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แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ. 2553 - 2567) 
              
 ปรัชญา  (Philosophy)          
 การศึกษา คือความเจริญงอกงาม  
        
 ปณิธาน  (Pledge) 

ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา 
            

 ค่านิยม  (Core  Values) 
  1.  ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความสำคัญที่ 
 ต้องให้บริการอย่างดีท่ีสุด          
  2.  ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องสร้างความสัมพันธ์ และรับฟังความ 
 คิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม          
  3.  ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติ 
            
 คุณลักษณะ  (Character)           
  คน มศว มีคุณลักษณะเฉพาะคือ รักชุมชน ติดดิน สุภาพอ่อนน้อม สงบ รักสันติ มีความรักในองค์กร มีความรู้ 
 ความสามารถ มีศักยภาพที่หลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นแบบกัลยาณมิตร มี  
 ความมุ่งมั่นในการทำงาน เห็นแก่ประโยชน์องค์กรและส่วนรวม ด้วยคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยมี 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่โดดเด่นในการนำวิชาการที่เป็นเลิศไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 
 ร่วมกับชุมชน โดยประสานการทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยดี      
       
 สมรรถนะหลัก  (Core Competency)          
  S   :  Simplicity  (เรียบง่าย)         
  W  : Work Hard  (ทำงานหนัก)        
  U  : Unity  (เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)        
   
 วิสัยทัศน์  (Vision)           
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการ 
 รับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล         
  หมายเหตุ "บนฐานการศึกษา"  หมายความถึง ฐานที่มาจากความเข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ที่  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่อดีต และใช้คำว่า "บนฐาน" นั้น  ครอบคลุมความหมายทั้งอดีต  
 ปัจจุบัน และอนาคต จึงไม่ได้ใช้คำว่า "จากฐาน" ซึ่งครอบคลุมเฉพาะอดีตเท่านั้น    
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 พันธกิจ  (Mission) 
  1.  ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการ 
 เรียนรู้ 
  2.  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่ งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและ 
 นานาชาติ 
  3.  บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม      
  4.  ศึกษา  วิเคราะห์  และทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ       
  5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล      
            
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย :  อัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ การมีทักษะสื่อสาร      
       
 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  
  การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบาย "1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลั ย"  
 ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครนายก        
  หมายเหตุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ 
 จังหวัดสระแก้ว และ/หรือจังหวัดนครนายก 
           
 มาตรการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม   

 ประเด็นภายในสถาบัน คือ การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตด้านจิตสาธารณะ      
 ประเด็นภายนอกสถาบัน คือ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 หมายเหตุ คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสั งคม  

 และ/หรือ การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           

 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  Issues)          
  1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน    
  2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ชี้นำสังคม และความเป็นสากล    
  3.  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
  4.  สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ      
  5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
           
 นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University)   

 มหาวิทยาลัยมีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ  15 ปีข้างหน้า ควรจะพัฒนา 
 ในเชิง "คุณค่า" ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย  

 1.  เพื่อปัญญา            
 2.  เพื่อคุณธรรม            
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 3.  เพื่อความพอเพียง           
 4.  เพื่อเป็นที่พ่ึงของประชาชน         

          
 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSAP) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
  1.  การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning   
 Innovation) 
  2.  การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมี 
 ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน         
  3.  การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และ 
 สืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ           
  4.  การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล       
  5.  การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร     
  6.  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ       
  7.  การสื่อสารองค์กร           
  8.  การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน        
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SWU Major Achievement (MAC), SWU Major Achievement Index (MAI) and SWU SSAPs 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

MAC1 : ผู้นำด้านการศึกษา MAC2 : มหาวิทยาลัยรบัใช้สังคม MAC3 : องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

MAI1 : จำนวนหลักสตูรที่ได้รับ  
          การรับรองมาตรฐานสากล 
MAI2 : ระบบประเมิน SWU-PSF 
          ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล 

MAI3 : จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง 
          ทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม 

MAI4 : เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและ 
         บริหารจัดการบนฐานของ 
         ข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง 
         มีประสิทธิภาพในทุกมิต ิ
MAI5 : ลำดับในการเป็นมหาวิทยาลัย 
          สีเขียว    

SSAP1 : การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิต 
           กำลังหลักของประเทศและนวัตกรรม 
           การเรียนรู้ (Learning innovation)  
SSAP2 : กำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships)  
           ทางการวิจัยซึ่งครอบคลมุในศาสตร ์
           สาขาท่ีมีความจำเป็น อนัมีผลกระทบ 
           ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
SSAP4 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ และ 
           ความเป็นสากล 

SSAP3 : การพัฒนางานบริการ- 
           วิชาการเพื่อร่วมพัฒนา 
           ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  
           (1 จังหวดั 1มหาวิทยาลัย)  
           และการสืบสานด้าน 
           วัฒนธรรมและศิลปะ 

SSAP6 : การบริหารจดัการ 
           มหาวิทยาลัยอย่างม ี
           ประสิทธิภาพ  
SSAP7 : การสื่อสารองค์กร   
SSAP8 : การจัดหารายได้และบรหิาร 
           ทรัพย์สิน 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 1 การเป็นแหลง่ความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรยีนรู้ (Learning innovation) 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก: รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  

เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. เป็นแหล่งผลติ 
กำลังหลักของประเทศ
เพื่อรองรับการศกึษา 
ทุกชว่งวยั 
  
  
  

K01 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Short 
course) รายวิชาทีร่องรับ
การศกึษาทกุช่วงวัย 

ไม่น้อยกว่า  
8 หลักสูตร 

1. ส่งเสรมิและสนับสนนุ 
การจดัทำหลกัสูตรระยะสัน้
ที่สอดคลอ้งกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล 

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

3,714,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดั การเรียนการสอน 

K02 จำนวนคนทุกช่วงวยัทีเ่ข้า
ลงทะเบียนเรยีนในหลักสูตร 
ระยะสั้น 

ไม่น้อยกว่า 
125 คน (รวม
ทุกหลกัสูตร) 

2. ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
ในช่องทางต่าง ๆ เพือ่ให้
ประชาชนทกุช่วงวับ
รับทราบ 

SSAP1-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
แสดงจำนวนผูล้งทะเบียน 
หลักสูตรระยะสั้น 

375,500 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

K03 จำนวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิต
ฝึกงาน 

ไม่น้อยกว่า 
30 หลักสูตร 

3. สนับสนนุการสร้าง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการ
เพื่อ ให้มแีหล่งฝึกงานมาก
ขึ้นและหลาก หลาย 

SSAP1-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการส่งนิสิตฝกึงาน 

933,666 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

K04 จำนวนหลักสูตรที่มีการส่งนิสิต 
เข้ารว่มสหกจิศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 
 5 หลักสูตร 

4. สนับสนนุการสร้าง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการ
เพื่อให้มีแหล่งฝกึงาน 
มากขึน้และหลากหลาย 
และจัดระบบสหกิจศกึษา 
ที่สนับสนนุให้หลักสูตร
ดำเนนิการได้อย่างสะดวก
ขึ้น 

SSAP1-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการส่งนิสิตไปสหกจิศึกษา 

517,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

 K05 ร้อยละของนิสติระดับปริญญาตร ี
ที่รับได้ตามแผนการรับนิสิต 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

5. กำกับนโยบายให้ 
ทุกหลกัสูตรมีการปรับ 
หลักสูตรให้ทันสมยั และ 
มีการประชาสมัพันธ ์
อย่างทั่วถึงกลุม่เป้าหมาย 
ปรับระบบการบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
สร้างบัณฑิตที่มีคณุภาพ 
เพื่อเป็นชื่อเสียงที่ดีของ
หลักสูตร 

SSAP1-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการรับนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี
 

4,197,427 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

 K06 ร้อยละของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีเพิม่ ขึน้เมือ่เทยีบกับค่าเฉลี่ย
จำนวนนิสิตใหม ่5 ปียอ้นหลัง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

SSAP1-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

629,369 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

 

 



2 
 

เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 

K07 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทีม่ีกจิกรรม/โครงการทีแ่สดง
ถึงความรับผิดชอบตอ่สังคม 
(ไม่นับรายวิชา SWU) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

6. กำกับนโยบายให้ทกุ
หลักสูตรจัดกจิกรรม/
โครงการทีแ่สดงถึงความ
รับผิดชอบตอ่สังคมส่งเสริม 
อัตลักษณน์ิสิตอย่างต่อเนื่อง  

SSAP1-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 
รายวชิาทีแ่สดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
(ไม่นับรายวิชา SWU) 

4,731,290 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

2. เป็นแหล่งความเป็น
เลิศในการพัฒนา
นวัตกรรม 
การเรยีนรู ้

K08 จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชา 
การจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active learning  
ร้อยละ 50 ขึน้ไป  
(นับทกุรายวชิาในหลกัสูตร) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

1. กำกับนโยบายให้ทกุ
หลักสูตรจัดรายวิชาที่ใช้ 
active learning  
เพื่อการพัฒนาทกัษะ 
ในศตวรรษที่ 21  

SSAP1-08 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่แสดงการบริหารจดัการของ
หลักสูตรให้มกีารจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Active learning  

2,469,200 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

K09 จำนวนรายวิชาที่มนีวัตกรรม 
การเรยีนรู ้

ไม่น้อยกว่า 
15 รายวิชา 

2. กำกับนโยบายให้ทกุ
หลักสูตรสร้างนวัตกรรม 
การเรยีนรู้ในรายวชิา  

SSAP1-09 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
การเรยีนรู้ในรายวชิา 

2,474,350 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

3. คณาจารย์มีความ
เป็นเลิศ ในการจัดการ
เรียนการสอน 

K10 จำนวนอาจารย์ทีม่ีสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานการจัดการเรยีน
การสอนของ สกอ.  
ในระดับที่ 2 

ไม่น้อยกว่า  
75 คน 

1. จัดกจิกรรมที่สนับสนนุ 
การพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย ์
ตามกรอบมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

SSAP1-10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการพฒันาสมรรถนะ
อาจารยร์ะดับ 2  

1,183,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

  K11 จำนวนอาจารย์ทีม่ีสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานการจัดการเรยีน
การสอนของ สกอ. ในระดับที ่3 

ไม่น้อยกว่า  
15 คน 

  SSAP1-11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการพฒันาสมรรถนะ
อาจารยร์ะดับ 3 

174,300 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

  K12 จำนวนอาจารย์ที่ใช้ Active 
learning ในการจัดการเรยีน 
การสอน 

ไม่น้อยกว่า  
150 คน 

2. จัดอบรมคณาจารย์
เพื่อให้มกีารจดัการเรียนการ
สอนแบบ active learning 

SSAP1-12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการประยุกต์ใช ้Active 
learning  

1,246,180 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

  K13 จำนวนอาจารย์ที่ใช้ส่ือ Digital  
ในการจัดการเรยีนการสอน 

ไม่น้อยกว่า  
250 คน 

3. จัดอบรมคณาจารย์
เพื่อให้มกีารจดัการเรียน 
การสอนดว้ยสือ่ digital 

SSAP1-13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการประยุกต์ใช ้Digital 
ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์

828,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

4. สร้างและพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการที่
นำไปสู่ Thailand 4.0 

K14 จำนวนหลักสูตรบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 
1 หลักสูตรตอ่ 
 ปีการศกึษา 

1. ผลักดนัและสนับสนนุการ
จัดทำหลกัสูตรบูรณาการ 

SSAP1-14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการจดัทำหลกัสูตร 
บูรณาการ 

273,320 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

K15 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ 
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิ

ไม่น้อยกว่า 
1 หลักสูตรตอ่  
ปีการศึกษา 

2. จัดระบบสนับสนุนการขอ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิ

SSAP1-15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาต ิ

2,862,400 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

5. ผลิตบัณฑิตให้
เป็นไปตามความ
ต้องการของสังคม 

K16 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 86 

1. กำกับให้ทกุหลกัสูตรเนน้
การพัฒนาทัง้ soft and 
hard skill ของนิสติ 
ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  

SSAP1-16 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการสร้างสมรรถนะของ
บัณฑิตเพื่อตอบโจทย์
ผู้ประกอบการ 

801,200 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 
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เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 

K17 จำนวนบัณฑิตที่มีความสามารถ
หลัก (competency) เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

  SSAP1-17 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการสร้างสมรรถนะของ
บัณฑิตเพื่อตอบโจทย์
ผู้ประกอบการ 

7,024,220 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

K18 จำนวนนิสิตที่สอบผ่าน SWU-SET 
(Srinakharinwirot  
EnglishTest) 

พัฒนาจาก
แรกเข้า 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50  
ของนิสติ
ทั้งหมด 

2. จัดระบบสนับสนุน 
การพัฒนาทกัษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
ให้กับนิสิต 

SSAP1-18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกีย่วกับการพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต 

1,085,080 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร 
3. คณบดี/หัวหน้าส่วนงานที่มี
การจดัการเรียนการสอน 

6. พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นตน้แบบ
ด้านการจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

K19 จำนวนโครงการของหน่วยงาน
สาธิตที่ได้รับการยกยอ่งเป็น
ต้นแบบการจัดการศกึษาขัน้
พื้นฐานหรือเป็น Best Practice 

ไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ 

สนับสนุนโครงการของ
หน่วยงานสาธิตที่นำไปสู่ 
การเป็นต้นแบบให้กับ
หน่วยงานอืน่  

SSAP1-19 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกีย่วกับการพฒันาตน้แบบการจัด
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

285,000 ไตรมาส 1 - 4 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
2. ผู้อำนวยการโรงเรยีนสาธิต
ทุกแห่ง 
 

สรุป : SSAP 1  ประกอบด้วย 6 เปา้ประสงค์  19 ตัวช้ีวัด  16 กลยุทธ์  19 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 2  : การกำหนดเปา้หมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก:  ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปญัญาและวิจัย         

เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ป ี2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. สร้างงานวิจยัที่
คุณภาพสูงเป็นที่
ยอมรับเพือ่ผลักดัน 
สู่การเป็นมหาวทิยาลัย
ชั้นนำในภูมิภาค
อาเซียน และเป็น 
ที่พึ่งพิงของสังคม 

K20 จำนวนบทความที่ตีพมิพ์
เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS 

ไม่น้อยกว่า 275 
บทความ 

1. สนับสนนุการสร้าง
งานวิจยัทีม่ีคุณภาพสูง
สามารถตีพมิพ์เผยแพร ่
ในระดับนานาชาต ิ

SSAP2-01 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการทำวจิัยของอาจารย์
ด้านการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน 

300,000 ไตรมาส 3 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

K21 ค่าเฉลีย่จำนวนครั้งของ 
บทความวจิัย (Article)  
ที่ตีพิมพเ์ผยแพร่บนฐาน 
ข้อมูล SCOPUS ที่ถกูอ้างอิง  
ต่อจำนวนบทความวิจยั 
(Article) ทั้งหมดในรอบ 5 ปี 
 

ไม่น้อยกว่า 5.0 SSAP2-02 โครงการทนุสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจยัในวารสารทีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มูล SCOPUS 

10,000,000 ไตรมาส 1 - 4 ผู้อำนวยการสถาบนัยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

K22 ร้อยละจำนวนบทความวิจยั 
(Article) ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่บน
ฐานขอ้มูล SCOPUS  
ในระดับ Q1 และ Q2 
 

ไม่น้อยกว่า รอ้ย
ละ 55 

SSAP2-03 โครงการคลินกิวจิัย 500,000 ไตรมาส 1 - 4 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

K23 จำนวนผลงานวิจยัหรอืผลงาน
สร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

ไม่น้อยกว่า 130 
ผลงาน 

SSAP2-04 โครงการทนุสนับสนุนการนำเสนอ
ผลงานวิจยัในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

3,000,000 ไตรมาส 1 - 4 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

K24 จำนวนผลงานวิจยั หรอืผลงาน
สร้างสรรค์ ทีม่ีการนำไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ 

ไม่น้อยกว่า  
15 ผลงาน 

2. ส่งเสรมิการทำวิจยัที่
ตอบสนองความตอ้งการ 
ของประเทศ 

SSAP2-05 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมการทำวจิัยของอาจารย์
ด้านการพัฒนาโจทยว์ิจยัที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประเทศ 

300,000 ไตรมาส 3 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

2. สนับสนนุบุคลากร 
ให้ผลิตผลงานวิจยั 
หรือนวัตกรรม 

K25 ร้อยละของอาจารย์ประจำหรอื
นักวจิัยที่ได้รับทุนวจิัย หรือ 
งานสร้างสรรคจ์ากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยัต่อ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 

เสริมสร้างศักยภาพด้าน 
การวจิัยให้กับบุคลากร 

SSAP2-06 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาขอ้เสนอโครงการวจิัย 

600,000 ไตรมาส 1 - 3 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

K26 
  

จำนวนทนุวิจยัที่สนนัสนนุ 
การสร้างผลงานนวัตกรรม 

ไม่น้อยกว่า  
10 ทุน 

SSAP2-07 โครงการทนุสนับสนุนการสร้าง
ผลงานนวัตกรรม 

1,000,000 ไตรมาส 1 - 3 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

SSAP2-08 โครงการทนุสนับสนุนสิง่ประดิษฐ์
หรือนวัตกรรมที่ไดร้ับรางวัล
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

500,000 ไตรมาส 1 - 4 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 
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เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

3. ผลิตผลงานวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม  
เพื่อเพิม่คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ สงัคม  
และสิ่งแวดล้อม 

K27 จำนวนผลงานวิจยั หรอืงาน
สร้างสรรค์ หรอืสิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรม ทีย่ืน่ขอหรือ
ได้รับความคุม้ครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือการอนุญาต 
ให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรอื 
การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์
 

ไม่น้อยกว่า  
30 ผลงาน 

ส่งเสริมการสร้างผลงานวจิัย 
หรืองานสร้างสรรค์หรอื
นวัตกรรม ที่สามารถ 
เพิม่คุณคา่ทางเศรษฐกจิ
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

SSAP2-09 โครงการทนุสนับสนุนด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

300,000 ไตรมาส 1 - 4 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

K28 จำนวนผลงานวิจยัเชิงนโยบาย
สาธารณะ ผลงานวิจยั หรอื
ผลงานนวัตกรรม ทีเ่กดิ
ประโยชนท์างเศรษฐกิจ สังคม
หรือลดความเหลือ่มล้ำ 
ทางสงัคม  
 

ไม่น้อยกว่า  
11 ผลงาน 

  SSAP2-10 โครงการทนุสนับสนุนงานวจิัยเชิง
นโยบายสาธารณะ หรืองานวจิัย
เพื่อลดความเหลือ่มล้ำทางสังคม 

1,000,000 ไตรมาส 2-3 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

K29 ร้อยละจำนวนโครงการวิจยั 
ที่ตอบสนองตอ่นโยบาย 
Thailand 4.0 หรอื โมเดล  
Bio Economy,  
Circular Economy,  
Green Economy (BCG) 
ต่อจำนวนโครงการวิจยัทั้งหมด
ที่ได้รับการสนับสนุนในปีนั้น 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 

  SSAP2-11 โครงการทนุสนับสนุนที่ตอบสนอง
ต่อนโยบาย Thailand 4.0 หรือ 
โมเดล Bio Economy, Circular 
Economy, Green Economy 
(BCG) 

5,000,000 ไตรมาส 2-3 ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวจิัย 

สรุป : SSAP 2  ประกอบด้วย 3 เปา้ประสงค์  10 ตัวช้ีวัด  4 กลยุทธ์  11 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 3 การพัฒนางานบริการวชิาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลยั) และการสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก: รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม (เป้าประสงค์ 1 - 2)  และผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (เป้าประสงค์ 3 - 4) 

เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ป ี2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. สร้างงานบริการ
วิชาการที่สอดคลอ้งกับ
ความต้องการร่วมกับ
ชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยนื 

K30 ร้อยละของโครงการหรอื
กจิกรรมบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสรมิสร้าง
ความเขม้แขง็ 
ของชุมชนและสังคมตอ่จำนวน
โครงการทัง้หมด 
(ภาคผนวก 3-1) 

85 กำหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการบรกิาร
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
โดยเน้น 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม (การศกึษา,  
    วัฒนธรรม, สุขภาวะและ 
    ผู้สูงอายุ) 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
    (การจัดการขยะ) 

SSAP3-01 การประเมนิโครงการบรกิาร
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

3,940,600 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 
2. คณบดีและผูอ้ำนวยการ 
ทุกสว่นงานทีร่ับผิดชอบโครงการ
บริการวิชาการแก่ชมุชน 

  

K31 ร้อยละของโครงการทีม่ี
ประโยชน์ตอ่ชุมชนโดยรวม 
(ภาคผนวก 3-1) 

85 

  

SSAP3-02 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับชุมชน 

7,583,650 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 
2. คณบดีและผูอ้ำนวยการ 
ทุกสว่นงานทีร่ับผิดชอบโครงการ
บริการวิชาการแก่ชมุชน 

    

    

  

SSAP3-03 โครงการเผยแพร่ผลงานบรกิาร
วิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 

1,206,120 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 
2. คณบดีและผูอ้ำนวยการ 
ทุกสว่นงานทีร่ับผิดชอบ 
โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 

2. มีระบบการบริหาร
จัดการโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

K32 จำนวนโครงการที่มกีระบวนการ
ในการให้ บริการวิชาการแก่
สังคม ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ 
(ภาคผนวก 3-2) 

 75 โครงการ จัดตั้งหน่วยงานภาคสนามใน
พื้นที่โดยมีบุคลากรประจำ 

SSAP3-04 การประเมนิผลและติดตามผล
โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 

350,000 * ไตรมาส 2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม 
* งบประมาณบางส่วนใช้ใน
โครงการ SSAP3-05 

        

  SSAP3-05 การจดัทำระบบฐานขอ้มูลเพือ่การ
บริการวิชาการแก่ชมุชน 
 

500,000 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม 

  

K33 มีจำนวนผูท้ี่ขอผลงาน 
ทางวิชาการรับใช้สังคม 

2 คน   SSAP3-06 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 
อย่างคุม้ค่า และส่งเสริมการขอ
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
(ภาคผนวก 3-3) 

100,000 ไตรมาส 2, 3 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กจิการเพื่อสังคม 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

3. คณาจารย์บุคลากร 
นิสิต และบุคคลทั่วไป  
เข้ารว่มกจิกรรม และ
มีความเข้าใจเรื่อง
วัฒนธรรมและศิลปะ 

K34 ร้อยละของผู้เข้ารว่มกจิกรรม มี
ความเข้าใจเรือ่งวฒันธรรมและ
ศิลปะ   

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ส่งเสริมให้มกีิจกรรมอนรุักษ์ 
สืบสาน สร้างสรรคว์ัฒนธรรม
และศิลปะ 

SSAP3-07 โครงการอนุรกัษ์สืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ  

2,250,000 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ 

K35 จำนวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ไม่น้อยกว่า 
4,000 คน 

  SSAP3-08 โครงการการจดัทําแผนงานสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

150,000 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ 

4. สร้างเครือข่าย
ทางด้านการทำนุบำรุง
วฒันธรรมและศิลปะ
กับนานาชาต ิ

  

K36 จำนวนประเทศที่เข้าร่วม 
กิจกรรมด้านการทำนุบำรุง 
วัฒนธรรม 
 

ไม่น้อยกว่า  
4 ประเทศ 

1. สนับสนนุ ส่งเสริมให้ส่วน
งานประสานงานสร้าง
เครือข่ายกับนานาชาต ิ

SSAP3-09 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมและ
ศิลปะกับนานาชาติ  

200,000 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ 

K37 มีระบบฐานขอ้มูล เช่นระบบ
สืบค้นรูปภาพ ขอ้มูลทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ 

ไม่น้อยกว่า  
1 ระบบ 

2. ส่งเสรมิให้ส่วนงาน 
รวบรวมและจัดเก็บฐาน 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะอยู่ในระบบ  
 

SSAP3-10 กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บ
ฐานขอ้มูล เพื่อการสื่อสารทางด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ  

500,000 พฤศจิกายน 2562 
- 

กรกฎาคม 2563 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ 

สรุป : SSAP 3  ประกอบด้วย 4 เปา้ประสงค์  8 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์  10 โครงการ 
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ภาคผนวก SSAP3 
เป้าประสงค ์ ลำดับที ่ คำอธิบายรายละเอียด 

เป้าประสงค์ 1 ภาคผนวก 3-1 ตัวช้ีวัด K30 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมต่อจำนวนโครงการท้ังหมด 
 - การคำนวนค่าร้อยละคิดเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงนิอุดหนุนจากรัฐ) งบเงินอุดหนุน (จาก บก.) 
 - โครงการบริการวิชาการที่จดัทำทั้งหมดตอ้งผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   1. มกีารสำรวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพือ่ประกอบการกำหนดทิศทางและการจดัทำแผนการ
บริการวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
   2. มีความร่วมมอืด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั หรอืหน่วยงานวิชาชีพ 
   3. มกีารประเมนิและติดตามผลในแต่ละโครงการ 
   4. มกีารนำผลการประเมนิในขอ้ 3 ไปพฒันาในปีตอ่ไป 
   5. มกีารพัฒนาความรูท้ี่ได้จากการให้บรกิารทางวิชาการ นำไปใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
*** ต้องผ่านเกณฑ ์4 ใน 5 ข้อ 
ตัวช้ีวัด K31 วัดได้จากการประเมินติดตามผล ก่อน - หลัง การทำโครงการ 

เป้าประสงค์ 2 ภาคผนวก 3-2 ตัวช้ีวัด K32 จำนวนโครงการท่ีมีกระบวนการในการให้บริการแก่สังคมผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น ตามแนวตัวช้ีวัด 
 1. กำหนดชุมชนหรอืองคก์ารเป้าหมายของการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมอืระหว่างคณะหรอืหนว่ยงานเทียบเท่า 
 2. จัดทำแผนและดำเนนิการตามแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรอืองคก์ารเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 
 3. เกดิผลกระทบเชิงบวกตาม Triple Bottom Line (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
 4. ชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายมแีผนการพัฒนาเป็นของตนเองและมกีารดำเนนิการตามแผน 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรอืองคก์ารเป้าหมาย 
*** ต้องผ่านเกณฑ ์4 ใน 5 ข้อ 
 

ภาคผนวก 3-3 SSAP3-06 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมการ
พัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ครอบคลุม  
1. วงจร PDCA  
2. การพฒันาบุคลากรงานบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสทิธิภาพ  
3. สนับสนนุบุคลากรให้ใช้ผลงานด้านรับใชส้ังคมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก: รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร 

เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. พัฒนาหลักสูตรสอง
ภาษาและนานาชาต ิ

K38 จำนวนหลักสูตรสองภาษา 
และนานาชาต ิ

ไม่น้อยกว่า 
6 หลักสูตร 

1. กำกับนโยบายให้ทกุคณะ 
มีการพฒันาหลกัสูตรเพื่อ
รองรับInternationalization
ของมหาวทิยาลัย 
2. สนับสนนุการสร้าง 
ความร่วมมอืกับสถาบัน 
ในต่างประเทศ 
3. สนับสนนุการพัฒนา
หลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสกอ. 

SSAP4-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกีย่วกับการพฒันาหลกัสูตรสอง
ภาษาและนานาชาต ิ

ใช้งบประมาณ
ของส่วนงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร 
3. หัวหน้าส่วนงานที่มกีาร 
จัดการเรียนการสอน 

2. ส่งเสรมิความเป็น
นานาชาตแิละความ
เป็นสากล 

K39 จำนวนนิสิตจาก มศว ที่ไป
ศึกษา/อบรม/วจิัยใน
ต่างประเทศ  

ไม่น้อยกว่า 
60 คน 

1. เพิ่มชอ่งทางให้สนับสนุน
และประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
ทราบ 

SSAP4-02 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนนิสิต มศว 

7,498,900 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
3. หัวหน้าส่วนงานระดับ 
คณะทกุหน่วยงาน 

K40 จำนวนนิสิตจากสถาบัน 
ต่างประเทศทีม่าศึกษา/อบรม/ 
วิจัยใน มศว (1 ภาคการศกึษา) 

ไม่น้อยกว่า 
120 คน 

  SSAP4-03 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนนิสิตจาก
ต่างประเทศ 

1,447,600 ไตรมาส 1 - 4 

K41 จำนวนบุคลากรจาก มศว  
ที่ไปอบรม/วิจยัในต่างประเทศ  

ไม่น้อยกว่า 
20 คน 

2. เพิ่มชอ่งทางให้สนับสนุน
และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบ 

SSAP4-04 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การอบรม ศกึษา วจิัยของบุคลากร 
มศว ในต่างประเทศ 

550,000 ไตรมาส 1 - 4 

K42 จำนวนบุคลากรจากสถาบัน
ต่างประเทศทีม่าอบรม/วจิัยใน 
มศว(1 ภาคการศกึษา) 

ไม่น้อยกว่า 
12 คน 

  SSAP4-05 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
อบรม ศกึษา วจิัยของบุคลากร 
จากต่างประเทศใน มศว 

1,600,000 ไตรมาส 1 - 4 

3. พัฒนานสิิต/
บุคลากรเพือ่รองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

K43 ร้อยละของนิสติ/บุคลากรทีเ่ขา้
รับการอบรม/พัฒนา 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

เพิ่มช่องทางให้สนับสนุนและ
ประชาสัมพนัธ์ให้นิสิตและ 
บุคลากรทราบ 

SSAP4-06 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกีย่วกับการพฒันาอบรม
ภาษาต่างประเทศสำหรับนิสติ/
บุคลากร (ภาษาอังกฤษภาษาจนี) 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

4. พัฒนาความร่วมมอื
ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยและ
องค์กรเอกชน 

K44 จำนวน MOU/กจิกรรมความ
ร่วมมอื 
 
*หมายเหต ุ
ปี 2017 MOU เพิ่มขึน้ 19 ฉบับ 
ปี 2018 MOU เพิ่มขึน้ 27 ฉบับ 

ไม่น้อยกว่า 
5 ฉบับ 

1. เพิ่มการประสานงานกับ
สถาบันในต่างประเทศ 
2. เพิ่มจำนวนความร่วมมือ
กับคูส่ัญญากาประชาสัมพนัธ์
มหาวิทยาลัยเชิงรุกไปยัง
สถาบันต่างประเทศ 

SSAP4-07 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เจรจาความร่วมมือกับสถาบัน 
การศกึษาในต่างประเทศ และ
องค์กรต่าง ๆ ประชาสมัพันธ์ 
หลักสูตรที่เอื้อตอ่การเรยีน 
ของนิสติต่างชาต ิ

2,504,870 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธแ์ละสือ่สารองค์กร 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
3. หัวหน้าส่วนงานระดับคณะทุก
หน่วยงาน 

สรุป : SSAP 4  ประกอบด้วย 4 เปา้ประสงค์  7 ตัวชี้วัด  8 กลยุทธ์  7 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 5 การพฒันาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก  :  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (เป้าประสงค์ 1 - 6) และรองอธิการบดฝ่ีายทรัพยากรบุคคล (เป้าประสงค์ 7 - 11) 

เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. ส่งเสรมิและพฒันา
นิสิตให้มีคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวทิยาลัย 
ศรีนครนิทรวโิรฒ 
และเป็นผู้เรยีนรู ้
ตลอดชีวติ 

  
  
  
  
  

K45 มีอัตลกัษณ์นิสิต มศว สอดคลอ้ง
กับเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 

มี 1. พัฒนาอตัลักษณน์ิสิตให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

SSAP5-01 โครงการค่ายเสรมิสร้าง 
อัตลักษณน์ิสิต 

5,250,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต  
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

K46 จำนวนกจิกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  
และจิตสำนกึสาธารณะ 

85 2. การบูรณาการทักษะ
วิชาชีพและทกัษะการเรียนรู้
ทางอารมณแ์ละสังคม (Soft 
Skills and Social 
Emotional  
Learning Skills) 

SSAP5-02 โครงการศูนย์นสิิตจิตอาสา 1,200,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม 

        SSAP5-03 โครงการสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในนิสิต 
 

915,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
  
  
  

K47 จำนวนกจิกรรมพัฒนา 
ความเป็นผูน้ำ 
 

25   SSAP5-04 โครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรม
พัฒนาความเป็นผูน้ำของนิสิต 

840,000 ไตรมาส 1 - 4 

K48 จำนวนกจิกรรมพัฒนา 
ทักษะสือ่สารและการใช้ส่ือ 
อย่างสร้างสรรค ์

15   SSAP5-05 โครงการพัฒนาทกัษะการสือ่สาร
ให้กับนิสิต 

30,000 ไตรมาส 1 - 4 

        SSAP5-06 โครงการรณรงคก์ารใช้ส่ืออย่าง
สร้างสรรค ์
 

50,000 ไตรมาส 1 - 4 

K49 จำนวนรายวิชาที่มกีารบูรณา
การงานกจิกรรมนิสิตกับ 
รายวชิา 

หนึ่งหลักสูตร
ต้องมีหนึ่ง
รายวชิาทีม่ี

การบูรณาการ
กิจกรรมนิสติ 

  SSAP5-07 โครงการบูรณาการงานกิจกรรม
นิสิตกับรายวิชา 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

K50 นิสิตทีจ่บการศึกษาได้รับ 
ใบ Transcript กิจกรรม 
 

 ม ี   SSAP5-08 การจดัทำ Transcript กิจกรรม ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
  

K51 จำนวนกจิกรรมเสริมสร้าง
ความรูท้างด้านการเงนิ  
การออม การลงทุน 
 

2   SSAP5-09 โครงการพัฒนาความรู้ทางด้าน
การเงิน การออม การลงทุน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 
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เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 K52 จำนวนกจิกรรมมหาวทิยาลยั 
สีเขียว 

25   
 

SSAP5-10 โครงการมหาวทิยาลัยสเีขยีว ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
องครกัษ์ 
3. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

 K53 ร้อยละของนิสติชั้นปีสุดท้าย 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

80 3. การเตรยีมความพรอ้มสู่
ตลาดแรงงานให้กับนิสิต 

SSAP5-11 โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่
ตลาดแรงงาน 

53,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

K54 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 

80   SSAP5-12 โครงการส่งเสริมให้นสิิตทำงาน
ร่วมกับผู้ประกอบการ 

20,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

2. พัฒนานสิิตให้ม ี
ความพรอ้มในการ 
ศึกษาเล่าเรียนและ
เรียนรูก้ารใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลยั 

  
  
  

K55 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต
ต่อระบบสวัสดิการ 
ของมหาวทิยาลัย 

80 1. จัดระบบสวัสดิการของ
นิสิต 

SSAP5-13 โครงการทนุสวัสดิการสำหรับนิสติ 
 

7,750,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

  SSAP5-14 โครงการส่งเสริมสขุภาพนิสติ 
 

8,076,400 ไตรมาส 1 - 4 

    SSAP5-15 โครงการประกนัอุบัติเหตนุิสิต มศว 
 

6,641,800 ไตรมาส 1 - 4 

  
  

SSAP5-16 งานกองทนุเงนิให้กูย้ืมเพือ่
การศกึษา 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 

  

  

SSAP5-17 โครงการรถสวัสดกิารภายใน
มหาวิทยาลัย 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
องครกัษ์ 

K56 ร้อยละของนิสติทีม่ีคุณสมบัติ
ได้รับการชว่ยเหลือ 

100 2. จัดให้มีทนุการศึกษา
สำหรับนิสิตที่มีความขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
รวมทั้งทนุการศกึษาเพื่อ
ส่งเสริมด้านต่างๆ ให้แก่นิสิต 

SSAP5-18 โครงการทนุการศกึษา 7,750,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

K57 จำนวนนิสิตที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะดา้นการให้คำปรกึษา 

250 3. พัฒนาระบบการให้ความ
ช่วยเหลอืและให้คำปรึกษา 
แกน่ิสิต 

SSAP5-19 โครงการช่วยเหลอืและให้
คำปรึกษาแก่นิสติ 

120,000 ไตรมาส 1 - 4   

K58 ร้อยละความพึงพอใจ 
ของนิสติจากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการ 
มีรายไดร้ะหว่างเรยีน  

80 4. ส่งเสรมิการมรีายได้
ระหว่างเรียน 

SSAP5-20 โครงการส่งเสริมการมีรายได้ 
ระหว่างเรียนสำหรับนิสิต 

1,300,000 ไตรมาส 1 - 4   
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เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 K59 ร้อยละของนิสติทีม่ีความพกิาร
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับ
มหาวิทยาลัยไดร้ับความ
ช่วยเหลอื 

100 5. จัดให้มีระบบการดแูลนิสิต
ที่มีความพิการ 

SSAP5-21 โครงการบรกิารและสนับสนุน 
นิสิตพิการ 

390,000 ไตรมาส 1 - 4  รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

   SSAP5-22 ปรับพื้นทีก่ายภาพให้มีความ
เหมาะสมกับเดก็พิการ 

3,000,000 ไตรมาส 2 - 3 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
องครกัษ์ 

3. พัฒนานสิิตทาง 
ด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและกฬีา 

K60 จำนวนกจิกรรมทางด้านกีฬา
เพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 
 

60 1. ส่งเสรมิกฬีาเพือ่สุขภาพ
และกฬีาเพือ่ความเป็นเลิศ 

SSAP5-23 โครงการพัฒนากฬีาเพือ่สุขภาพ
และกฬีาเพือ่ความเป็นเลิศ 

4,450,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

K61 จำนวนกจิกรรมมหาวทิยาลยั 
สีขาว 
 

6 2. พัฒนามหาวทิยาลัยสขีาว SSAP5-24 โครงการมหาวทิยาลัยสขีาว 100,000 ไตรมาส 1 - 4 

K62 จำนวนกจิกรรมด้านสขุภาพจิต 2 3. ดูแลและส่งเสริมนิสิตด้าน
สุขภาพจิต 
 

SSAP5-25 โครงการด้านสุขภาพจติ 565,000 ไตรมาส 1 - 4 

4. สร้างเสริมวนิัยนิสิต 
ความเป็นพลเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตย  
และความเป็นไทย 

K63 จำนวนกจิกรรมส่งเสริมวนิัย 
นิสิต มศว 

10 1. ส่งเสรมิวินยันสิิต มศว SSAP5-26 โครงการสร้างวินยัการขับขี่
ยานพาหนะในมหาวิทยาลยั 

150,000 ไตรมาส 2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องครกัษ์ 

  SSAP5-27 โครงการกระตุน้การมวีินยั 
และการเป็นพลเมอืงที่ด ี

150,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

K64 ร้อยละของนิสติทีเ่ข้ามาร่วมออก
เสียงเลือกตั้ง 

50 2. ส่งเสรมิกระบวนการใน
ระบอบประชาธิปไตยในนิสิต 
สร้างการมีส่วนรว่มของนสิิต 

SSAP5-28 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ให้แก่นิสิต 

85,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

K65 จำนวนกจิกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

50 3. ส่งเสรมิกจิกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

SSAP5-29 โครงการเสริมสร้างรกัชาติ ศาสน์ 
กษัตรยิ ์

90,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

  SSAP5-30 โครงการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 
 

930,000 ไตรมาส 1 - 4   

5. สร้างเครือข่าย
ระหว่างศิษยเ์ก่ากับ
มหาวิทยาลัยให้เกิด
ความสัมพนัธ์อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

K66 จำนวนกจิกรรมความสมัพันธ์
ระหว่างศิษยเ์ก่ากับมหาวทิยาลัย 

20 สร้างสัมพนัธ์ในการเกือ้กลูกนั
ระหว่างศิษยเ์ก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
และมหาวทิยาลัย 

SSAP5-31 โครงการเชดิชูเกียรติและสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างศิษยเ์ก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน คณะและ
มหาวิทยาลัย 

50,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

6. พัฒนาและเสริม 
สร้างสมรรถนะของ
บุคลากรเพือ่การ
พัฒนานิสติ 

K67 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา 

80 พัฒนาศักยภาพการทำงาน
ของบุคลากรด้านกจิการนิสิต 
 

SSAP5-32 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การทำงานของบุคลากรด้าน
กิจการนิสิต 

645,000 ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 
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เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

7. มีระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย 

K68 มีแผนยทุธศาสตร์ทรัพยากร
บุคคล 

มี  จัดทำแผนยุทธศาสตรด์้าน
ทรัพยากรบุคคลและกำกับ
ติดตามการดำเนนิงานให้
เป็นไปตามแผน 

SSAP5-33 จัดทำแผนยุทธศาสตร ์
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

 K69 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตรท์รัพยากรบุคคลที่
บรรลุเป้าหมายตอ่ปีงบประมาณ 

 50   SSAP5-34 ประเมนิและปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตรท์รัพยากรบุคคล
เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

 

  

8. พัฒนาระบบการ
สรรหาและคัดเลอืก
บุคลากร เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงบุคลากรทีเ่หมาะสม
กับงานและองคก์ร 

K70 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่นการ
สรรหา คัดเลือกมีความรู้
ความสามารถและทกัษะ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานและ
องค์กร 

70  พัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
  

SSAP5-35 จัดทำ ปรับปรุง และกำกับ 
กระบวนการสรรหา 
และคัดเลอืกบุคลากร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 4 

 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

    SSAP5-36 โครงการพัฒนาระบบสมัครงาน
ออนไลน์และฐานข้อมูลผู้สมัคร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 4 

  

9. พัฒนาระบบ 
การประเมนิผล 
การปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม 

  

K71 ร้อยละของบุคลากรับรู ้
และเข้าใจในระบบการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรอยู่ในระดับด ี

 50 พัฒนาระบบการประเมนิผล
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพ ประสทิธิผล
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

SSAP5-37 กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 
ภาระงานของบุคลากร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

K72 ร้อยละของบุคลากรมีความพึง
พอใจในระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

50    SSAP5-38 ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

 

  

10. บุคลากรได้รับ 
การพัฒนาให้ก้าวหน้า
ตามสายอาชีพ 

  
  
  
  

K73 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ 
ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 

50  พัฒนาระบบการพัฒนา
บุคลากร 

SSAP5-39 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

 K74 ร้อยละของอาจารย์สาธิต 
ที่เข้าสูต่ำแหน่งที่สูงขึ้น 

 5   SSAP5-40 พัฒนาระบบสนับสนุนการ 
เข้าสู่ตำแหน่งทีสู่งขึ้น 
ของ อาจารย์สาธิต นกัวจิัย และ
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

  
 

  

 K75 ร้อยละของกรอบระดับตำแหน่ง
ชำนาญงานพิเศษชำนาญการ
พิเศษ เชีย่วชาญ เชีย่วชาญ
พิเศษ ที่มีบุคลากรสาย
ปฏบัิติการครองอตัรา 
 

 20   SSAP5-41 พัฒนาผู้บริหาร 650,000 
 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 
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เป้าประสงค์ 
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดหลัก 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 K76 จำนวนผู้บริหารสายวชิาการ  
ที่ได้รับการพัฒนา 
 

 100       150,000 
 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

 

 รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

K77 จำนวนผู้บริหารสายปฏิบัติการ 
ที่ได้รับการพัฒนา 

 100       150,000 
 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 3-4 

 

  

11. บุคลากรมีความ
ผูกพันกับองคก์ร 

K78 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมนิความผกูพนัองคก์ร  
(Happinometer) 

มากกว่า 60  จัดระบบสวัสดกิารเพื่อ
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความ
ทุ่มเทในการปฎิบัติงานและ 
มีความผกูพันตอ่องคก์ร 
  

SSAP5-42 จัดสรรสวัสดกิารให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสม 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 4 

 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

       SSAP5-43 โครงการเสริมสร้าง 
ความผูกพนัในองค์กร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ดำเนนิการ 
ไตรมาสที่ 4 

  

 
สรุป : SSAP 5  ประกอบด้วย 11  เปา้ประสงค์  34 ตัวชี้วัด  21 กลยุทธ์  43 โครงการ 
                    - นิสิต        6  เป้าประสงค์  23 ตัวช้ีวัด  16 กลยุทธ์  32 โครงการ 
                    - บุคลากร    5  เป้าประสงค์  11 ตัวชี้วัด   5 กลยุทธ์  11 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวทิยาลัยอย่างมปีระสิทธภิาพ 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก  :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เป้าประสงค์ รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลัก 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมี
ระบบกดำเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล
สูงสุด 

K79 ร้อยละของส่วนงานที่มกีารนำ
ข้อมูลจากระบบ SWU - ERP 
มาใช้ประโยชน์ในการตัดสนิใจ
เชิงยทุธศาสตร์ของส่วนงาน 

80% สนับสนุนสง่เสรมิให้ระบบ 
SWU - ERP 
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
ยุทธศาสตร์/มหาวทิยาลยั 

SSAP6-01 โครงการอบรมผู้บริหารและ
บุคลากรเรื่องการใช้ข้อมูล 
จากระบบ SWU - ERP 

136,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าส่วนงาน 
  

         SSAP6-02 โครงการจัดการระบบขอ้มูล SWU 
- ERP และระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของมหาวทิยาลัย 

500,000 ไตรมาส 1 – 4 
(เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง) 
          SSAP6-03 มีการติดตามและรายงานผลการ 

ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลของระบบ 
SWU – ERPจากส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย 

300,000 ไตรมาส 1 – 4 
(เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง) 

 
2. มีระบบและ
กลไกเพือ่พัฒนา
ระบบกาดำเนนิงาน 
และการจัดการของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

K80 ร้อยละของส่วนงานที่ม ี
การรายงานผลการดำเนนิ 
งานตามแผนงาน โครงการ  
และกจิกรรม ทีน่ำไปสู่การ
จัดการทีเ่ป็นมิตรตอ่สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

80% 1. ผลักดนัแผนงาน โครงการ 
และกจิกรรมที่ลดการ
ก่อกำเนิดขยะและของเสยีที่
แหล่งกำเนิดและลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการทำงาน 

SSAP6-04 โครงการรณรงคก์ารลดกอ่เกิดของ
เสียที่กอ่ให้เกดิผลกระทบ 
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

225,000 ไตรมาส 1 - 4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา 
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
3. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
องครกัษ์ 
4. หัวหน้าส่วนงาน 
        2. ส่งเสรมิการใช้ระบบ

เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการของมหาวทิยาลยั 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

SSAP6-05 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานและพลังงาน 
ทดแทน 

124,680 ไตรมาส 1 - 4 

      3. ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในมหาวทิยาลยั 

SSAP6-06 การใช้งานระบบสารสนเทศ 
และเทคโนโลย ีสนับสนุนการ
ดำเนนิงานของมหาวิทยาลยั 

206,900 ไตรมาส 1 - 4 

3. มีระบบและ
เครื่องมือทางการ
บริหารทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

K81 มีรายงานการเงินของ
มหาวิทยาลัย เสนอ สตง. 
ภายใน 90 วนั หลงัจาก 
สิ้นปีบัญช ี

ภายใน 90 วนั  1. นำระบบ SWU-ERPมาใช้
ในการรายงานผลทางการ
บัญชี 

SSAP6-07 มีการติดตามและรายงานผลขอ้มูล
ทางการเงนิของระบบ SWU - ERP 
เป็นรายเดอืน รายไตรมาส และ
รายปี 

ใช้ทรัพยากร
ภายใน (ในการ

พัฒนา) 

ไตรมาส 1 - 4  
(เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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เป้าประสงค์ รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลัก 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

  K82 มีรายงานตน้ทนุต่อหน่วย 
ของหลักสูตร และเสนอต่อ 
คณะกรรมการนโยบาย 
การเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวทิยาลัย 

100% 2. มีการนำข้อมูลจากระบบ 
SWU - ERP และระบบ 
Supreme มาใช้ประโยชน ์
ร่วมกัน 

SSAP6-08 มีการติดตามและรายงานผล 
ข้อมูล FTES และหลกัสูตร 
จากระบบ SWU - ERP และระบบ 
Supreme อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

ใช้ทรัพยากร
ภายใน (ในการ

พัฒนา) 

ไตรมาส 1 - 4  
(เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง) 

1. รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
4. ผู้อำนวยการสำนกั
คอมพวิเตอร ์

  K83 ร้อยละของส่วนงานที่ม ี
การใช้งานระบบสารบรรณ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในระดับส่วนงาน 

80% 3. สนับสนนุส่งเสริมให้ส่วน
งานพัฒนาการใชร้ะบบสาร
บรรณอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารยทุธศาสตร์
ของส่วนงาน/มหาวทิยาลยั 

SSAP6-09 โครงการอบรมการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์  

ใช้ทรัพยากร
ภายใน 

(เปลี่ยนเป็นการ
อบรมแบบ 
ONLINE) 

ไตรมาส 1 - 4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  

         SSAP6-10 มีการติดตามและรายงานผลการใช้ 
ประโยชน์จากระบบสารบรรณ 
อิเลก็ทรอนิกสข์องสว่นงาน/
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเนน้ไปถึงการลด
ระยะเวลาและลดการใช้ทรัพยากร 

ใช้ทรัพยากร
ภายใน (ในการ

พัฒนา) 

ไตรมาส 1 - 4 

4. โครงสรา้งองคก์ร
และการดำเนินงาน
ของส่วนงาน
สามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้
บรรลุวิสยัทัศน ์

  

K84 ร้อยละของส่วนงานที่ม ี
ความซ้ำซ้อนกันในการ
ปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจ 
และพันธกจิ 

 <10 ปรับโครงสร้างองคก์รให้เอื้อ
ต่อการเป็นมหาวทิยาลยัใน 
กำกับของรฐั และการแข่งขนั
ของมหาวทิยาลัย 

SSAP6-11 วิเคราะห์โครงสร้างองคก์ร 
ลดความซำ้ซ้อนของส่วนงาน/ 
หน่วยงานทีม่ีหน้าที่ภารกิจ 
พันธกจิซ้ำซ้อน 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 อธิการบด ี

K85 ร้อยละของส่วนงานไดร้ับ 
จัดสรรงบประมาณ 
ตามภารกิจพนัธกจิทีต่ั้งไว ้

90    SSAP6-12 จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง 
กับพันธกิจสว่นงาน 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
2. รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

5. พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวทิยาลยั
แห่งความยั่งยนื 

  

K86 
  

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทมหาวทิยาลยั
แห่งความยั่งยนื 
  

60 
  

สร้างระบบและกลไกสู่การ
เป็นมหาวทิยาลยัแห่งความ
ยั่งยนื 
  

SSAP6-13 จัดทำแผนแม่บทการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 อธิการบดี และรองอธิการบด ี
ทุกฝ่าย 

SSAP6-14 มีการวิเคราะห์ ประเมนิ ปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการของแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนทุกปี 
อย่างตอ่เนื่อง 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4   

  
  

K87 
  

อันดับการจดัเป็นมหาวิทยาลยั 
สีเขียวตามเกณฑ์ 
UI GREENMETRIC 

1 ใน 400 
  

  
  

SSAP6-15 จัดทำแผนแม่บทการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 1. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
องครกัษ์             
2. รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม  SSAP6-16 มีการวิเคราะห์ ประเมนิ ปรับปรุง 

แผนปฏิบัติการของแผนแม่บท
มหาวิทยาลัยสีเขยีวทุกปี  
อย่างตอ่เนื่อง 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 

สรุป : SSAP 6  ประกอบด้วย 5 เปา้ประสงค์  9 ตัวชี้วัด  9 กลยุทธ์  16 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร 

เป้าประสงค์ รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลัก 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. ส่ือสาร
ภาพลักษณ์องคก์ร    
 ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

K88 เกิดการรับรู้และเข้าใจของภาคี
ต่างๆ ตอ่ภาพลักษ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้ถูกต้องใน
ทิศทางเดียวกนั 

ไม่น้อยกว่า 
4 ภาคี 

สร้างการจดจำและความ
เข้าใจผ่านช่องทางการสือ่สาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

SSAP7-01 สร้างและเผยแพรอ่ัตลกัษณ ์
องค์กรผ่านสือ่ต่าง ๆ อย่างเป็น
ประจำและต่อเนือ่ง 

1,340,000 ไตรมาส 1 - 4 ผู้อำนวยการสว่นวเิทศสมัพันธฯ์ 

          SSAP7-02 จัดระบบศูนยก์ลางในการรับข้อมูล
และเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสารภาพลักษณอ์งค์กร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4  

          SSAP7-03 จัดทำคูม่อือตัลักษณอ์งคก์ร  
สัญลักษณ์ โลโก้ มาสคอท  
เทมเพลทในแบบมาตรฐาน  
เพื่อสรา้งความจดจำและสื่อสาร
ภาพลักษณ์ไปในทางเดียวกนั 

 250,000 ไตรมาส 3  

          SSAP7-04 จัดกิจกรรมในการเผยแพร ่
ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4  

2. พัฒนาการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ
และครอบคลุมใน
ระดับชาติและ/หรอื
นานาชาต ิ

  
  

K89 เกิดการส่ือสารกับกลุ่มผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสยีที่ครอบ คลมุและมี
คุณภาพผ่านชอ่งทางสือ่สังคม
ออนไลน ์

จำนวนผู ้
เข้าถึงข้อมูล

เพิ่มขึน้ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 

ต่อปี 

ใช้ช่องทางการสื่อสารทีม่ี
ความทนัสมยัและทนัต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบ
เนื้อหาที่เหมาะสมและ 
เข้าใจง่าย 

SSAP7-05 โครงการด้านการพัฒนาทกัษะ
สื่อสารแก่ภาคีต่างๆ 

480,000 ไตรมาส 3 ผู้อำนวยการสว่นวเิทศสมัพันธฯ์ 

        SSAP7-06 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรด้านทกัษะการ 
สื่อสาร 

381,000 ไตรมาส 3  

K90 มีการสื่อสารและประชาสมัพันธ ์
ในภาษาสากล 

- มีการพฒันารูปแบบการ
สื่อสารผ่านภาษาสากลให้
ทันสมยั  
และเข้าใจง่าย 

SSAP7-07 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ ์
ในระดับนานาชาติผา่นภาษาสากล
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลยั ป้ายบอก
ทางภายในมหาวทิยาลยั และป้าย
อาคาร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 1. ผู้อำนวยการสว่นวเิทศ 
สัมพันธ์ฯ 
2. ผู้อำนวยการสำนกั 
คอมพิวเตอร ์
3. ผู้อำนวยการสว่น 
พัฒนากายภาพ 
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เป้าประสงค์ รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลัก 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

3. พัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการ
สื่อสารองค์กรของ 
มหาวิทยาลัย 

  

K91 มีระบบฐานขอ้มูล เช่น  
ระบบสืบค้นรูปภาพ รายชือ่ที่มี
การเพิ่มขึน้ของจำนวนข้อมูลใน
ระบบ 

ไม่น้อยกว่า 
3 ระบบ 

การเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่
ข้อมูลอย่างรวดเรว็และม ี
ประสิทธภิาพ 

SSAP7-08 โครงการสร้างและพฒันา 
ระบบฐานข้อมูลเพือ่ 
การสือ่สารองค์กร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 1. ผู้อำนวยการสว่น 
วิเทศสมัพันธฯ์ 
2. ผู้อำนวยการสำนกั
คอมพิวเตอร ์

        SSAP7-09 กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บ 
ฐานขอ้มูลเพื่อการสื่อสารองคก์ร 
 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4 ผู้อำนวยการสว่นวเิทศสมัพันธฯ์ 

          SSAP7-10 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเพือ่การ
สื่อสารองค์กร 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 - 4  

4. สร้างเครือข่าย
การสือ่สารระหว่าง
องค์กรภายในและ
ภายนอก 

  

K92 จำนวนตัวแทนเครอืข่าย 
การสือ่สารองค์กร 
ภายในมหาวิทยาลัย 
จากตัวแทนหนว่ยงานต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

การใชเ้ครือข่ายในการสรา้ง
ประสิทธภิาพการสื่อสาร
องค์กร 
ที่เขม้แข็ง มกีารติดต่อ
ประสานงานอย่างเปน็ระบบ 

SSAP7-11 โครงการสัมมนาและฝกึอบรมสร้าง
เครือข่ายสือ่สารองคก์รระดับ
มหาวิทยาลัย 

49,000 ไตรมาส 3 ผู้อำนวยการสว่นวเิทศสมัพันธฯ์ 

        SSAP7-12 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครอืข่ายด้านการสื่อสาร
องค์กร 

270,000 ไตรมาส 3  

  K93 มีความรว่มมอืจากองคก์ร
ภายนอกดา้นการสือ่สารองค์กร
และสื่อสาร มวลชน 
 

มี MOU  
ไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยงาน 

ส่งเสริมและสนับสนนุ 
ให้เกิดความร่วมมือ 
จากองค์กรภายนอก 

SSAP7-13 โครงการพัฒนาการสื่อสารองค์กร
และสร้างสมัพันธ์อนัดีกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

270,000 ไตรมาส 3 ผู้อำนวยการสว่นวเิทศสมัพันธฯ์ 

สรุป : SSAP 7  ประกอบด้วย 4 เปา้ประสงค์  6 ตัวชี้วัด  6 กลยุทธ์  13 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ป ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
SSAP 8 การจดัหารายได้และบริหารทรัพย์สิน 
ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์หลัก : อธิการบด ี

เป้าประสงค์ รหัสตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลัก 
เป้าหมาย 
ป ี2563 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ในการดำเนินงาน 
ผูร้ับผิดชอบหลัก 

1. พัฒนา
ประสิทธภิาพการ
บริหารทรัพย์สนิ 
ของมหาวทิยาลัย 

K94 จัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่อง
จัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 

จัดตั้งส่วนงานฯ จัดให้มีกลไกการบริหาร
จัดการด้านการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สนิ
ของมหาวทิยาลัย 

SSAP8-01 จัดตั้งสำนกังานจัดหารายได้และ
บริหารทรัพย์สนิ 

ใช้งบประมาณ
ของส่วนงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 อธิการบด ี
  
  

K95 มีแผนกลยุทธ์ด้านการจัดหา
รายได้และบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

จัดทำแผนฯ SSAP8-02 จัดทำแผนกลยทุธก์ารจัดหารายได้
และบริหารทรัพย์สนิของ
มหาวิทยาลัย 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 

K96 ร้อยละของตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธก์ารจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัที่
บรรลุเป้าหมายตอ่ปีงบประมาณ 

50 SSAP8-03 ดำเนนิโครงการตามแผน 
กลยทุธก์ารหารายไดแ้ละบริหาร
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 

ใช้งบประมาณ
ของสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง 

ไตรมาสที่ 1-4 

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

 

* หมายเหต ุ

 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระบุเป็นไตรมาส ดังนี ้
  ไตรมาสที ่1 หมายถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2562 
  ไตรมาสที ่2 หมายถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 
  ไตรมาสที ่3 หมายถึงช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 
  ไตรมาสที ่4 หมายถึงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2563 
  
  

 

 

 


