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เมื่อ"มศว"เขาสูยุค"พลิกฟาพลิกแผนดิน" เดินหนาดวยแผนยุทธศาสตร 15 ป 

 

ความสําเร็จขององคกรใดๆ จะเกิดขึ้นไดน้ัน สวนสําคญัที่เรา
ยากจะปฏิเสธก็คือ "แผนยุทธศาสตร" หากแผนยุทธศาสตรดี
เยี่ยม และเปนไปได ประกอบกับผูที่ขบัเคลื่อนแผนมีความ
เขาใจไปในทศิทางเดียวกัน ความสําเร็จในการบริหารจัดการ
องคกรนั้นๆ ก็กาวสูดวงดาวหรือความฝนแหงเปาหมายไดไม
ยาก 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เห็นความสาํคัญ

ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อบรหิารจัดการสถาบันใหเดินสูเปาหมาย และความฝน จัดทํา
แผนยุทธศาสตร 15 ป โดยใชเวลาดําเนินการถึง 2 ป ถึงวันน้ีเสร็จสิ้นสมบูรณทุกอยาง เปนที่ฮือฮา
ของคนในแวดวงมหาวิทยาลัยหลายตอหลายแหง 
 
เหตุน้ีเอง ศ.วิรุณ ตั้งเจรญิ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไดเปดเผยถึงแผน
ยุทธศาสตร 15 ปของ มศว วา  
 
"เปนแผนที่ดีมาก ขณะนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหความสนใจ และกลาวชื่นชมวาเปนแผนที่ดี จะพลิก
ฟา พลิกแผนดิน มศว ใหเดินไปขางหนาไดอยางมีทิศทาง ขณะน้ีแผน 15 ป มศว ถูกนําไปกลาวในสภา
มหาวิทยาลัยหลายแหง ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลยัเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล อีกหลายแหง โดยหลายมหาวทิยาลัยไดขอแผนยุทธศาสตร 15 ป มศว ไปศึกษา
แลว" 
 
จุดเดนของแผนยุทธศาสตร 15 ป เกิดจากการระดมความคิดจากทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย ตัง้แต
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ผูบริหาร อาจารย นิสิต บุคลากร ศิษยเกา และประชาชนภายนอก ไมไดเปนแผนของผูบริหารมหาวิทยาลยั
เพียงสวนเดียว ทุกคนรับผดิชอบรวมกัน และรูสึกเปนเจาของในแผนยุทธศาสตรน้ี เม่ือทุกคนรูสึกเปน
เจาของทุกคน ก็จะรวมรับผดิชอบ และลงแรงทํางานดวยกัน ผลักดันรวมกัน การทาํแผนเราใชเวลาถึง 2 ป
เต็ม เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรออกมามีคุณภาพมากที่สุด มศว ประกาศใชแผนยทุธศาสตร 15 ป เม่ือวันที่ 28 
เมษายน 2553 ที่ผานมา ซ่ึงเปนวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลยัครบรอบปที ่61 โดยแบงเปน 9 
ยุทธศาสตรหลัก ดังน้ี  
 
 
1.การเปนแหลงความเปนเลิศนวัตกรรมการเรียนรู 
 
2.การกําหนดเปาหมายหลักทางวิจัยซ่ึงครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาดาน
วัฒนธรรม (วิถีชีวติ) และศลิปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู และการกําหนด
เปาหมายหลักทางการจัดการศึกษาระดบับัณฑติ  
 
3.การพัฒนางานบริการวชิาการเพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคมอยาง
ยั่งยืน  
 
4.การพัฒนาความเปนนานาชาติความเปนสากล 
 
5.การพัฒนา และเสริมสรางปญญาของนิสิต และบุคลากร  
 
6.การสรางระบบทุนการศึกษาระดับสรางสรรคยอดเยี่ยม สรางระบบทุนการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ เปน
ทุนการศึกษาที่สามารถกระตุนใหนักเรียน/เยาวชนไทยใหเกิดลักษณะที่พึงประสงค คือเปนคนดี ที่มีความ
พยายาม อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีปญญา ทุนนี้จะมีจํานวนไมมากนัก แตมีคุณคา และมีความ
ภาคภูมิใจอยางยิ่งสําหรับผูที่ไดรับ ครอบครัว และชุมชนของผูที่ไดรับทุนดวย ผูที่ไดรับทุนนี้จะมี
ภาพลักษณเปนบุคคลที่พึงประสงคของสังคม จะใหชื่อทุนน้ีวาทุนฟาหญิงสิรินธร 
 
7.การจัดตั้งกองทุนตักศิลานวัตกรรมการเรียนรู กองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัยและกองทุนพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร  
 
8.การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใชหลัก Cost Effectiveness โดยบริหารทรพัยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร ปรับปรุงระบบ และกระบวนการบรหิาร และนําเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาใช
ในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ รวมถึง การนํา Lean Management มาใชในการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 
9.การจัดตั้งสํานักงานจัดหารายไดและบริหารทรัพยสนิ  
 

 
วิรุณ ตั้งเจริญ 
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ศ.วิรุณบอกวา มศว ตองเปนมหาวิทยาลยัแหงปญญานําความรู ชุมชนนี้ตองเปนชุมชนแหงคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมในทกุระดับ คน มศว ตองมีบุคลิกลักษณะรักชุมชน ติดดิน สุภาพออนนอม สงบ รักสันติ รัก
องคกร มีความรูความสามารถ มีศักยภาพที่หลากหลาย พรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธใน
องคกรเปนแบบกัลยาณมิตร มีความมุงม่ันในการทํางาน เห็นแกประโยชนองคกรสวนรวม ทํางานรวมกับ
ชุมชนในทองถิ่นไดอยางราบรื่น และเราตองเปนมหาวิทยาลัยที่เปนผูใหแกสังคม เสียสละ เปนมหาวิทยาลยั
เพ่ือชุมชน และสังคม ทั้งน้ี เราตองมีแนวรุกในเรื่องงานวิจัย และความเปนสากลรวมอยูดวย แผน
ยุทธศาสตร 15 ป จึงไมใชความฝน แตแผนน้ีเปนทั้งแผนยุทธศาสตร โครงการ เครื่องมือในการสนับสนุน 
และยังเปนแผนในการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรบุคลากรเพื่อใหแผนนี้บรรลุเปาหมาย ถือเปนแผนเชิงรุก
อยางมาก ที่ผานมาแผนยุทธศาสตร 15 ป มศว สําเร็จไดน้ัน เพราะทุกฝายใหความรวมมือ ประชาคม มศว 
ทุกคน ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยลงมาทํางานรวมกัน ถึงตอนนี้ทราบมาวาผูทรงคุณวุฒิหลายทานที่
เปนสภามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ไดนําแผนยุทธศาสตร 15 ป มศว ไปพูดในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 
 
แมแผนจะดีมากขนาดไหน หากคนที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนไมดําเนินการ ก็ดูจะไรประโยชน ในเร่ืองนี้ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไมวติก เพราะการบริหารจัดการใชวธิีสัญญาประชาคม การมีสวนรวมกนัในทุกภาค
สวน ถึงตอนนี้ มศว บริหารจัดการโดยใชแผนยุทธศาสตร 15 ป เปนตัวตั้ง และแผนนี้ยังครอบคุลมไปถึง
การประกันคณุภาพการศึกษาของประเทศ ไมวาจะกี่ระบบกต็าม สิ่งเหลานี้จึงเปนตัวกระตุนสําคัญใหทุก
สวนของมหาวิทยาลัยเดินตามแผนนี้ดวยเปาหมาย และฝนรวมกัน 
 
ทั้งหมดนี้เปนคําพูดที่หนักแนนของ ศ.วิรุณ ตั้งเจรญิ แมทัพผูนําทัพภายใต "แผนยุทธศาสตร 15 ป" 
เพื่อพา มศว กาวสูโลกแหงการแขงขันในทุกๆ ดาน 
 
//////////// รายงานพิเศษ หนังสือพิมพ มติชน หนา 7 


