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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SSAP 1  การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรยีนรู้ (Learning innovation) 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

1. สร้างหรือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ใหม่
เพื่อผลิตคนไทย 4.0 
  1.1 คนไทยที่มีความรู้
ความสามารถด้าน
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 

KS 01 

 
 
 
 
จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active learning ร้อยละ 50 
ข้ึนไป (นับทุกรายวิชาในหลักสูตร) 

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 
 
 
 

SSAP1-01 

 
 
 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning 

 
 
 
 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
โดยเน้นให้
บัณฑิต มี
คุณลักษณะ 
สมดุลระหว่าง 
Soft Skill 
กับ Basic 
Knowledge 

  1.2 คนไทยที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

KS 02 จำนวนหลักสูตรที่มีกิจกรรม/โครงการ 
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ไม่นับรายวิชา SWU) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

SSAP1-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

  1.3 คนไทยที่มีความรู้   
ความสามารถยืนหยัด
ด้วยความภูมิใจในเวที
โลก 

KS 03 ร้อยละของนิสิตในแต่ละคณะที่ไป 
ศึกษา/ประชุม/อบรมวิจัยใน 
ต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

SSAP1-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดศึกษา/ประชุม/อบรมวิจัยใน 
ต่างประเทศ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

  1.4 คนไทยที่มีความรู้  
ความสามารถสอดรับ
การเข้าสู่ digital age 

KS 04 จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการ 
เรียนการสอนโดยการใช้สื่อดิจิตอล 
ออนไลน์ ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

SSAP1-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ 
สื่อดิจิตอลออนไลน์ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

2. สร้างและพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการที่
นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

KS 05 จำนวนหลักสูตรบูรณาการที่นำไปสู่ 
ไทยแลนด์ 4.0 

ไม่น้อยกว่า 
1 หลักสูตร/ 
ปีการศึกษา 

SSAP1-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการบูรณาการหลักสูตรที่ 
นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

3. ผลิตบัณฑิตให้
เป็นไปตามความ 
ต้องการของสังคม 

KS 06 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำตรงตามสาขา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 84 

SSAP1-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การพบผู้ประกอบการเพื่อสร้างสมรรถนะ
ของหลักสูตร 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

KS 07 จำนวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก 
(Competency) เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 76 

SSAP1-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี 
ความสามารถหลัก (Competency)  
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

4. พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เป็นต้นแบบการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

KS 08 จำนวนโครงการของหน่วยงานสาธิตที่ 
ได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานหรือเป็น Best Practice 

ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ 

SSAP1-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
ทุกแห่ง 

5. เป็นมหาวิทยาลัยที่
ผลักดันนโยบาย
สาธารณะด้าน
การศึกษา 

KS 09 จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ผลักดัน 
นโยบายสาธารณะด้านการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม/ 
โครงการ 

SSAP1-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการ 
ศึกษา ได้แก่ 
(1) โครงการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ 
(2) โครงการประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาติ 
(3) โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 
(อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรียนต่างๆ) 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

KS 10 จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ได้รับการ 
เผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม/ 
โครงการ 

SSAP1-10 โครงการจัดต้ังกลุ่มศึกษานโยบาย 
สาธารณะ 

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

สรุป : SSAP 1 ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ 10 ตัวช้ีวัด 10  โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SSAP 2  การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจยั ซึ่งครอบคลมุในศาสตร์สาขาทีม่ีความจำเป็น อันมผีลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญาและวิจัย และคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก เปา้หมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

1. สร้างระบบและกลไก
กระตุ้นให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัย งาน 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

KS 11 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
ที่ได้รับทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

SSAP2-01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

ให้ความ 
สำคัญกับ 
งานวิจัยที่
สามารถ 
นำไป
ประยุกต์ใช ้
ได้จริงใน
สังคม เช่น 
งานวิจัยด้าน
การแพทย์ 
เทคโนโลย ี
และสังคม-
ศาสตร์ โดย
รวบรวม
งานวิจัยที่มี
อยู่แล้วมา
พัฒนาให้เกิด 
ประโยชน์แก่
สังคม 

KS 12 ร้อยละจำนวนโครงการวิจัยที่ 
ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 

SSAP2-02 โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษา 
เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย 

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายวิจัยระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

KS 13 จำนวนเครือข่ายด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 
170 เครือข่าย 

SSAP2-03 กิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้าน 
การวิจัยกับเครือข่ายวิจัยระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

KS 14 จำนวนผลงานวิจัยที่มีความร่วมมือ 
กับเครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า 
120 ผลงานวิจัย 

3. สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำใน 
ภูมิภาคอาเซียน 

KS 15 จำนวนบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. 

ไม่น้อยกว่า 
200 บทความวิจัย 

SSAP2-04 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน 
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน 

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

KS 16 จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการ 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ไม่น้อยกว่า 
150 บทความวิจัย 

SSAP2-05 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อ 
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

KS 17 ร้อยละของจำนวนงานวิจัยของนิสิต 
ปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

ร้อยละ 4 SSAP2-06 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย
ต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาเอก 

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การเรียนการสอนหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 

4. ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่สามารถ
พัฒนาเป็นนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ยื่นขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
หรือการอนุญาตให้ใช้
สิทธิ์ในเทคโนโลยี  
หรือการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

KS 18 จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรม หรือ 
สิ่งประดิษฐ์ หรือยื่นขอรับความ 
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี  
หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ไม่น้อยกว่า 
25 ผลงานวิจัย 

SSAP2-07 โครงการแนวทางการปฏิบัติด้าน 
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัย 

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

5. งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมหรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรม ศิลปะ 
หรือภูมิปัญญาไทย  
ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อ
การพัฒนา 

KS 19 จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือ 
งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
ศิลปะ หรือภูมิปัญญาไทยที่นำไปใช้ 
ประโยชน์ต่อสังคม 

ไม่น้อยกว่า 
9 ผลงานวิจัย 

SSAP2-08 ทุนสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมและ 
งานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม หรือ 
ภูมิปัญญาไทย 

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

6. ผลงานหรือวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

KS 20 จำนวนรางวัลหรือนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติด้านการวิจัย 

ไม่น้อยกว่า 
20 ผลงานวิจัย 
หรือนักวิจัย 

SSAP2-09 โครงการรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ 
ทางปัญญาและวิจัย 

สรุป  :  SSAP2  ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 9 โครงการ  
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SSAP 3  การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอยา่งยั่งยืน (1 จงัหวัด 1 มหาวทิยาลัย) 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ 

1. สร้างงานบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการร่วมกับ
ชุมชนและสังคมอย่าง
ยัง่ยืน 

KS 21 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตาม 
ความต้องการร่วมกับชุมชน 

60 SSAP3-01 โครงการจัดทำแผนงานการบริการ 
วิชาการและขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน  
เพื่อพัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย 
(ภาคผนวก 3-1) 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 
2. ประธานคณะกรรมการ 
ดำเนินงานโครงการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน 

เฉพาะโครงการ 
บริการวิชาการ 
แก่ชุมชนระดับ  
1 - 2 
(ภาคผนวก3-7) 

KS 22 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ที่มีการต่อยอดไปสู่การผลิตงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์  
(ภาคผนวก 3-2) 

10 

KS 23 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ที่พัฒนาศักยภาพนิสิต (ภาคผนวก 3-3) 

60 

2. ร่วมขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้มี
คุณภาพที่ดีข้ึนอย่าง
ยั่งยืน 

KS 24 
 

จำนวนโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ชุมชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

10 SSAP3-02 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.) 
(ภาคผนวก 3-5) 

ประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน 

KS 25 จำนวนโครงการร่วมมือระหว่างประชาชน 
เอกชนและรัฐบาล (ภาคผนวก 3-4) 

20 SSAP3-03 โครงการจัดต้ังส่วนกิจการเพื่อสังคม 
(ภาคผนวก 3-6) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ 
เพื่อสังคม 

สรุป  :  SSAP 3  ประกอบด้วย  2  เป้าประสงค์  5  ตวัชี้วัด  3  โครงการ     
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ภาคผนวก SSAP3 
เป้าประสงค ์ ลำดับที ่ คำอธิบายรายละเอียด 
เป้าประสงค์ 1 ภาคผนวก 3-1 SSAP 3-01 โครงการจดัทำแผนงานการบรกิารวชิาการและขับเคลือ่นพัฒนาชุมชน เพือ่พัฒนาจังหวัดพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลยักำหนดพื้นที่ทีจ่ะดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันางานบริการวิชาการเพื่อการพฒันาชมุชน 
2. กำหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายไวด้ังนี ้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
    2.1 ทกุอำเภอในจังหวดันครนายก 
    2.2 ทกุอำเภอในจังหวดัสระแกว้ 
    2.3 ในพืน้ทีเ่ป้าหมายที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
3. เป็นการดำเนนิการที่สอดคลอ้งและสนับสนุนเอกลักษณข์องมหาวิทยาลยั 

ภาคผนวก 3-2 งานวิจยัหรอืนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ตอ้งเป็นผลงานที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน 
ภาคผนวก 3-3 พัฒนาศักยภาพนิสิต หมายถึง การพัฒนาศกัยภาพนิสิตด้านอัตลักษณข์องนิสิต และ/หรือ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ในหลกัสูตร 

เป้าประสงค์ 2 ภาคผนวก 3-4 ตัวชี้วัด KS 25 โครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและชมุชนสามารถดำเนินการได้ดว้ยตนเอง  
1. โครงการมีความร่วมมอืกับประชาชน รฐับาล และเอกชนเพิม่ขึน้ 
2. โครงการดำเนนิการอย่างตอ่เนื่องและชุมชนสามารถดำเนนิการได้ด้วยตนเอง 
3. เกิดผลกระทบเชิงบวกตาม Tripple Bottom Line (ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ภาคผนวก 3-5 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (งบแผ่นดิน) หมวดเงินอุดหนุน และ
รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอยา่งยัง่ยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยได้ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ทุกอำเภอ และพื้นที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

ภาคผนวก 3-6 โครงการจัดต้ังส่วนกิจการเพ่ือสังคม 
     จะจัดตั้งส่วนกิจการเพื่อสังคมเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนครบวงจรคุณภาพ (PDCA) ตั้งแต่การ
วางแผน (P) ได้แก่ การรับผิดชอบการจัดทำแผนงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
การดำเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน (D) การประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน (C และ A) และ
ครอบคลุมการพัฒนาภาคีต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน โดยกำหนดเป้าหมายการจัดตั้งให้แล้วเสร็จ ในปี 
พ.ศ. 2560 เมื่อจัดตั้งเป็นส่วนแล้วจะได้ทำหน้าที่ตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

ภาคผนวก 3-7 แนวทางการดำเนนิงานโครงการบรกิารวิชาการแก่ชมุชน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ระดับ 1 ใช้เงนิของมหาวทิยาลัย 
ระดับ 2 ใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
ระดับ 3 ใช้งบประมาณจากโครงการบรกิารวิชาการ เพือ่เป็นการหารายได้ให้กับมหาวทิยาลยัในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SSAP 4  การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

1. พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ 

KS 26 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 
7 หลักสูตร 

SSAP4-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ- 
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

 

2. ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติและความ
เป็นสากลบนฐาน
ความเป็นไทย 

KS 27 จำนวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัย
ในต่างประเทศ (ระยะยาว) 

ไม่นอ้ยกว่า 
50 คน 

SSAP4-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ- 
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ 
ทุกหน่วยงาน 

ความเป็น
สากลคือการ
รู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลง 
ของโลก ไม่ใช่ 
"การเป็นไป 
ตามโลก" 

KS 28 จำนวนนิสิตจากสถาบันต่างประเทศที่มา
ศึกษา/อบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 

ไม่น้อยกว่า 
100 คน 

KS 29 จำนวนบุคลากรจาก มศว ที่ไปอบรม/ 
วิจัยในต่างประเทศ (ระยะยาว) 

ไม่น้อยกว่า 
15 คน 

KS 30 จำนวนบุคลากรจากสถาบัน 
ต่างประเทศที่มาอบรม/วิจัยใน มศว  
(1 ภาคการศึกษา) 

ไม่น้อยกว่า 
7 คน 

3. พัฒนานิสิต/
บุคลากรเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

KS 31 ร้อยละของนิสิต/บุคลากรที่เข้ารับ 
การอบรม/พัฒนา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 ตามเป้าหมาย 

ที่กำหนด 

SSAP4-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
การพัฒนา/อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ
นิสิต/บุคลากร 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ- 
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

KS 32 จำนวนนิสิตที่สอบผ่าน SWU-SET  
(Srinakharinwirot English Test) 

พัฒนาจากแรกเข้า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของนิสิตทั้งหมด 

SSAP4-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ- 
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี 
การจัดการเรียนการสอน 

 

KS 33 จำนวนอาจารย์ที่สอบผ่านภาษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR-TH  ระดับ B2 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

SSAP4-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
สร้างเครื่องมือวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (SWU-SET) 

1. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 
2. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
เพื่อศึกษาความย่ังยืน 

 

สรุป  :  SSAP 4  ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์  8 ตัวช้ีวัด  5  โครงการ  
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SSAP 5   การพัฒนาและเสริมสรา้งปญัญา (Wisdom) ของนิสติและบุคลากร 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (เป้าประสงค์ 1-7)  และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เป้าประสงค์ 8 - 10) 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

เป้าประสงค์  1   สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กลยุทธ์        
     1.1 ปรับอัตลักษณ์
นิสิตให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ 
มหาวิทยาลัย 

KS 34 มีอัตลักษณ์นิสิต มศว สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

มี SSAP5-01 โครงการสัมมนาเพื่อปรับอัตลักษณ์นิสิต 
มศว 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปจัจัยสำคัญ
ต่อการเรียนรู้
และสร้าง 
แรงบันดาลใจ
แก่นิสิต คือ
อาจารย์ หรือ 
ผู้สอน โดย
อาจารย์ต้อง
เป็นแบบอย่าง 
(Role Model) 
ให้นิสิตเกิดการ 
เปลี่ยนแปลง
และปฏิบัติ
ตาม มิใชเ่พียง
การถ่ายทอด 
ความรู้แบบ 
"ผู้ให้" และ 
"ผู้รับ" เท่านั้น 

     1.2 ส่งเสริมให้นิสิต
มีจิตสำนึกสาธารณะ 

KS 35 จำนวนกิจกรรมด้านจิตสำนึกสาธารณะ 80 SSAP5-02 โครงการศูนย์จิตอาสา 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 

SSAP5-03 โครงการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะแก่
นิสิต 

     1.3 เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมใน
นิสิต 

KS 36 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 50 SSAP5-04 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในนิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

     1.4 การบูรณการ
งานกิจกรรม 
นิสิตกับรายวิชา 

KS 37 จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับงาน 
กิจกรรมนิสิต 

1 หลักสูตรต้องมีหนึ่ง
รายวิชาที่บูรณาการ

กิจกรรมนิสิต 

SSAP5-05 โครงการบูรณาการงานกิจกรรมนิสิต 
กับรายวิชา 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

     1.5 สร้างความ
พร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษา และส่งเสริม
การได้งานทำของ
บัณฑิต 

KS 38 ร้อยละของนิสิตในชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วม 
โครงการ 

80 SSAP5-06 โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

เป้าประสงค์ 2   เสริมสร้างปัญญาและพัฒนาทักษะด้านคนและสังคม (Soft Skills) ของนิสิต 
กลยุทธ์        
    2.1 พัฒนาความ
เป็นผู้นำของนิสิต 

KS 39 จำนวนกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำ 25 SSAP5-07 โครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนา
ความเป็นผู้นำของนิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 

    2.2 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา
องค์กรนิสิต 

KS 40 ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต 
ที่เขา้ร่วมโครงการ 

80 SSAP5-08 โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กร
นิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

SSAP5-09 โครงการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
องค์กรนิสิต 

    2.3 ส่งเสริมการทำ
กิจกรรมนอกห้องเรียน 

KS 41 นิสิตที่จบการศึกษาได้รับใบ Transcript 
กิจกรรม 

* SSAP5-10 การจัดทำ Transcript กิจกรรม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

เป้าประสงค์ 3   พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์        
    3.1 จัดระบบ
สวัสดิการของนิสิต 

KS 42 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ 
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

80 SSAP5-11 โครงการกองทุนสวัสดิการสำหรับนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 
SSAP5-12 โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพนิสิต 
SSAP5-13 โครงการประกันอุบัติเหตุนิสิต มศว 
SSAP5-14 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 (กยศ./กรอ.) 
SSAP5-15 โครงการรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 1. รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์ 

    3.2 จัดให้มีทุน 
การศึกษาสำหรับนิสิตที่
มีความยากจนอย่าง 
แท้จริง รวมทั้งทุน 
การศึกษาเพื่อส่งเสริม 
ด้านต่างๆ ให้แก่นิสิต 

KS 43 ร้อยละของนิสิตที่มีคุณสมบัติได้รับ 
การช่วยเหลือ 

100 SSAP5-16 โครงการจัดต้ังกองทุนการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
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เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

    3.3 พัฒนาระบบการ
ให้ความช่วยเหลือและ
ให้คำปรึกษาแก่นิสิต 

KS 44 จำนวนอาจารย์/บุคลากร และนิสิตที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษา 

250 SSAP5-17 โครงการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ 
นิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 

    3.4 ส่งเสริมการมี
รายได้ระหว่างเรียน 

KS 45 จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 80 คน SSAP5-18 โครงการต้นกล้าอาชีพ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

    3.5 จัดให้มีระบบ
การดูแลนิสิตที่มีความ
พิการ 

KS 46 ร้อยละของนิสิตที่มีความพิการได้รับการ 
ช่วยเหลือ 

100 SSAP5-19 โครงการ DSS Center 1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์ 

SSAP5-20 ปรับพื้นที่กายภาพให้มีความเหมาะสม 
กับเด็กพิการ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

     3.6 ส่งเสริมการใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

KS 47 จำนวนกิจกรรมการรณรงค์การใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ 

2 SSAP5-21 โครงการรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

เป้าประสงค์  4  พัฒนานิสิตทางด้านสุขภาพและกีฬา 
กลยุทธ์        
     4.1  ส่งเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพ และกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ 

KS 48 จำนวนกิจกรรมทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ 
และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

60 SSAP5-22 โครงการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและ 
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 

     4.2  พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีขาว 

KS 49 จำนวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีขาว 6 SSAP5-23 โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

เป้าประสงค์  5    สร้างเสริมวินัยนิสิต ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นไทย 
กลยุทธ์        
     5.1  ส่งเสริมวินัย
นิสิต มศว 

KS 50 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต มศว 10 SSAP5-24 โครงการสร้างวินัยการขับข่ียานพาหนะใน
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครักษ์ 

 

SSAP5-25 โครงการกระตุ้นการมีวินัยและการ 
เป็นพลเมืองดี 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

     5.2 ส่งเสริม
กระบวนการในระบอบ
ประชาธิปไตยในนิสิต 
สร้างการมีส่วนร่วมของ
นิสิต 

KS 51 จำนวนร้อยละของนิสิตที่เข้ามาร่วมออก 
เสียงเลือกต้ัง 

50 SSAP5-26 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ 
นิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

     5.3  ส่งเสริม
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

KS 52 จำนวนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 50 SSAP5-27 โครงการเสริมสร้างรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต SSAP5-28 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  6   สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
กลยุทธ์        
      6.1 สร้างสัมพันธ์
ในการเกื้อกูลกัน
ระหว่างศิษย์เก่า  
ศิษยป์ัจจุบัน และ
มหาวิทยาลัย 

KS 53 จำนวนกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่าง 
ศิษย์เก่ากับคณะ/มหาวิทยาลัย 

20 SSAP5-29 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 
SSAP5-30 โครงการความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน คณะและมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์  7 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการพัฒนานิสิต 
กลยุทธ์        
    7.1 พัฒนาศักยภาพ 
การทำงานของบุคลากร
ด้านกิจการนิสิต 

KS 54 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 80 คน SSAP5-31 โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงาน 
ของบุคลากรด้านกิจการนิสิต 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 

SSAP5-32 โครงการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการ 
นิสิต 

SSAP5-33 โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 
บุคลากรด้านกิจการนิสิต 
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8. พัฒนาบุคลากรให้มี
ลักษณะที่พึงประสงค์ 
(เสริมสร้างปัญญา) 

KS 55 ร้อยละของผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

SSAP5-34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

 

KS 56 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาจารย์ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

SSAP5-35 โครงการพัฒนาอาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

KS 57 ร้อยละของบุคลากรสายปฎิบัติการที่เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฎิบัติการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

SSAP5-36 โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฎิบัติการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

KS 58 จำนวนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 

3 แผน SSAP5-37 การสร้างแผนปฏิบัติการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตและการสร้างเสริม 
สุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

9. มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
(พัฒนาส่วนบุคคล) 

KS 59 อาจารย์ประจำมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละ 83 
ของอาจารย์ 

ทั้งหมด 

SSAP5-38 การจัดสรรทุน 1. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

KS 60 อาจารย์ประจำย่ืนขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงข้ึน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 60 ของ 
อาจารย์ที่ถึงเกณฑ์ 

เวลาการยื่น 

SSAP5-39 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

KS 61 อาจารย์ประจำมีตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
ร้อยละ 39 

รศ. 
ร้อยละ 16 

KS 62 จำนวนทุนการศึกษา/ดูงานแก่บุคลากร 50 ทุน SSAP5-40 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาและดูงาน 
ให้แก่บุคลากร 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

KS 63 มีคู่มือแสดงความก้าวหน้าของบุคลากร 
สายปฏิบัติการทุกสายงาน 

* SSAP5-41 โครงการจัดทำเกณฑ์และคู่มือแสดง 
ความก้าวหน้า ของทุกสายงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

KS 64 จำนวนของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการ 
ได้รับแต่งต้ัง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 20 ชอง 
บุคลากรสาย 
ปฏิบัติการ 

SSAP5-42 โครงการพัฒนาอบรมบุคลากร 
สายปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งสายงาน  
ที่สูงข้ึน 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

10. มีการเสริมสร้าง 
การทำงานเป็นทีม  
ทั้งภายในและระหว่าง 
หน่วยงาน (พัฒนาทีม
และองค์กร) 

KS 65 จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 

3 SSAP5-43 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการ 
ทำงานเป็นทีมและสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรที่ดี แก่บุคลากร มศว 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

 

KS 66 จำนวนโครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
แก่บุคลากร มศว 

3 SSAP5-44 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร มศว รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

สรุป  :  SSAP 5  ประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ 33 ตัวช้ีวัด 44 โครงการ  [ * ไม่ต้องติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด (KS41 และ KS63) ]  
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SSAP 6  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มคา่ (Cost Effectiveness) 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ระบบการดำเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิลสูงสุด 

KS 67 มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อย่างน้อย 2 เรื่องต่อส่วนงาน ต่อปี โดยการ
ใช้ระบบ Lean Management โดยมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

100% SSAP6-01 โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงานโดยใช้ Lean Management 
1) วิเคราะห์สถานการณ์และเลือกเรื่อง 
ที่จะทำ  Lean Management 
2) จัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3) ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ได้ 
วิเคราะห์จาก 1) และ 2) 
4) นำข้ันตอนใหม่ที่ได้จาก 3) ไปทดลอง
ใช้และประเมินผล 
5) ปรับปรุงข้ันตอนการทำงานที่ได้จาก
การลดข้ันตอนแล้ว 
6) นำไปใช้ในสถานการณ์จริง 
7) ประเมินผล ปรบัปรุง และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และหัวหน้าส่วนงาน 

 

KS 68 ลดเวลาในการจัดซื้อกระดาษ 30 หน่วยงาน SSAP6-02 การซื้อกระดาษแบบราคาคงที่ ไม่จำกัด 
ปริมาณ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ 
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 

KS 69 ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ 5% SSAP6-03 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษ 
1) สำรวจข้อมูลการใช้กระดาษของ 
ส่วนงาน 
2) ทำแผนลดใช้กระดาษ 
3) มีการดำเนินงานตามแผน 
4) มีรายงานแสดงการลดค่าใช้จ่าย 
จากการใช้กระดาษ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
และหัวหน้าส่วนงาน 

สรุป  :  SSAP6 ประกอบด้วย 1 เปา้ประสงค์ 3 ตัวชีว้ัด 3 โครงการ   
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
SSAP 7  การสื่อสารองค์กร 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก เป้าหมายปี 2562 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

1. สื่อสารภาพลักษณ์
องค์กรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

KS 70 เกิดการรับรู้และเข้าใจของภาคีต่างๆ  ต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ถูกต้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ไม่น้อยกว่า 
4 ภาคี 

SSAP7-01 สร้างและเผยแพร่อัตลักษณ์องค์กร  
ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นประจำและ
ต่อเนื่อง 

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร 

 

SSAP7-02 จัดทำระบบศูนย์กลางในการรับ 
ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ภาพลักษณ์องค์กร 

SSAP7-03 จัดทำสัญลักษณ์ โลโก้ มาสคอท  
เทมเพลท  ในแบบมาตรฐาน  
เพื่อสร้างความจดจำและสื่อสาร 
ภาพลักษณ์ไปในทางเดียวกัน 

SSAP7-04 จัดกิจกรรมในการเผยแพร่ 
ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

2. พัฒนาช่องทางการ 
สื่อสารที่มีคุณภาพและ 
ครอบคลุมในระดับชาติ 
และ/หรือนานาชาติ 

KS 71 เกิดช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ 

ไม่น้อยกว่า 
13 ช่องทาง 

SSAP7-05 โครงการด้านการพัฒนาช่องทาง 
สื่อสารและจุดประชาสัมพันธ์ 

1. ผู้อำนวยการส่วนวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
2. ผู้อำนวยการสำนัก
คอมพิวเตอร์ 

SSAP7-06 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านทักษะการสื่อสาร 

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร 

KS 72 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ใน
ภาษาสากล 

ไม่น้อยกว่า 
3 ภาษา 

SSAP7-07 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
ในระดับนานาชาติผ่านภาษาสากล 
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

1. ผู้อำนวยการส่วนวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
2. ผู้อำนวยการสำนัก
คอมพิวเตอร์ 

3. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารองค์กรของ 
มหาวิทยาลัย 

KS 73 มีระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบสืบค้นรปูภาพ 
รายชื่อที่มีการเพิ่มข้ึนของจำนวนข้อมูล 
ในระบบ 

ไม่น้อยกว่า 
3 ระบบ 

SSAP7-08 โครงการสร้างและพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารองค์กร 

1. ผู้อำนวยการส่วนวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
2. ผู้อำนวยการสำนัก
คอมพิวเตอร์ 

SSAP7-09 กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บ 
ฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารองค์กร 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม 
และศิลปะ 

SSAP7-10 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารองค์กร 

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากร
บุคคล 

4. สร้างเครือข่ายการ 
สื่อสารระหว่างองค์กร 
ภายในและภายนอก 

KS 74 จำนวนตัวแทนเครือข่ายการสื่อสารองค์กร
ภายในมหาวิทยาลัยจากตัวแทนหน่วยงาน
ต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

SSAP7-11 โครงการสัมมนาและฝึกอบรม  
สร้างเครือข่ายสื่อสารองค์กรระดับ
มหาวิทยาลัย 

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร 

SSAP7-12 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพเครือข่ายด้านการสื่อสารองค์กร 

KS 75 มีความร่วมมือจากองค์กรภายนอก 
ด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารมวลชน 

มี MOU 
ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยงาน 

SSAP7-13 โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร 
และสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร 

สรุป  :  SSAP7  ประกอบด้วย  4 เป้าประสงค์  6 ตัวชี้วดั  13 โครงการ  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2560 - 2563) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  1  สร้างองค์ความรู้ดา้นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน (ไม่ม ีSAP)      
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2  พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปญัหาสังคม ชี้นำสังคม และความเป็นสากล (ไม่ม ีSAP)     
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวชิาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมายปี 
2562 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

3.1 สร้างงานบริการ
วิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
ร่วมกับชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

KA 01 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจำนวน
โครงการทั้งหมด 
(ภาคผนวก 3-1) 

ร้อยละ 80 กำหนดนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยในการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

SAP1 การประเมินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 
2. คณบดีและผู้อำนวยการ 
ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

 

KA 02 ร้อยละของโครงการที่มีประโยชน์ต่อ 
ชุมชนโดยรวม (ภาคผนวก 3-1) 

ร้อยละ 80 SAP2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชุมชน 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 
2. คณบดีและผู้อำนวยการ 
ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

SAP3 โครงการเผยแพร่ผลงานบริการ 
วิชาการแก่ชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 
2. คณบดีและผู้อำนวยการ 
ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

3.2 มีระบบการ
บริหารจัดการ
โครงการบริการ 
วิชาการแก่ชุมชนที่มี 
ประสิทธิภาพ 

KA 03 มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการ 
แก่สังคม (ภาคผนวก 3-2) 

5 ข้อ จัดต้ังส่วนกิจการเพื่อสังคม SAP4 การประเมินผลและติดตามผล 
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 

SAP5 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 

SAP6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (ภาคผนวก 3-3) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 

สรุป  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 :  2  เปา้ประสงค์  3  ตัวชี้วัด  2 กลยุทธ์  6 SAP     
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ภาคผนวก SSAP3 
เป้าประสงค ์ ลำดับที ่ คำอธิบายรายละเอียด 

เป้าประสงค์ 3.1 ภาคผนวก 3-1 ตัวชี้วัด KA 01 ร้อยละของโครงการหรอืกจิกรรมบรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
และสังคมตอ่จำนวนโครงการทั้งหมด 
 - การคำนวนค่าร้อยละคิดเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนนุจากรฐั (งบแผ่นดนิ) งบเงินอุดหนนุ (จาก บก.) 
 - โครงการบริการวิชาการที่จดัทำทั้งหมดตอ้งผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   1. มกีารสำรวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพือ่ประกอบการกำหนดทิศทางและการจดัทำ
แผนการบรกิารวิชาการตาม 
     จดุเนน้ของส่วนงาน 
   2. มีความร่วมมอืด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั หรอืหน่วยงานวิชาชีพ 
   3. มกีารประเมนิและติดตามผลในแต่ละโครงการ 
   4. มกีารนำผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาในปีตอ่ไป 
   5. มกีารพัฒนาความรูท้ี่ได้จากการให้บรกิารทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
*** ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ใน 5 ขอ้ 
ตัวชี้วัด KA 02 วดัได้จากการประเมินตดิตามผล กอ่น - หลัง การทำโครงการ 

เป้าประสงค์ 3.2 ภาคผนวก 3-2 ตัวชี้วัด KA 03 มกีระบวนการในการให้บรกิารแก่สังคม ตามแนวตัวชี้วัด 
 1. กำหนดชุมชนหรอืองคก์ารเป้าหมายของการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมอืระหว่างคณะหรอืส่วนงานเทยีบเท่า 
 2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนรว่มจากชมุชนหรือองค์การเป้าหมายทีก่ำหนดในข้อ 1 
 3. เกดิผลกระทบเชิงบวกตาม Tripple Bottom Line (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม) 
 4. ชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายมแีผนการพัฒนาเป็นของตนเองและมกีารดำเนนิการตามแผน 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรอืองคก์ารเป้าหมาย 

ภาคผนวก 3-3 SAP 5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ครอบคลุม 
 1. วงจร PDCA 
 2. การพัฒนาบุคลากรงานบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4  สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรงุวัฒนธรรมและศิลปะ 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมายปี 
2562 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

4.1 คณาจารย์  
บุคลากร  และนิสิต 
มีจิตสำนึกและ 
ความเข้าใจในเรื่อง 
วัฒนธรรมและศิลปะ 

KA 04 ร้อยละของโครงการที่คณาจารย์   
บุคลากร  และนิสิตเข้าร่วม  มีจิตสำนึก 
และความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและ 
ศิลปะ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ 
สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรม 
และศิลปะ 

SAP7 โครงการอนุรักษ์สืบสานและ 
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ 

 

SAP 8 โครงการการจัดทำแผนสร้าง 
เครือข่ายกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

4.2 มีงานวิจัยหรือ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
และศิลปะ 

KA 05 จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ 
พัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างมาตรฐาน 
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

ไม่น้อยกว่า 
6 ชิ้นงาน 

พัฒนางานวิจัยและนักวิจัย 
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

SAP 9 โครงการผลิตแผนงานวิจัยหรือ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านทำนุ
บำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

ผุ้อำนวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจัย 

SAP 10 โครงการพัฒนานักวิจัยด้าน 
วัฒนธรรมและศิลปะ 

1. ผุ้อำนวยการสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจัย 
2. ผู้อำนวยการสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ 
3. คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

สรุป  :  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  :  2  เป้าประสงค์  2  ตัวชี้วดั  2 กลยทุธ์  4 SAP     
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แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเ้ครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

เปา้ประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมายปี 
2562 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหต ุ

5.1 มีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

KA 06 มีเกณฑ์การประเมินบุคลากร จำแนก 
ตามสายงาน ทุกสายงาน 

ร้อยละ 100 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

SAP11 จัดทำเกณฑ์การประเมินบุคลากร 
ในทุกสายงานตามสมรรถนะหลัก
และใช้ในการประเมิน 
 - สายบริหาร 
 - สายวิชาการ 
 - สายปฏิบัติการ 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

 

KA 07 ร้อยละของบุคลากรด้านงานบุคคล 
ผ่านการทดสอบด้านความรู้ ความ 
เข้าใจของ พ.ร.บ. ข้อบังคับ ประกาศ 
และระเบียบใหม่ ของมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

SAP12 โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อบังคับ 
ประกาศ และระเบียบใหม่ของ 
มหาวิทยาลัยแก่ บุคลากร 
 - บุคลากรด้านงานบุคคล 
 - บุคลากรทั่วไป 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

KA 08 มีระบบงานที่ได้รับการปรับปรุงของ  
งานบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

3 ระบบงาน SAP13 โครงการการจัดการและบริหาร 
work flow ในการทำงานด้าน
บุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

KA 09 มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารงาน 
บริหารบุคคล 

3 ระบบงาน SAP14 โครงการส่งเสริมการสื่อสารองค์กร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
งานการบริหารบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

KA 10 รายงานความผิดพลาดของระบบ 
ฐานข้อมูล (HURIS) เมื่อมีการเรียกใช้ 
ข้อมูลของหน่วยงานภายในภายนอก 

พบความ 
ผิดพลาดของ 
ข้อมูลไม่เกิน 

9 ครั้ง 

SAP15 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล HURIS 
เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ 
ERP 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

5.2 มีระบบและ
เครื่องมือทางการ
บริหารที่มี 
ประสิทธิภาพ 

KA 11 มีรายงานการเงินของแต่ละส่วนงาน 
ที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ 
ประจำส่วนงานภายใน 60 วัน หลังจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ 

100% นำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

SAP16 โครงการจัดซื้อระบบ ERP 
1) จัดซื้อระบบ ERP 
2) มีการจัดทำข้ันตอนการทำงาน
ของระบบการเงินและบริหารงาน
บุคคล 
3) อบรม พัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ ERP 
4) ประเมินผลการใช้ระบบ ERP 
5) ปรับปรุงระบบ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
และพัฒนา 
3. รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 
4. ผู้อำนวยการสำนัก
คอมพิวเตอร์ 
5. ผู้อำนวยการส่วนการคลัง 
6. ผู้อำนวยการส่วน
ทรัพยากรบุคคล 

KA 12 มีรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

100% 

KA 13 มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยของทุก 
ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน 

100% 

KA 14 มีประวัติบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้องและครบถ้วน 

100% 

KA 15 ร้อยละของส่วนงานที่เข้าสู่การประเมิน 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ 
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

50 นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
มาใช้ในการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

SAP17 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 - Deploy : การถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติ 
 - Learning : การเรียนรู้ 
 - Integration : การบูรณาการ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี/ 
ผู้อำนวยการ) 

KA 16 มหาวิทยาลัยมีการติดตาม ทบทวนและ 
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาการเป็น 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

1 ครั้ง พัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัย 
ในกำกับของรัฐที่มี 
ประสิทธิภาพ 

SAP18 โครงการพัฒนาการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

สรุป  :  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  :  2  เป้าประสงค์  11 ตัวชี้วัด  4 กลยุทธ์ 8 SAP    


