
 
โครงการ :             

กิจกรรม :         
*************************** 

 

1. ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ :  .........................................................  
 

2. ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม  
2.1 สอดคล้องกับกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2565-2580)  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้น าทางการศึกษา (Education Leader) 
ประเด็นที่ 1 ความเป็นเลศิด้านหลกัสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & 

Teaching Expert) 
 1.  พัฒนาหลักสตูรเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 2.  พัฒนาการจัดการเรยีนรู้และระบบสนับสนุน เพื่อส่งเสริมทักษะใน 

          ศตวรรษที ่21 
 3.  พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลศิในการจัดการเรยีนการสอน 
 4.  พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการจัดการเรยีนรู้/และหรือการ     

          พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 
 

ประเด็นที่ 2  ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Excellent Research & 
Innovation  Expert) 

 1.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ 
 2.  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

          การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs 
 3.  ผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับ 

          มหาวิทยาลยัและยกระดับเศรษฐกิจ 
 4.  พัฒนาระบบสนับสนุนการวจิัยใหม้ีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นที่ 3 การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 
 1.  จัดกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น 

          มหาวิทยาลยัระดับโลก (World Class University) 
 

ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตส าหรบัการเป็นพลเมืองโลก (Students and Alumni 
Development for Global Citizen) 

 1.  พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างอัตลักษณ์นสิิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
          ให้เป็นพลเมืองที่มีคณุภาพ 

 2.  พัฒนาและจัดบริการ สวัสดิการ ท่ีส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  
          การด าเนินชีวิตของนิสติอย่างมีความสุข 

 3.  ยกระดับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/การได้งานท า และการ 
พัฒนาสู่การเป็น startup ของนิสติ 

 4.  พัฒนาระบบและสนับสนุนการสรา้งเครือข่ายศิษย์เกา่/สมาคมศิษย์เก่า 
ทีเ่ข้มแข็งเพื่อร่วมพัฒนานิสติและมหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance  
and Good Governance Organization) 
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ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 1.  สร้างระบบและกลไกการบริหารจดัการที่โปร่งใส มีประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพ 
 2.  พัฒนาระบบการสื่อสารและผลักดนัให้มีการด าเนินงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลอยา่งทั่วถึงทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย 
 3.  ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ประเด็นที่ 2  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจดัการทางการเงิน เพื่อการพัฒนาอย่างย่งั 
ยืน (Finance for Sustainable Development) 

 1.  สร้างความสมดุลและความเหมาะสมของแหล่งรายไดเ้พื่อความ 
มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลยั 

 2.  พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
มหาวิทยาลยั 

 3.  ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายให้มปีระสิทธิภาพ และประหยัดทรัพยากร 
 4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน และจัดการความเสีย่ง 

 

ประเด็นที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและสมรรถนะ (Human Capacity 
& Human Competency) 

 1.  การมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมบุคลากร (Focusing on Workforce 
Environment) 

 2.  การมุ่งเน้นระบบและกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กร (Focusing on HR Operation Processes for HPO) 

 3.  การมุ่งเน้นความผูกพันของบุคลากร (Focusing on Workforce  
Engagement) 

 

ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม้ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.  ผลักดันใหม้หาวิทยาลัยเกดิการเปลี่ยนผ่านสู่ดจิิทัล (Digital 

Transformation) 
 

ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัยย่งั ยืนและเป็ นมติรต่อสิ่งแวดล้อม(Sustainable Green 
University) 

 1.  ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อให้ติดอันดับ Green University Ranking 
 2.  พัฒนาลักษณะกายภาพของมหาวทิยาลัยตามแนวทางSustainable 

Development Goals (SDGs) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) 
ประเด็นที่ 1 การบริการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

    นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้องและเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) และแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมที่ตอบสนองเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs)] 

 3.  จัดท าแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 
ประเด็นที่ 2 การบริการเพื่อสังคมแบบบรูณาการ (Integrated social services) 

 1.  ก าหนดนโยบายบูรณาการการบรกิารเพื่อสังคมกับการวิจัย  
และการเรียนการสอน 

 2.  ก าหนดนโยบายบูรณาการการบรกิารเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน  
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ตามหลัก University Social Engagement 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื่อสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 
 4.  การบริการวิชาชีพด้านบริการสุขภาพเพื่อสังคม (โครงการศูนย์ส่งเสรมิ 

สุขภาวะองค์รวม มศว) 
 

ประเด็นที่ 3 วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน (Art and culture for community) 
  1.   บูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรม ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 2.  บูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาชุมชนและสงัคม 
 3.  บูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตามแผนแม่บท 

ประเด็นการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 6 ด้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ 

                          ช้ันสูง (Smart Teacher) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. อาจารย์เป็นผู้น าทางความรู ้เช่ียวชาญในการสอน 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และการรับรองมาตรฐานอาจารยม์ือ
อาชีพ 
1.2 ส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.3 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะพิเศษและเป็นไปตามความต้องการ
ของสงัคม 

2.1 พัฒนาระบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม    
2.2 ด าเนินการเรียนการสอนแบบกลุ่มวชิา (Module) 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดกจิกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทลัของนิสิตและ
อาจารย์มีความเป็นเลิศ 

3.1 ร่วมมือกับคณะร่วมผลิตและคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัอื่น 
เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และมกีารเทียบโอนหน่วยกิต 

4. สื่อ เทคโนโลยี อาคารสถานที ่และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนมีความพร้อม เพยีงพอและทันสมัย 

4.1 พัฒนาระบบและนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

5. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ เชี่ยวชาญในงานบริการ
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิตและงานในหน้าที่
ของตน 

5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ของบุคลากร 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของนิสิต และอาจารย ์

6.1 พัฒนาโครงการความร่วมมือกับนานาชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
                           และการพัฒนาประเทศชาต ิ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในอนาคต 
1.1  ผลิตและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ผลิตหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และหลักสูตรที่เน้น Upskill, Reskill, New 
skill 

1.3 สื่อสารองค์กรและหลักสูตรด้วยสือ่ภาษาอังกฤษ 

2. ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเข้มแข็ง
และเป็นต้นแบบ 

2.1 จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (จัดตั้งศูนย์กลางประสานงานบูรณาการ
การผลิตบัณฑิตทางการศึกษาของคณะร่วมผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดบั) 

2.2 พัฒนาระบบและนวัตกรรมการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยพัฒนาให้เป็น  
                          “ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้นแบบ” 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
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1. โรงเรียนสาธิต มศว ทั้งสามแห่ง เป็นต้นแบบในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอยา่งแท้จริง 

1.1 ถอดบทเรียนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของโรงเรียนสาธิต มศว ทั้งสามแห่ง 

2. โรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์ที่มีคุณภาพ 

2.1 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ์และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จ
ย่า วิทยาลัยโพธวิิชชาลัย มศว แม่แจ่ม ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีคุณภาพ 

2.2 ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรฝ่ายประถม ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้วิจยัและประสบการณ์เป็นฐาน 

2.3 ร่วมมือและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                          ร่วมกับองค์ความรูส้ากล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ยกระดับสมรรถนะการวิจยัของคณาจารย์และบุคลากร

ของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธติ มศว 3 แห่ง 
1.1 ส่งเสริมศักยภาพดา้นการวิจยั ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนของ
คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มศว 3 แห่ง 

1.2 สนับสนุน กระตุ้นและผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ
ศึกษาศาสตร์ท าผลงานวิจยัและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการและ
ใช้ประโยชน์ได้จริง 
1.3 แสวงหาความรว่มมือกบัเครือข่ายงานวิจยัทั้งในภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. น าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
และมีนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2.1 สนับสนุนให้มีการมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
หรือน าเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวชิาการระดับนานาชาติที่นา่เช่ือถือ 
2.2 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ที่ได้จริง 
2.3 จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยภายในที่ตรงตามความต้องการของคณะและใช้
ประโยชน์ได้จริง 

3. สนับสนนุให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการวิจยัจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั 

3.1 สนับสนุนจัดหาแหล่งทุนวจิัยภายนอก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการวิชาการโดยเน้นครูและบคุลากรทางการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการกับการเรยีนการสอนและ 
                          การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. บริการทางวิชาการแก่หนว่ยงานทางการศึกษาและ

หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.1 พัฒนาระบบการจัดการศูนยบ์ริการวิชาการ 

2. การบริการวิชาการเพื่อลดความเหลือ่มล้ าและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

2.1 จัดท าโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

2.2 จัดสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ ทั้งผู้สนับสนุนและผู้รับบริการจาก
ภายนอก 
2.3 ติดตามและปรับปรุงการบริการวิชาการเพื่อความยั่งยืน 

3. การบริการวิชาการมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

3.1 ก าหนดแผนการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชา
ที่มีความสอดคล้องกับการบริการวิชาการ 

 3.2 มีการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปปรับปรุงการบริการวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอนและวิจยั 

 3.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารและการจดัการภายในคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 

                          ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. สืบทอดจิตวิญญาณความเป็นครูตามหลกัค าสอนของ 

ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คือคารวะธรรม สามคัคีธรรมและ
ปัญญาธรรม กับพรหมวิหารสี ่

 
1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ด ารงไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคณะศึกษาศาสตร์และแสดงออกถึงความเป็น
ไทย ให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน 

 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้ารว่ม
โครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ ์สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนาธรรมและศิลปะ
ของมหาวิทยาลยั 

ด้านการบริหารจัดการ 
2. องค์การมีการน า EdPEx (Education Criteria for 

Performance Excellence) หรือ เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศมาเป็นกรอบการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

 
2.1 ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างานและมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดตามจุดประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.2 ส่งเสริมให้เกิดระบบปฏิบัติการที่มีคุณภาพ 

2.3 กรอบการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

 ข้อ 1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
 ข้อ 2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 ข้อ 3) กิจกรรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 ข้อ 4) กิจกรรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 ข้อ 5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 ข้อ 6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องโรค และเพศศึกษา 
 ข้อ 7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
 ข้อ 8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 ข้อ 9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 ข้อ 10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 ข้อ 11) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร (อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์/ อัตลักษณ์ของ  

มหาวิทยาลัย) 
หมายเหตุ กรอกข้อมูลส่วนนี้เฉพาะโครงการของนิสิตระดับปริญญาตรี  
 

3. หลักการและเหตุผล 
 
 

4. รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

1.   
2.   
3.   
 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

6. สถานทีด่ าเนินการ 
 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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8. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 

รูปแบบขั้น ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผน (Plan)    
ขั้นด าเนินการ (Do)    
ขั้นสรุปและประเมินผล 
(Check) 

   

ขั้นปรับปรุงติดตามผล
การประเมิน (Act) 

   

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  
 2.  
   

10. งบประมาณ  
 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน :                          
ผลผลิต :            งบเงินอุดหนุน โครงการ          ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.     (  บาท x    ชั่วโมง x   คน)    .-  บาท  
2.     (  บาท x    คน x    มือ้)       .-  บาท 

      รวมทั้งสิ้น                     .-  บาท 
             (    ) 
 หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการ :    

กิจกรรม :     
วัน ที่    พ.ศ.    เวลา   –  น.  

ณ      
*************************** 

  -  น.     
  -  น.     
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  -  น.     
  -  น.     
  -  น.     
 

*************************** 
 


