว่า	“จะไม่ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง”	 ดังนั้นทุกข้อเสนอและข้อชี้แนะจะถูกนำามารวบรวม	 ประมวลและเรียบเรียงขึ้น	 ส่งผลให้เนื้อหาสาระ

ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นในทุกมิติตามความคิดของประชาคม	 มศว	 โดยสภามหาวิทยาลัย

ได้อนุมัติกรอบแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ในการประชุมครั้งที่	

7/2564	 เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	 2564	 โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้จะเริ่มใช้แทนแผนยุทธศาสตร์	 15	 ปี

(พ.ศ.	2553–2567)	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	เป็นต้นไป		

	 สำาหรับการนำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (พ.ศ.	2565–2580)	 ไปสู่การปฏิบัติ

ให้เป็นรูปธรรมนั้น	มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์	20	ปีขึ้น	ซึ่งประกอบด้วยคณะทำางาน

เพื่อขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์	 รวม	 3	 ชุด	 ได้แก่	 (1)	 คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่	 1	 การเป็นผู้นำา

ทางการศึกษา	(Educational	Leader)	โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน	(2)	คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่	2	การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	(High	Performance	and	Good	Governance	

Organization)	โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลเป็นประธาน	และ	(3)	คณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม	 (Social	 Engagement)	 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

เพื่อสังคมเป็นประธาน	 กล่าวคือคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	 ในแต่ละด้านจะเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา

รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดพร้อมทั้งดำาเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	เพื่อขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กรตามที่ได้กำาหนดไว้	

	 โดยในรายละเอียดกล่าวคือ	 การจัดทำาแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 มีการกำาหนดจัดทำาเป็นแผนปฏิบัติการ

ประจำาปี	 พ.ศ.	 2565	 ซึ่งเป็นแผนระยะ	 1	 ปี	 โดยถือเป็นปีแรกของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้	 	 สำาหรับ

แผนปฏิบัติการในช่วงปี	 พ.ศ.	 2566–2580	 จะจัดทำาเป็นแผนปฏิบัติการระยะ	 5	ปี	 จำานวน	 3	 ฉบับ	 (แผนปฏิบัติการ

ฉบับ	พ.ศ.	2566-2570,	พ.ศ.	2571–2575	และพ.ศ.	2576–2580)	ซึ่งกรอบระยะเวลา	5	ปี	จะสอดคล้องกับกรอบ

ระยะเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนี้จะสิ้นสุดตามกรอบระยะเวลา

ของยุทธศาสตร์ชาติพอดี	 อย่างไรก็ตามคณะทำางานได้วางกรอบการทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติการเป็นรายปีไว้

เช่นกัน	 ทั้งนี้เพื่อให้มกีารทบทวนและประเมินแผนปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและมีพลวัตเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปัจจุบัน
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	 หลักยึดของการจัดทำาแผนปฏิบัติการครั้งนี้	 มีหลักการสำาคัญเพื่อจะสะท้อนถึงแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 ที่มี

ความชัดเจน	เข้าใจง่าย	สามารถนำาไปปฏิบัติได้ในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย	โดยในแต่ละกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง	3	

กรอบนั้น	 ได้มีการกำาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับองค์กร	 ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ

ที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 และตัวชี้วัดแบบสมดุล	 4	 มิติ	 (BSC)	 ที่เหมาะสม	 สามารถเชื่อมโยงถึงความสำาเร็จของผลลัพธ์

และผลกระทบในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	(พ.ศ.	2565,

2566–2570)	 เป็นแผนปฏิบัติการฉบับแรก	 โดยในช่วงปีแรกนี้จะมีการจัดทำาแผนแม่บทออกมาอีกหลายฉบับ	 ได้แก่

แผนแม่บททรัพยากรบุคคล	แผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	ผังแม่บทกายภาพสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน	แผนการขับเคลื่อน

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม	 เป็นต้น	 โดยเมื่อสิ้นสุด

แผนปฏิบัติการในปีแรกนี้	จะได้มีการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน	พร้อมทั้งนำามาเป็นข้อมูลในการทบทวน

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และจัดทำาแผนปฏิบัติการ	พ.ศ.	2566–2570	ที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์เพื่อใช้เป็น

คู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป		สำาหรับการติดตามและประเมินผลของการดำาเนินแผนฯ	ในภาพรวมนั้น	มหาวิทยาลัย

ได้มีการวางแนวทางการติดตามและประเมินไว้	 เพื่อประมวลผลความก้าวหน้าในการดำาเนินการด้านยุทธศาสตร์

ตามวงรอบการพัฒนารายปี	 โดยมุ่งหวังให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

มีความทันสมัยและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต	
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ปรชัญา (Philosophy)
การศึกษา	คือความเจริญงอกงาม

ปณิธาน  (Pledge)
ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์	

และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล	สมฐานะของผู้นำาทางปัญญา

ค่านิยม  (Core  Values)
	 	 	 S			:		Social	Responsibility	(มีความรับผิดชอบต่อสังคม)

	 	 	 W		:		Work	Smart		(ทำางานอย่างชาญฉลาด)

	 	 	 U		:		Unity	(เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน)

วสัิยทัศน์ และ พันธกิจ
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วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture)
1.	มีความเป็นสุภาพชนและอ่อนน้อม

2.	มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	

3.	รักการเรียนรู้	คู่คุณธรรม

วสัิยทัศน์  (Vision)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

(Learning	University	for	Society)

สมรรถนะหลัก  (Core Competency)
1.	ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์ที่นำาสมัยและมีคุณภาพ	มาตรฐานเทียบเท่าสากล

2.	การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ  (Mission)
1.	ผลิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์	ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ	

				โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

2.	สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

3.	บริการวิชาการที่มีคุณภาพ	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.	ศึกษา	สืบสาน	และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

5.	พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
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 ยุทธศาสตร ์3 ด้าน ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goals) 
	 	 1.	เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	วิจัยและนวัตกรรม

	 	 2.	เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

	 	 3.	เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร ์(Strategies)

High Performance
and Good 

Governance
Organization
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เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์(Strategic Goals)
	 1.	เพื่อดำาเนินพันธกิจสัมพันธ์	(Engagement)	ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	[Sustainable	

Development	Goals	(SDGs)]

	 2.	เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/สังคม	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	(National	

Strategy)

เพ่ือการเป็นมหาวทิยาลัย
ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม  

เป้าประสงค์หลัก (Goal)
ยุทธศาสตรท่ี์

3
พันธกิจสัมพันธ์

เพ่ือสังคม
Social

Engagement
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม
      Social Engagement 

 ส่วนนำา
	 “บริการวิชาการที่มีคุณภาพ	จิตสำานึกและรับผิดชอบต่อสังคม”	เป็นหนึ่งในพันธกิจ	(Mission)	สำาคัญของ

มหาวิทยาลัยที่ถูกกำาหนดไว้ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์	 15	 ปี	 (พ.ศ.	 2553–2567)	 โดยอาศัยความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม	 บนฐาน

ความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	

 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมีการดำาเนินการโครงการบริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง	โดยการทำางาน

เชิงพ้ืนท่ีผ่านนโยบาย	 1	 จังหวัด	 1	 มหาวิทยาลัย	 รวมถึงการกำาหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย

รับใช้สังคม	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 เป็นต้นมา	 ทำาให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มีการดำาเนินโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า	 1,014	 โครงการ	 ใช้งบประมาณจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น

1,480	ล้านบาท	ครอบคลุมกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง	3	ด้าน	คือ	การพัฒนาเศรษฐกิจ	การพัฒนาสังคม/

วัฒนธรรม	และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	และที่สำาคัญคือสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

	 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้การดำาเนินงานด้านต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 จึงเป็นที่มาของการจัดทำา

แผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(พ.ศ.2565	–	2580)	 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันที่สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ	 (National	 Strategy)	

รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)		ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	

การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ยังคงเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย	 และเป็น

ส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่	 3	 Social	 Engagement	 ให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก	 (Goal)

เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยกำาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Goals)	

ไว้	2	ประการ	คือ

	 1.	เพื่อดำาเนินพันธกิจสัมพันธ์	(Engagement)	ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	[Sustainable	

Development	Goals	(SDGs)]

	 2.	เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/สังคม	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 (National	

Strategy)

 มหาวิทยาลัยได้วางกรอบแนวทางการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก	(Goal)	ออกเป็น	3	ประเด็น

คือ	1.	การบริการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง	และเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	(SDGs)	2.	การบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการ	และ	3.	วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน	ทั้งนี้เพื่อให้เห็นเป็น

รูปธรรม	 มหาวิทยาลัยจึงได้กำาหนดตัวชี้วัดหลัก	 (Corporate	 KPIs)	 ที่แสดงถึงผลการดำาเนินการตามเป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์	(Strategic	Goals)	ที่วางไว้	โดยใช้	
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	 1.	ผลการจัดอันดับของ	The	Times	Higher	Education	(THE)	Impact	Rankings	ขององค์กรจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ	 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินจะแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มหลัก	ได้แก่	1)	งานวิจัย	2)	นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย	 3)	 การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก	 และ	 4)	 การเรียนการสอน	 ทั้งนี้

ในปี	 2021	 มหาวิทยาลัยมีผลคะแนน	 60.90	 อยู่ในลำาดับที่	 401–600	 จากมหาวิทยาลัย	 1,115	 แห่งที่เข้าร่วม

การจัดอันดับ	 มหาวิทยาลัยจึงกำาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทายและแสดงถึงความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน

โดยคาดหวังว่าจะสามารถอยู่ใน	100	ลำาดับแรก	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	(พ.ศ.	2580)	

	 2.	 ร้อยละความสำาเร็จของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม	 โดยใช้ผลสำาเร็จของแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

เพื่อสังคม	 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการบริการเพื่อสังคมทั้งในด้านกระบวนการที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการ

องค์ความรู้ในหลายมิติ	และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ	นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ตลอดจนมหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังให้การบริการเพื่อสังคม	 สามารถบรรลุวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยคือการเป็น	“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม	(Learning	University	for	Society)”	จึงกำาหนด

เป้าหมายของความสำาเร็จไว้ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ	 90	 ของการดำาเนินการตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม

ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	(พ.ศ.	2580)
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ตัวชี้วัดหลัก	(Corporate	KPIs) หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย	(Targets)

พ.ศ.	2565
พ.ศ.

2566-2570

พ.ศ.

2571-2575

พ.ศ.

2576-2580

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

SWU	KPIs	3-2	ร้อยละความสำาเร็จของ
แผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	90

หมายเหต ุ  

 (*)	 THE	 Impact	 Rankings	 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals:	 SDGs)	ขององค์การสหประชาชาติ	 โดย	Time	Higher	

Education	 (THE)	 สถาบันในการจัดอันดับชั้นนำาของโลกจากประเทศอังกฤษ	 ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินของ	

THE	 Impact	 Rankings	 จะแบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 1)	 งานวิจัย	 2)	 นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใน

มหาวิทยาลัย	3)	การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก	และ	4)	การเรียนการสอน
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม
     (Social Engagement) 

ประเด็นท่ี 1  การบรกิารเพ่ือสังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ 
นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้องและเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	(National	Strategy)

			และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	โดยให้ความสำาคัญกับ

			ประเด็นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย				ประเด็นที่	11	การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

																																																			ประเด็นที่	12	การพัฒนาการเรียนรู้

																																																			ประเด็นที่	23	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

			ประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ								ประเด็นที่	5			การท่องเที่ยว

																																																			ประเด็นที่	13	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

																																																			ประเด็นที่	16	การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริม

																																																																				เศรษฐกิจฐานราก

2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

			[Sustainable	Development	Goals	(SDGs)]	โดยให้ความสำาคัญกับ

			เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน			SDG	3	มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

																																							SDG	4	การศึกษาที่เท่าเทียม

																																							SDG	7	พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

																																							SDG	10	ลดความเหลื่อมลำ้า

																																							SDG	13	การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

																																							SDG	17	ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.	จัดทำาแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

3.1.	พัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย	(Area	Based)	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	

และสิ่งแวดล้อม	ด้วยหลัก	University	Social	Engagement	(*)	ผ่านทาง	SWU	Project	

Based		(ตัวอย่าง	:	โครงการอโศกโมเดล	องครักษ์โมเดล)

3.2.	สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนและจูงใจให้เอื้อต่อส่วนงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

สร้างผลงานการบริการเพื่อสังคม	(บุคลากร	งบประมาณ	สถานที่)

3.3.	จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เพื่อการให้บริการเพื่อสังคม

(ปรับบทบาทของส่วนกิจการเพื่อสังคม)
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม
     (Social Engagement) 

ประเด็นท่ี 2  การบรกิารเพ่ือสังคมแบบบูรณาการ
   (Integrated social services)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	กำาหนดนโยบายบูรณาการการบริการเพื่อสังคมกับการวิจัย	และการเรียนการสอน

2.	กำาหนดนโยบายบูรณาการการบริการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน	ตามหลัก	University	Social	

			Engagement						

3.	ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

4.	การบริการวิชาชีพด้านบริการสุขภาพเพื่อสังคม	(โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม	มศว)

ประเด็นท่ี 3  วฒันธรรมและศิลปะเพ่ือชุมชน
   (Art and culture for community)

แนวทางการบรหิารและพัฒนา

1.	บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม	ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.	บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาชุมชนและสังคม

3.	บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตามแผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว

			ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหต ุ

	 (*)	หลัก	University	Social	Engagement	หมายถึง	พันธกิจสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย

	 								1.	ร่วมคิดร่วมทำาแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)

	 								2.	เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	Benefits)

	 								3.	มีการให้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	(Scholarship)

	 								4.	เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	Social	Impact)
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3  พันธกิจสัมพันธเ์พ่ือสังคม (Social Engagement)  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

1. การบริการเพื่อสังคม

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติและ/หรือเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

KPI3-01 การจัดทำาแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

- มีแผนแม่บท

มหาวิทยาลัย

เพื่อสังคม

-

KPI3-02 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และ/หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) ตามหลัก University Social 

Engagement         

โครงการ ส่วนงานละ

ไม่น้อยกว่า

1 โครงการ 

ส่วนงานละ

ไม่น้อยกว่า

1 โครงการ ต่อปี

KPI3-03 ผลการดำาเนินการขับเคลื่อน

แผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

ร้อยละ - ความสำาเร็จ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

90 ตามแผนแม่บท

กลยุทธ์ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1. ส่งเสริมการบริการเพื่อสังคมที่

สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติ (National Strategy) 

P3-01 การจัดทำาแผนแม่บท

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ตามหลัก University Social

Engagement              

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. ส่วนกิจการเพื่อสังคม

SWU KPIs 3-1, 

SWU KPIs 3-2

2. ส่งเสริมการบริการเพื่อสังคม

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน [Sustainable Development

Goals (SDGs)]  

3. พัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 

(Area Based) ให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ด้วยหลัก University 

Social Engagement** ผ่านทาง 

SWU Project Based 

4. สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุน

และจูงใจให้เอื้อต่อส่วนงานและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยในการสร้าง

ผลงานการบริการเพื่อสังคม

(บุคลากร งบประมาณ สถานที่)

P3-02 การสนับสนุนทรัพยากรพันธ

กิจบริการเพื่อสังคม

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-1,

SWU KPIs 3-2

5. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามความ

เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เพื่อการ

ให้บริการเพื่อสังคม (ปรับบทบาท

ของส่วนกิจการเพื่อสังคม)

P3-03 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็น

เลิศแห่งมหาวิทยาลัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. ส่วนกิจการเพื่อสังคม

6. สร้างระบบและกลไกในการ

ติดตามและประเมินผล

P3-04 การติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนแผน

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. ส่วนกิจการเพื่อสังคม

SWU KPIs 3-1,

*(SWU KPIs 3-2)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
เป้าหมาย ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570

2. การบริการเพื่อสังคม

แบบบูรณาการ

KPI3-04 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมที่มีการบูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน 

โครงการ ส่วนงานละ ไม่น้อย

กว่า 1 โครงการ 

(บูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน หรือ 

บูรณาการร่วมกับการ

วิจัย หรือบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนเรียน

การสอนและการวิจัย)

ส่วนงานละ ไม่น้อย

กว่า 1 โครงการ ต่อปี 

(บูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน หรือ 

บูรณาการร่วมกับการ

วิจัย หรือบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนเรียน

การสอนและการวิจัย)

KPI3-05 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมที่มีการบูรณาการ ร่วมกับการ

วิจัย 

โครงการ

KPI3-06 จำานวนโครงการบริการเพื่อ

สังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

โครงการ - ส่วนงานละ 

ไม่น้อยกว่า

1 โครงการ ต่อปี 

3. วัฒนธรรมและศิลปะ

เพื่อชุมชน

KPI3-07 จำานวนโครงการศิลป

วัฒนธรรมที่บูรณาการร่วมกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

โครงการ ไม่น้อยกว่า 

3 โครงการ

ไม่น้อยกว่า 

15 โครงการ

KPI3-08 อัตราการขยายตัวของราย

ได้ที่เกิดจากการดำาเนินการตามแผน

แม่บทประเด็นการท่องเที่ยว

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

KPI3-09 ชุมชนที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน

กลยุทธ์ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

1. กำาหนดนโยบายบูรณาการการ

บริการเพื่อสังคมกับการเรียน

การสอน และการวิจัย

P3-05 การกำาหนดหลักเกณฑ์แนว

ปฏิบัติในการบูรณาการการบริการ

เพื่อสังคมกับการเรียนการสอน

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

P3-06 การกำาหนดหลักเกณฑ์แนว

ปฏิบัติในการบูรณาการการบริการ

เพื่อสังคมกับการวิจัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ

เพื่อสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

P3-07 จัดให้มีพื้นที่หรือเวทีสำาหรับ

หารือแลกเปลี่ยน สร้างความร่วม

มือระหว่างตัวแทนศาสตร์ต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัยเพื่อกำาหนด Theme 

แผนงาน โครงการบริการเพื่อสังคม

ร่วมกัน

1. รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

1. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

P3-08 โครงการสร้างเครือข่ายการ

บูรณาการความร่วมมือทางด้าน

วัฒนธรรมและศิลปะ

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

P3-09 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน

วัฒนธรรมและศิลปะ วันสำาคัญทาง

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

2. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

ตอบสนองตามแผนแม่บท ประเด็น

การท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

P3-10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมตามแนวทาง CBT

(Community Based-Tourism)

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

P3-11 โครงการส่งเสริมการถ่ายโอน

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและศิลปะ

ในบริบทร่วมสมัย

1. ผู้อำานวยการสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ

2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน

SWU KPIs 3-2

** หลัก University Social Engagement ประกอบด้วย

 1. ร่วมคิดร่วมทำาแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)  

 2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefits)  

 3. มีการให้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)  

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

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

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2565 – 2580

1.	คณะกรรมการอำานวยการ

	 1.1	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 	 เป็นประธานกรรมการ

	 1.2	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.3	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.4	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.5	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	 	 เป็นกรรมการ

	 1.6	รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.7	รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.8	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต		 	 	 เป็นกรรมการ

	 1.9	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 1.10	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 							(รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์....รักษาการแทน)

	 1.11	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 							(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร	พรหมจิตติพงศ์....รักษาการแทน)	 	 	

	 1.12	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 							(อาจารย์	ดร.สันติ		เติมประเสริฐสกุล...รักษาการแทน)

	 โดยมีหน้าที่	ดังต่อ่ไปนี้

	 1.	อำานวยการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 2.	กำาหนดกรอบนโยบาย	ทิศทาง	เป้าหมาย	การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 3.	ให้คำาปรึกษา	แนะนำาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี
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2.	คณะทำางาน

	 2.1	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นประธานกรรมการ

	 2.2		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 2.3	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล	 	 	 เป็นกรรมการ

	 2.4	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการ

	 2.5	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นกรรมการ

	 					(รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์....รักษาการแทน)

	 2.6	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	 	 	 เป็นกรรมการ

	 					(อาจารย์	ดร.สันติ		เติมประเสริฐสกุล...รักษาการแทน)

	 2.7	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 					อาจารย์	นพ.สุริยา	ผ่องสวัสดิ์...รักษาการแทน)

	 2.8	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 					(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพงษ์	คงประเสริฐ...รักษาการแทน)

	 2.9	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม		 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 					(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร	พรหมจิตติพงศ์....รักษาการแทน)	 	 	

	 2.10	ผู้อำานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร	์	 	 	 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 2.11	หัวหน้างานแผนงบประมาณ	 	 	 	 	 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 

	 โดยมีหน้าที่	ดังต่อ่ไปนี้

	 1.	กำาหนดรูปแบบและวิธีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 2.	รวบรวม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี

	 3.	ยกร่างแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	

	 4.	จัดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและส่วนงานต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัย	ในการให้

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	อย่างเปิดกว้างและครอบคลุม

	 5.	หน้าที่อื่นๆ	ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมายเพิ่มเติม
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คณะทำางานขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 3 Social Engagement 

 1.	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 	 เป็นประธานกรรมการ

	 2.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 เป็นกรรมการ

	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ทพ.สรสัณห์	รังสิยานนท์)

	 3.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 	 	 	 เป็นกรรมการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐพงษ์	คงประเสริฐ)

	 4.	ผู้อำานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	 	 เป็นกรรมการ

	 5.	ผู้อำานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร	์ 	 	 เป็นกรรมการ

	 6.	ผู้อำานวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม	 	 	 เป็นกรรมการ

	 7.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม	 เป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร	พรหมจิตติพงศ์)	 	 	

	 8.	นางสาวสุพิชชา	บุญชู	 	 	 	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 9.	นายสุรเชษฐ์	กันติชาพิพัฒน์	 	 	 	 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 โดยคณะทำางานแต่ละชุดมีหน้าที่	ดังต่อไปนี้

 1.	พิจารณาเสนอกลยุทธ์/	แนวทางการบริหารและพัฒนา	และจัดทำา	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน

การดำาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.	นำาเสนอผลการดำาเนินการตามข้อ	1	ต่อคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	20	ปี	และการรับฟังความคิดเห็น

ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ	และผู้บริหารส่วนงาน

	 3.	 เป็นเจ้าภาพในการกำากับ	ติดตามการดำาเนินงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	3	ด้าน	ตามแผนยุทธศาสตร์

20	ปี	ของมหาวิทยาลัย	ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด

	 4.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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