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  ๑ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖5 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ในสังกัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้เป็นแผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้ 
เป็นแผนที่นำเสนอเฉพาะแผนงาน/โครงการสำคัญที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนระดับ 1 
(ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับ 2 ที่เกี ่ยวข้อง (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และปฏิบัติราชการ 
จำนวน 2 เรื่อง/ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader)  
ประกอบด้วย  5  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

2. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Social Engagement) 
ประกอบด้วย  5  แผนงาน/โครงการกิจกรรมสำคัญ 

วงเงินงบประมาณ 727.2333 ล้านบาท 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒ 

ส่วนที่ ๒    ความสอดคล ้องก ับแผน ๓ ระด ับ ตามน ัยยะของมต ิคณะร ัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) เป้าหมาย 

     1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
     1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

  2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   2.1.1 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตแพทย์เพิ่ม (P1-B2) 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตพยาบาลเพ่ิม (P1-B3) 

 

  2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

   2.2.1 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ (P1-B1) 
 

 2.3 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 2.3.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง 
         สุขภาวะที่ดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดตั ้งศูนย์ความเป็นเลิศ
วิชาการแพทย์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (P3-B1) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเครื่อข่ายสหสถาบันเพ่ือ
ความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 
: ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหา
สุขภาพในภาวะวิถีใหม่ (P3-B2) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเพิ ่มศักยภาพการให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุข (P3-B3) 
 



  ๓ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย (P3-B4) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน (P3-B5) 
 
 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย 

๑.๑ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ๒.๑ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

   ๒.๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
(P1-B5)  

 

3)  ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) เป้าหมาย 
๑.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๒.2 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

          ๒.2.๑ ส่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
                            และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู ้มีรายได้น้อยและกลุ่ม 
                            ผู้ด้อยโอกาส 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จ ัดการศ ึกษาต ั ้ งแต ่ระด ับอน ุบาลจนจบการศ ึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (P1-B4) 

 

 
 
 
 
 
 



  ๔ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒   

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น (หลัก) ศักยภาพคนตลอดตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นที่ ๑๑) 

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู ้ที ่ม ีความรู ้และทักษะในศตวรรษที ่ 21 รักการเรียนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์  
(ค่าคะแนน) 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมี  
จิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทำอย่างรับผิดชอบ 
และความเปน็ธรรมทางสังคม 

 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

   การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

• แนวทางการพัฒนา  

1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยเฉพาะท ักษะด ้านการค ิดว ิ เคราะห ์  ส ั ง เคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ 

3. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ทำงานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
 
 
 



  ๕ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์  
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตแพทย์เพ่ิม (P1-B2) 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตพยาบาลเพ่ิม  

(P1-B3) 

   

  (๓) ประเด็น (รอง) การพัฒนาการเรียนรู้ (ประเด็นที่ ๑๒) 

 (๓.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา  

 (๓.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

• แนวทางการพัฒนา  

สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย 
ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู ้ และทักษะที ่จำเป็นของโลกศตวรรษที ่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ (P1-B1) 



  ๖ 

 
 (๔) ประเด็น (รอง) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (ประเด็นที่ 13) 

 (๔.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น  
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อายุคาดเฉลี ่ยของการ 
มีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 

 (๔.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะที่ดี 

• แนวทางการพัฒนา  

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตาม
มาตรฐานสากล ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจาย
อำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐาน และนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ 
กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล  

• เป้าหมายของแผนย่อย  

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึง
ได้ดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดตั้งศูนย์ความ
เป็นเล ิศว ิชาการแพทย์ เร ื ่องการดูแลผู ้ป ่วยแบบ
ประคับประคอง (P3-B1) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเครื่อข่ายสหส
ถาบันเพื ่อความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมทาง
ส ุขภาพ เขตสุขภาพที่  4 : ระยะที ่  2 การพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการเพ่ือการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะ
วิถีใหม่ (P3-B2) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเพิ ่มศักยภาพการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข (P3-B3) 
 



  ๗ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 
(P3-B4) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (P3-B5) 
 
 

  (๖) ประเด็น (รอง) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (ประเด็นที่ ๑๗) 

 (๖.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด 
ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย  
๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทุพพลภาพ/
พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน  
(๘) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (๙) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อยละ) 

 (๖.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การคุ ้มครองทางสังคมขั ้นพื ้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  

ขยายฐานความคุ ้มครองทางส ังคม โดยกำหนดระดับ
มาตรฐานข ั ้นต ่ำของสว ัสด ิการแต ่ละประเภทแต ่ละ
กลุ ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื ่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนทุกช่วงว ัยต้องเจอสภาวะ ความยากจนกรณี
ประสบเหตุการณ์ที ่ทำให้ต ้องสูญเส ียรายได้ เพื ่อเป็น
หลักประกันในการดำเนินชีวิตทางสังคมได้ โดยการจัดระบบ
หรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม 
การช่วยเหลือทางสังคม การคุ ้มครองอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการ
คุ ้มครองทางสังคม สำหรับผู ้ด ้อยโอกาสและคนยากจน  
ให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ 
และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่าง 
การคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย  
 
 



  ๘ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ไดร้ับ
ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย ๙ กรณี 
ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ 
(๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน 
(๘) ผู้อยู่ในอุปการะ และ(๙) การบาดเจ็บจากการทำงาน 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (P1-B4) 

 

 (๘) ประเด็น (รอง) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ประเด็นที่ 23) 

 (๘.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่: 1 

ความสามารถในการแข ่งข ันด ้านโครงสร ้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : 1 

การจัดอันดับโดย สภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ
นานาชาติ 

• เป้าหมายที่ : 2 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล-
รวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : 2 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ) 

 (๘.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 1 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
 
 



  ๙ 

• แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช ้นว ัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
เป ้าหมายของประเทศ ได ้แก ่  อ ุตสาหกรรมช ีวภาพ 
อุตสาหกรรมความม่ันคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรม
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร 
ยา และเครื่องสำอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ  
ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ
พล ั ง งาน การบ ินและอวกาศ การขนส ่ งระบบราง  
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่า 
เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 

2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที ่สร ้างมูลค่า  
เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย 

2. จำนวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที่ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ (P1-B5)  

 (8.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 2 

     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

• แนวทางการพัฒนา 

สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความ
เหลื ่อมล้ำในสังคม เพื ่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ 
รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ 
อาทิ การจัดการที่ดินทำกิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกระจายอำนาจ 
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 



  ๑๐ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

          ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ ์ในการ 
          ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ (P1-B5)  

 (8.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 3 

     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

• แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาการจัดการสิ ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิต
ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที ่สำคัญ อาทิ  
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของ
เสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และของเสีย
อันตราย การนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิม
มูลค่าของเศรษฐกิจ สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

          สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน  
           เศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทาง 
          ภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ (P1-B5)  

 (8.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 4 

     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

 

 



  ๑๑ 

• แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาองค์ความรู ้พ ื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาความรู ้พ ื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในสาขาที ่ประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ 
อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล  

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ (P1-B5)  
 

  ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

    – ไม่มี – 

 

๒.๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
(Big Rock)  

     – ไม่มี – 

 

๒.๒.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที ่ 1.1 เพื ่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมี
สุขภาวะและสุขภาพที ่ดี ครอบครัวอบอุ ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที ่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 



  ๑๒ 

  (3.1) ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

         3.1.1 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ และ 
                        ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

         3.1 .2 คนไทยได ้ร ับการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพส ู งตาม      
                         มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู ้ด ้วยตนเอง  
                         อย่างต่อเนื่อง 

ข. แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

1. พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยร ุ ่นให้ม ีท ักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

2. ส ่งเสร ิมแรงงานให ้ม ีความร ู ้และท ักษะในการ
ประกอบอาชีพที ่เป ็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ (P1-B1) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตแพทย์
เพ่ิม (P1-B2) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตพยาบาล
เพ่ิม (P1-B3) 

 
   (3.2) ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

     คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

    ข. แนวทางการพัฒนา  

 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

๑. พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึก
สุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที ่หลากหลาย 
จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที ่เข้าถึง 
ได้ง่าย และกำกับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูล
สุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

    ข. แนวทางการพัฒนา  

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการระบบสุขภาพภาครัฐ
และปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 



  ๑๓ 

1. ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการทั ้ งด ้านบุคลากร 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่
เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนา
ระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการแพทย์ เรื่องการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง (P3-B1) 

- แผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรมการพ ัฒนา
เครื่อข่ายสหสถาบันเพื่อความเป็นเลิศการวิจัย
และนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 : 
ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพ่ือ
การแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่ (P3-B2) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข (P3-B3) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการ
พัฒนานว ัตกรรมและเทคโนโลยีการด ูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย (P3-B4) 

- แผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรมการพ ัฒนา 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
(P3-B5) 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ได้ร ับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที ่มีคุณภาพ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๒) เป้าหมายรวมที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

      ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

     เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

    ข. แนวทางการพัฒนา  

 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมี
อาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ 
(Welfare) ที ่เหมาะสมอย่างทั ่วถึงและเป็นธรรม และการ
พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 



  ๑๔ 

1. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ต ่อเน ื ่องโดยไม ่ถ ูกจำก ัดศ ักยภาพจากสถานภาพ
ครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั ้งแต่การ
สร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (P1-B4) 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนลียี 
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ข. แนวทางการพัฒนา  

 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

 1.  ลงทุนว ิจ ัยและพัฒนากลุ ่มเทคโนโลย ีที่
ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที ่ตอบสนอง
การพัฒนาประเทศ (P1-B5) 

 

๒.๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

  – ไม่มี – 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓.๑ แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 
2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  

๒.๓.๒ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  



  ๑๕ 

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. ๒๕๖5 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
พ.ศ. ๒๕๖5 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยกำหนดประเด็นสำคัญ
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
โดยได้กำหนดกรอบใหญ่ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษา 
(Educational Leader) ด้านการเป็นองค์กรที ่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
และด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Social Engagement) รวมถึงกำหนดรายละเอียดแผนปฏิบตัิ
การและตัวชี้วัดที่มีการกำหนดกรอบเวลาและผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายและหลักยึดที่สำคัญ  
ในการทำงานสำคัญยิ่งในครั้งนี้ว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่ทิ้งใครไว้ช้างหลัง (Leaving No One Behind) 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 มหาวิทยาลัย 
ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี ่ยวข้อง ทั ้ง 3 ระดับ ทั ้งยุทธศาสตร์ชาติ  
(แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ  
พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 (แผนระดับที ่ 3) โดยพิจารณาถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบตัิราชการรายป ีพ.ศ. ๒๕๖5   

            1) วิสัยทัศน์ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม  
   ( Learning University for Society ) 

            2) พันธกิจหลัก  
1. ผลิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม

อย่างยั่งยืน 
3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. ศึกษา สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

    3) วัตถุประสงค์ของแผน 

    1. เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม  
   2. เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

    3. เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 



  ๑๖ 

             4) แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) 

4.๑) เป้าประสงค์หลัก (Goal) 

 เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม 

4.๒) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) 

 1. เพ่ือให้ศาสตร์/หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 มีความเป็นเล ิศ และตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 (Excellent Academy)  
2. เพื่อให้งานวิจัย/นวัตกรรมมีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class 

University) 
4. เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นฐานกำลังหลักแก่ประเทศ ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และ
สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

4.3) ตัวช้ีวัดหลัก (Corporate KPIs)  

1. QS Asia University Rankings: Top 400 ในปี พ.ศ. 2565 
2. QS Stars University Ratings: 3 Stars ในปี พ.ศ. 2565 

4.4) แนวทางการบริหารและพัฒนา 

 ประเด็นที่ 1  ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent 
Curriculum & Teaching Expert) 

  1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้และระบบสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
  3. พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 
  4. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนรู้/และหรือการ

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 

 ประเด็นที่ 2  ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Excellent 
Research & Innovation Expert) 

  1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ 
  2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs 
  3. ผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัยและยกระดับเศรษฐกิจ 
  4. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
 



  ๑๗ 

 ประเด็นที่ 3  การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class 
University) 

       จ ัดก ิจกรรมส่งเสร ิมและพัฒนามหาว ิทยาล ัยไปสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 

 ประเด็นที่ 4 การพัฒนานิสิตสำหรับการเป็นพลเมืองโลก (Students 
and Alumni Development for Global Citizen) 

1. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาและจัดบริการ สวัสดิการ ที ่ส ่งเสริมบรรยากาศ 
การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตของนิสิตอย่างมีความสุข 

3. ยกระดับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/การได้งานทำ และ
การพัฒนาสู่การเป็น startup ของนิสิต 

4. การพัฒนาระบบและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า/
สมาคมศิษย ์ เก ่าท ี ่ เข ้มแข ็ง เพ ื ่อร ่วมพัฒนาน ิส ิตและ
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

4.5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ (P1-B1) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตแพทย์เพิ่ม (P1-B2) 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการผลิตพยาบาลเพิ่ม (P1-B3) 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (P1-B4) 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที ่ตอบสนองการพัฒนา

ประเทศ (P1-B5) 

  5) แผนปฏิบัติราชการ ด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)   

5.๑) เป้าประสงค์หลัก (Goal) 

 เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

5.๒) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) 

1. เพ่ือดำเนินพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ที่ตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs)] 

2. เพื่อบูรณาการศาสตร์/พันธกิจในการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน/
สังคม ตามยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) 

5.3) ตัวช้ีวัดหลัก (Corporate KPIs)  

1. Time Higher Education Impact Rankings: Top 400 ในปี  
พ.ศ. 2565 

2. ร้อยละความสำเร็จของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม: ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ในปี พ.ศ. 2565 



  ๑๘ 

5.4) แนวทางการบริหารและพัฒนา 

 ประเด็นที่ 1  การบริการเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื ่อส ังคมที ่ตอบสนอง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy)  และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพื ่อส ังคมที ่ตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน [Sustainable Development Goals 
(SDGs)] 

  3. จัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 

 ประเด็นที ่ 2  การบริการเพื ่อสังคมแบบบูรณาการ (Integrated 
Social Services) 

  1. กำหนดนโยบายบูรณาการการบริการเพ่ือสังคมกับการวิจัย และ
การเรียนการสอน 

  2. กำหนดนโยบายบูรณาการการบริการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน 
ตามหลัก University Social Engagement (*)  

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการเพ่ือสังคมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 
  4. การบริการวิชาชีพด้านบริการสุขภาพเพื่อสังคม (โครงการศูนย์

ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม มศว) 

 ประเด็นที่ 3 วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อชุมชน (Art and Culture for 
Community) 

  1. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  2. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาชุมชน

และสังคม  
  3. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตามแผนแม่บท

ประเด็นการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

5.5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดตั ้งศูนย์ความเป็นเลิศ
วิชาการแพทย์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (P3-B1) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเครื่อข่ายสหสถาบันเพ่ือ
ความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 
: ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อการแก้ปัญหา
สุขภาพในภาวะวิถีใหม่ (P3-B2) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเพิ ่มศักยภาพการให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุข (P3-B3) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย (P3-B4) 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน (P3-B5) 



  ๑๙ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ทั้งหมด  5,024.6447  ล้านบาท  

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

มหาวิทยาลัย ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,017.0765 

๒. รายรับอื่น 534.7718 

๓. รายรับจากโรงพยาบาล 2,472.7964 

รวมทั้งสิ้น 5,024.6447 

 

 
 

 



  ๒๐ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด  727.2333  ล้านบาท  

ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

1. การเป็นผู้นำทางการศึกษา 
(Educational Leader) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 445.4304 445.4304 - - - - 

(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
(P1-B1) 

64.4863 64.4863 - - - - 

(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผลิตแพทย์
เพ่ิม (P1-B2) 

311.3115 311.3115 - - - - 

(3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผลิต
พยาบาลเพ่ิม (P1-B3) 

11.0040 11.0040 - - - - 

(4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (P1-B4) 

58.6286 58.6286 - - - - 

(5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจัยที่
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ (P1-B5) * 

- - - - - - 



  ๒๑ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

2. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 
(Social Engagement)   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 281.8029 281.8029 - - - - 

(1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการแพทย์ เรื่อง
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (P3-B1) 

1.3200 1.3200 - - - - 

(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
เครื่อข่ายสหสถาบันเพ่ือความเป็นเลิศการวิจัย
และนวัตกรรมทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 : 
ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
เพ่ือการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่ 
(P3-B2) 

6.4561 6.4561 - - - - 

(3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเพ่ิม
ศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
(P3-B3) 

106.8063 106.8063 - - - - 

(4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบูรณา
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย (P3-B4)  

5.0000 5.0000 - - - - 

 

 



  ๒๒ 

 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 (5) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน  
(P3-B5) 

162.2205 162.2205 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 727.2333 727.2333 - - - - 

 
* หมายเหตุ  

  การพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิจยัที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ ท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สกสว. 
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ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
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