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แผนปฏิบัติราชการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
ธันวาคม 2563 



  ๒ 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จัดทำโดย 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ธันวาคม 2563 



  ๑ 

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ในสังกัดกระทรวง  

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 
2563 – 30 กันยายน 2564) แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้เป็นแผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับนี้ 
เป็นแผนที่นำเสนอเฉพาะแผนงาน/โครงการสำคัญที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ที่เกี ่ยวข้อง (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการปฏิรูป
ประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และปฏิบัติราชการ จำนวน 5 เรื่อง/ด้าน ได้แก่  

1. การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
(Learning  Innovation)  

ประกอบด้วย  8  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

2. การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที ่มี
ความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

ประกอบด้วย  2  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

3. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 
มหาวิทยาลัย) และสืบสานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

ประกอบด้วย  5  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

4. การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 

ประกอบด้วย  2  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

5. การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 

ประกอบด้วย  2  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

 

 

 

 

 



  ๒ 

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

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(๑) เป้าหมาย  
     2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

     2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

  4.1 การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 
        ๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ใน  

                              การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 10 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 5  

โครงการ SSAP5-02, 03 

 

  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        ๔.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
        4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 11 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 1 และ 5 

โครงการ SSAP1-01, 08, 12 
SSAP5-02, 03 

 
  4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

                     ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        ๔.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 12 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 1  

โครงการ SSAP1-10 

         



  ๓ 

         ๔.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 2 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 4  

โครงการ : SSAP4-02, 07 

 

  4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
        ๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 13 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 3 

โครงการ : SSAP3-02-1 

 
        ๔.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง  

                              สุขภาวะที่ดี 
• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 13 

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 1 

โครงการ : B01-03 

 

        ๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 13 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 3 

โครงการ : SSAP3-02-2 

 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑.1) เป้าหมาย  
     2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

(1.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

  4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 



  ๔ 

        ๔.๑.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ 
                               การศ ึกษาโดยเฉพาะสำหร ับผ ู ้ ม ี รายได ้น ้อยและกลุ่ ม 
                               ผู้ด้อยโอกาส 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 17 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย 1  
โครงการ : B04 

 

(2.1) เป้าหมาย 

         ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ 
               การจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

 (2.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
               และการจัดการตนเอง 
       ๔.๔.๑ ส ่งเสร ิมการปร ับพฤต ิกรรมในระด ับคร ัวเร ือน ให ้ม ีขีด 
                          ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว  
                          การเงินและอาชีพ 

• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 3 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 

แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยที่ 3  

โครงการ : B05, B06, B07 

 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) เป้าหมาย 
        2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

         4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

  4.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
• การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ความสอดคล้อง 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 23 

แผนปฏิรูปประเทศ 
- 

แผนฯ 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 2  
โครงการ : SSAP2-I01,  

SSAP2-B01 (อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ สกสว.) 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น การต่างประเทศ (ประเด็นที่ 2) 

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ตัวชี้วัดการต่างประเทศ
ไทย (เฉลี่ยร้อยละ) 

 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

   การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

• แนวทางการพัฒนา  

1. ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย 
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งใน
การกำหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตาม 
การดำเนินงานที่ ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหาร
ราชการในต ่างประเทศ คณะกรรมการบร ิหารสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทย 
ในต่างประเทศ 

2. เสร ิมสร ้างความร ่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบ 
ความร ่วมมือระหว ่างประเทศ รวมถึงขยายเคร ือข ่าย 
ชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในหมู่ผู ้ที ่มีอิทธิพลทางความคิด เพื่อสนับสนุน 
การผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมี
เอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในทุกมิติมากข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื ่อพัฒนา/

ขับเคลื ่อนการต่างประเทศในทุกมิติ (การเมือง เศรฐกิจ 
สังคม การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ) อย่างมี
บูรณาการ (อาทิ กลไก การประชุม กิจกรรม/โครงการร่วม) 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 4  
โครงการ : (SSAP4-07) 



  ๖ 

2. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรที ่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ (อาทิ 
จำนวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
สนับสนุนเครือข่าย 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 4  
โครงการ : (SSAP4-02)  
 

 (2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นที่ 10) 

 (3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ : คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ  
มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระทำอย่างรับผิดชอบ และความเป็นธรรมทาง
สังคม 

   (3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

• แนวทางการพัฒนา  
1. บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

ด้านสิ ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอก
สถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให ้มี  
การเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม 
ด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม ให ้รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร โดยการยกย่อง
ผู้นำที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดำเนินงานในการสร้าง
เสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคมและ
ส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวัง
ผลประโยชน์ 



  ๗ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตวิญญาณที ่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)  

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 5  
โครงการ : (SSAP5-02) (SSAP5-03)  

  
 (3) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นที่ 11) 

 (4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

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

 (4.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 1 

   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
ทำงานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 



  ๘ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

ว ัยเร ียน/ว ันร ุ ่นม ีความร ู ้และทักษะในศตวรรษที ่  21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง  
มีความกล้าหาญทางจร ิยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน
ทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1  
โครงการ : (SSAP1-08) (SSAP1-12) 

 (4.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 2 

   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

• แนวทางการพัฒนา  

1. ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและ
ผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงานและ
สร้างงาน 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1 
โครงการ : (SSAP1-01) 
 
 
 
  



  ๙ 

 (4) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (ประเด็นที่ 12) 

 (5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว ส ื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศดา้นการศึกษา อันดับที่ 45 

 (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

• แนวทางการพัฒนา  

เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ 
แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับ
บทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู ้อำนวยการ 
การเรียนรู้” (๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การ
ดึงดูด คัดสรร ผู ้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู และ  
(๓) ส ่งเสร ิมสนับสน ุนระบบการพัฒนาศ ักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  

• เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู ้ และทักษะที ่จำเป็นของโลกศตวรรษที ่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ  

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1 
โครงการ : (SSAP1-10)  
 

 (5) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (ประเด็นที่ 13) 

 (6.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) 



  ๑๐ 

 (6.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 1 

การสร้างความรอบรู ้ด ้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

• แนวทางการพัฒนา  

สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก และนำไปใช้ในการ
จัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด
โรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการ
มีสุขภาพดีสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 3  
โครงการ : SSAP3-02-1 

 (10.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 2 

     การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี   
       สุขภาวะที่ดี 

• แนวทางการพัฒนา 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือ
ต่อการมีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ 
พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้า
และทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน 
สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ
พ้ืนที่สีเขียวของชุมชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
          อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ด้วยภาวะที ่ควร 
           ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive  
          conditions : ACSC) ลดลง 
          แผนปฏิบัติราชการมหาวทิยาลัยที่ 3 

โครงการ : SSAP3-02-2 



  ๑๑ 

    (6.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 3 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะที่ดี 

• แนวทางการพัฒนา  

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตาม
มาตรฐานสากล ภายใต้ระบบการบริหารที ่มีการกระจาย
อำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง 
ปร ับระบบบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรร่ วมก ันระหว ่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนา
ค ุณภาพระบบบร ิการท ั ้ งด ้านบ ุคลากร คร ุภ ัณฑ์ทาง
การแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื ่อมโยงบริการตั้งแต่
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มี
อุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์
ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระบบบริการสุขภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึง
ได้ดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1  
โครงการ : B01, B02, B03 

  
 (6) ประเด็น  เศรษฐกิจฐานราก (ประเด็นที่ 16) 

 (2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง
(คะแนน) 

 (2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  

   การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 

 



  ๑๒ 

• แนวทางการพัฒนา  

เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้าง
โอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
การผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองค์ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ ่นร่วมกับองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของ
ชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย
น้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ตำ่สุด (เฉลี่ยร้อยละ)  
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 3  
โครงการ : B05, B06, B07 

 (7) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (ประเด็นที่ 17) 

 (7.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สัดส่วนประชากรไทย
ทั้งหมด ที ่ได้รับความคุ ้มครองตามมาตรการคุ ้มครองทางสังคม 
อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย  
(๔) ทุพพลภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖)  
ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (๙) การบาดเจ็บจาก
การทำงาน (ร้อยละ) 

 (7.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

การคุ ้มครองทางสังคมขั ้นพื ้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 



  ๑๓ 

• แนวทางการพัฒนา  

ขยายฐานความคุ ้มครองทางส ังคม โดยกำหนดระดับ
มาตรฐานข ั ้นต ่ำของสว ัสด ิการแต ่ละประเภทแต ่ละ
กลุ ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื ่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนทุกช่วงว ัยต้องเจอสภาวะ ความยากจนกรณี
ประสบเหตุการณ์ท ี ่ทำให้ต ้องสูญเสียรายได้ เพื ่อเป็น
หลักประกันในการดำเนินชีวิตทางสังคมได้ โดยการจัดระบบ
หรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม 
การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครอง
ทางสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถ
เข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการ
จัดการกับความเสี ่ยงทางสังคมที ่เกิดขึ ้นจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการ
คุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย ๙ 
กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทุพพล
ภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (๖) ชรา-
ภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (๙) การบาดเจ็บ
จากการทำงาน 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1  
โครงการ : B04 
 
 

 (8) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ประเด็นที่ 23) 

 (10.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่: 1 

ความสามารถในการแข ่งข ันด ้านโครงสร ้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึน้ 
 



  ๑๔ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : 1 

การจัดอันดับโดย สภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ
นานาชาติ 

• เป้าหมายที่ : 2 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล-
รวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : 2 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ) 

 (10.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 1 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

• 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
พลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ ้นจากการวิจ ัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 

2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที ่สร ้างมูลค่า  
เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย 

2. จำนวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 



  ๑๕ 

     แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 2  
     โครงการ : SSAP2-B01 (อยู ่ระหว่างการพิจารณาของ  
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ   
     นวัตกรรม (สกสว.) ) 

 (10.3) 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 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

          ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ ์ในการ 
          ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 
          แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 2 

โครงการ : SSAP2-B01 (อยู ่ระหว่างการพิจารณาของ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ  
นวัตกรรม (สกสว.) ) 

 (10.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 3 

     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

• แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาการจัดการสิ ่งแวดล้อม โดยการส่ง เสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิต
ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที ่สำคัญ อาทิ  
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของ



  ๑๖ 

เสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และของเสีย
อันตราย การนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิม
มูลค่าของเศรษฐกิจ สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

          สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน  
           เศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทาง 
          ภูมิศาสตร์ทั้งหมด 
          แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 2 

โครงการ : SSAP2-B01 (อยู ่ระหว่างการพิจารณาของ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ  
นวัตกรรม (สกสว.) )  

 (10.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 4 

     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

• 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
ทัดเทียมประเทศท่ีกา้วหน้าในเอเชีย 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล  
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 2 
โครงการ : SSAP2-B01 (อยู ่ระหว่างการพิจารณาของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ) 
 



  ๑๗ 

 (10.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อย 5 

     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย 
                                                      และพัฒนานวัตกรรม 

• แนวทางการพัฒนา 

การเพิ ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) 
ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคม
และช ุมชน เพ ื ่อรองร ับการเพ ิ ่มข ีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และ
เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

• เป้าหมายของแผนย่อย  

จำนวนโครงสร้างพื ้นฐานว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

          อัตราจำนวนโครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
          สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
          แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 2 

โครงการ : (SSAP2-I01) 
 
 

2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ  
  1. ด้านสาธารณสุข 

   1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

   2) ขั้นตอนการดำเนินงาน : 4. พัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความ 
               รอบรู้ด้านสุขภาพ 

3) กิจกรรม : 4.2 พัฒนาหลักสูตรและผลิตนักศึกษาด้านส่งเสริมความ 
    รอบรู้ด้านสุขภาพ 

   4) เป้าหมายกิจกรรม : นักศึกษารอบรู้ด้านสุขภาพ 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1 

โครงการ : SSAP1-B01, 02, 03 

 

 

 



  ๑๘ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื ่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที ่สมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมี
สุขภาวะและสุขภาพที ่ดี ครอบครัวอบอุ ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที ่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(3.1)   ก.   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ 
               และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

ข. แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  

3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที ่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
วินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
และโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่าง
จริงจัง 

   ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นที่ 10 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 5 

โครงการ : SSAP5-02, 03 

  (3.2) ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

         2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้ และ 
                       ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

         2.1.3 คนไทยได ้ร ับการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพส ู งตาม      
                       มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
                       ต่อเนื่อง 

ข. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  
และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

1.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ ่นให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที ่พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน 

1.2.3 ส่งเสร ิมแรงงานให้ม ีความร ู ้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพที ่เป ็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 



  ๑๙ 

ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 11 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1 

โครงการ : SSAP1-01, 08, 12 

 
  (3.3) ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี 
                                                        คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                                                        อย่างต่อเนื่อง 

    ข. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
                                                        การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.3.2  ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู ้แนะนำและสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู ้มี
ศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความสอดคล้อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 12 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1 

โครงการ : SSAP1-10 

(3.4) ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

    ข. แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ 
        ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

 ๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
มีจ ิตสำนึกสุขภาพที ่ด ี และมีการคัดกรองพฤติกรรม
สุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และ
กำกับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 13 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 3 

โครงการ : SSAP3-02-1, SSAP3-02-2 

 

    ข. แนวทางการพัฒนาที ่ 3.5 เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
            จัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง 
            ด้านสุขภาพ 



  ๒๐ 

 3.5.1 ปร ับระบบบริหารจ ัดการทร ัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั ้งด ้านบุคลากร 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง
บริการตั ้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้า
ด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 13 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1 

โครงการ : B01, B02, B03 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(4.1)   ก.  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ 
               พัฒนาที่สำคัญทุกระดับ 

ข. แนวทางการพัฒนาที่ 3.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใน 
ประเทศท่ีสำคัญ 

3.10 (2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยให้มี
ความเป็นสากล ทั ้งด้านความสามารถทางภาษา 
การเสริมสร้างศักยภาพ และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง
และมองไปในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายความ
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
โดยประเทศไทยมีบทบาทนำในเวทีนานาชาติตามท่ี
กำหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

   ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 4 

โครงการ : SSAP4-02, 07 

 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ได้ร ับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที ่มีคุณภาพ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๒) เป้าหมายรวมที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

4) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ 



  ๒๑ 

5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ำให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 
และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 

  3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสถานภาพ
ครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา 
การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 

ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 17 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 1 

โครงการ : B04 

 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ 
และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐาน
ใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มแข็งมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยั่งยืน 

ก. เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น 

ข. แนวทางการพัฒนาที ่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

     ๓.๓.๓  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ 
      ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพ 
      ช ุมชน การส ่งเสร ิมการเช ื ่อมต่อระหว ่างเคร ือข ่าย 
      อุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การ 
      สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน 
      การร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไป 



  ๒๒ 

      ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนใน 
      การประกอบธุรกิจการสนันสนุนการประกอบธุรกิจแบบ 
      วิสาหกิจเพื ่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที ่ยว 
      ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่ง 
      ท่องเที่ยว 

ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 16 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 3 

โครงการ : B05, B06, B07 

 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ก. เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนลียี และนวัตกรรมเพื ่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

 3.1.1  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ ่มเทคโนโลยีที ่ประเทศไทยมี  
                     ศักยภาพพัฒนาได้เอง 

ความสอดคล้อง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 23 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยที่ 2 

โครงการ : อยู่ระหว่างการพิจารณา 
การจัดสรรทุนของ สกสว. 

 

 

              ๒.๒.๔  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

   --- ไม่มี --- 

 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 

▪ 2.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

▪ 2.3.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)   

▪ 2.3.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 



  ๒๓ 

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย 
บนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

  1.  ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้      
  2.  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ      

3.  บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม  
4.  ศึกษา  วิเคราะห์  และทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

 3.1.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) 

  1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน         
  2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ชี้นำสังคม และ
ความเป็นสากล         
  3.  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน       
  4.  สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
  5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม       

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกำลังหลัก
ของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)  

๑) เป้าหมาย 

 (1.1) เป็นแหล่งผลิตกำลังหลักของประเทศเพื่อรองรับการศึกษาทุก 
ช่วงวัย 
 (1.2) เป็นแหล่งความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 (1.3) คณาจารย์มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 
 
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 (2.1) จำนวนหลักสูตรระยะสั ้น (Short course) รายวิชาที ่รองรับ
การศึกษาทุกช่วงวัย  
  - ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร 
 



  ๒๔ 

 (2.2) จำนวนคนทุกช่วงวัยที่เข้าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะสั้น 
  - ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 150 คน (รวมทุกหลักสูตร) 
 (2.3) จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning ร้อยละ 50 ขึ้นไป (นับทุกรายวิชาในหลักสูตร) 
  - ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 
 (2.4) จำนวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนของ สกอ. ในระดับที่ 2 
  - ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 (2.5) จำนวนอาจารย์ที่มีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนของ สกอ. ในระดับที่ 3 
  - ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 คน 
 (2.6) จำนวนอาจารย์ที่ใช้ Active learning ในการจัดการเรียนการสอน 
  - ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 200 คน 
 (2.7) จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน 
  - ค่าเป้าหมาย 2,700 คน 
 (2.8) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานที่กำหนด 
  - ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 (2.9) จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม 
  - ค่าเป้าหมาย 5 ทุน 
 (2.10) จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 
  - ค่าเป้าหมาย 9,287 คน 
 
3) แนวทางการพัฒนา 
 (3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
 (3.2) กำกับนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาที่ใช้ active learning เพ่ือ 
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 (3.3) จัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 (3.4) จัดอบรมคณาจารย์เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active  
learning 
 (3.5) จัดให้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลเพ่ือการศึกษาและวิจัย 
 (3.6) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร 
 (3.7) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

 (4.๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 
(Short course) (SSAP1-01) 
 (4.2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการบริหารจัดการของหลักสูตร
ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning (SSAP1-08) 
 (4.3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (SSAP1-10) 
 (4.4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี ่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active 
learning (SSAP1-12)  



  ๒๕ 

 (4.5) โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (B01) 
 (4.6) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (B02) 
 (4.7) โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย (B03) 
 (4.8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (B04) 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง  การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย  
ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 ๑)  เป้าหมาย 

 (1.1) สร้างงานวิจัยที่คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่พ่ึงพิงของสังคม 
 (1.2) สนับสนุนบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 (1.3) ผลิตผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๒) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

 (2.1) จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS (K20) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 300 บทความ 
 (2.2) ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของบทความวิจัย (Article) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บน
ฐานข้อมูล SCOPUS ที่ถูกอ้างอิง ต่อจำนวนบทความวิจัย (Article) ทั้งหมด 
ในรอบ 5 ปี (K21) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่นอ้ยกว่า 5.5 
 (2.3) ร ้อยละจำนวนบทความว ิจ ัย(Article) ที ่ต ีพ ิมพ์เผยแพร ่บน
ฐานข้อมูล SCOPUS ในระดับ Q1 และ Q2 (K22) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 (2.4) จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (K23) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 135 ผลงาน 
 (2.5) จำนวนผลงานวิจ ัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ที ่ม ีการนำไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ (K24) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
 (2.6) ร้อยละของอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด (K25)  
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 (2.7) จำนวนทุนวิจัยที่สนันสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรม (K26) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 12 ทุน 
 



  ๒๖ 

 (2.8) จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ที่ยื ่นขอหรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (K27) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 35 ผลงาน 
 (2.9) จำนวนผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ ผลงานวิจัย หรือผลงาน
นวัตกรรม ที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมหรือลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (K28) 
  -  ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 13 ผลงาน 
 (2.10) ร้อยละจำนวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 
4.0 หรือ โมเดล Bio Economy, Circular Economy, Green Economy 
(BCG) ต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนในปีนั้น (K29) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 
 
๓) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) สนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในระดับนานาชาติ 
 (3.2) ส่งเสริมการทำวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 (3.3) เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 
 (3.4) ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่
สามารถเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
 (๔.๑) โครงการส่งเสริมการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย (SSAP2-I01) 
 (4.2) แผนการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ (SSAP2-B01) 

 
๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื ่อง การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อร่วมพัฒนา

ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสาน
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

 ๑)  เป้าหมาย 

   (1.1) สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน 

๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 (2.1) ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมต่อจำนวนโครงการทั้งหมด (K30) 
  - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 (2.2) ร้อยละของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม (K31) 
  - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
 



  ๒๗ 

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.๑) กำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคมโดยเน้น 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม (การศึกษา , วัฒนธรรม, 
สุขภาวะและผู้สูงอายุ)และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ) 

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

 (4.1) โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม 
(อโศกโมเดล) (SSAP3-02-1) 
 (4.2) โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์
รวม (องครักษ์โมเดล) (SSAP3-02-2) 
 (4.3) โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร: 
ผลิตภัณฑ์ลำไย (B05) 
 (4.4) โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมฯ: การเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการเพื่อการเพิ่มมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
(B06) 
 (4.5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร (B07) 
 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 

 ๑)  เป้าหมาย 

    (1.1) ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
    (1.2) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร

เอกชน 
 
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 (2.1) จำนวนนิสิตจาก มศว ที่ไปศึกษา/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ (K39) 
  - ไม่น้อยกว่า 65 คน 
 (2.2) จำนวน MOU/กิจกรรมความร ่วมม ือทางว ิชาการระหว ่าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนในต่างประเทศ (K44) 
  - ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ 

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) เพ่ิมช่องทางให้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ 
 (3.2) เพ่ิมการประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศ  
 (3.3) เพ ิ ่มจำนวนความร ่วมม ือก ับค ู ่ส ัญญาการประชาส ัมพ ันธ์
มหาวิทยาลัยเชิงรุกไปยังสถาบันต่างประเทศ 

4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

 (4.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต มศว (SSAP4-02) 



  ๒๘ 

 (4.2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเจรจาความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาในต่างประเทศ และองค์กรต่างๆประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เอื้อต่อ
การเรียนของนิสิตต่างชาติ (SSAP4-07) 

๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื ่อง การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) 
ของนิสิตและบุคลากร  

 ๑)  เป้าหมาย 

  (1.1) ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 (2.1) จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก
สาธารณะ (K46) 
  - ค่าเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 90 กิจกรรม  

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) การบูรณาการทักษะวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สังคม (Soft Skills and Social Emotional Learning Skills) 
 
4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

 (4.1) โครงการศูนย์นิสิตจิตอาสา (SSAP5-02) 
 (4.2) โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในนิสิต (SSAP5-03) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๙ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ  

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

มหาวิทยาลัย ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,880.11 

๒. รายรับอื่น 548.22 

๓. รายรับจากโรงพยาบาล 2,331.25 

รวมทั้งสิ้น  4,759.58 

 

 



  ๓๐ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด   451.8490  ล้านบาท  

ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

1. การเป็นแหล่งความเป็น
เลิศในการผลิตกำลังหลัก
ของประเทศและนวัตกรรม
การเรียนรู้ (Learning 
innovation) 

รวม 436.6757 433.0373 3.6384 - - - 

 (๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำ
หลักสตูรระยะสั้น (Short course) (SSAP1-01) 

0.4950 - 0.4950 - - - 

(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีแ่สดงการบริหาร
จัดการของหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active learning (SSAP1-08) 

0.5935 - 0.5935 - - - 

(3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน (SSAP1-10) 

2.5000 - 2.5000 - - - 

(4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ Active learning (SSAP1-12)  

0.0499 - 0.0499 - - - 

(5) โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบ้ริการทางด้าน
สาธารณสุข (B01) 

87.9854 87.9854 - - - - 



  ๓๑ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 (6) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันท
ภิกขุชลประทาน (B02)  

279.9054 279.9054 - - - - 

(7) โครงการบรูณาการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย (B03) 

10.0000 10.0000 - - - - 

(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (B04) 

55.1465 55.1465 - - - - 

2. การกำหนดเป้าหมายหลัก 
(Flagships) ทางการวิจัย ซึ่ง
ครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มี
ความจำเป็น อันมีผลกระทบ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน 

รวม 1.8000 - 1.8000 - - - 

 (๑) โครงการส่งเสริมการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(SSAP2-I01) 

1.8000 - 1.8000 - - - 

 (2) แผน/โครงการการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ (SSAP2-B01) * 

- - - - - - 

 



  ๓๒ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

3. การพัฒนางานบริการ
วิชาการเพื่อร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
(1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 
และการสืบสานด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ 

รวม 2.5293 0.5293 2.0000 - - - 

 (1) โครงการบรูณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้าน
สุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) (SSAP3-02-1) 

1.0000 - 1.0000 - - - 

(2) โครงการบรูณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการ
จัดการดา้นสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) 
(SSAP3-02-2) 

1.0000 - 1.0000 - - - 

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตร: ผลติภณัฑ์ลำไย (B05) 

0.2109 0.2109 - - - - 

(4) โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบตัิการแนวทางการ
ออมฯ : การเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเพื่อการเพิม่
มูลค่ากล้วยและบรรจุภณัฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
(B06) 

0.1024 0.1024 - - - - 

(5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลติภณัฑ์การเกษตร 
(B07) 

0.2160 0.2160 - - - - 



  ๓๓ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

4. การพัฒนาความเป็น
นานาชาติและความเป็น
สากล  

รวม 7.1640 - 7.1640 - - - 

 (1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นิสิต มศว (SSAP4-02) 

0.1640 - 0.1640 - - - 

 (2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเจรจาความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
และองค์กรตา่ง ๆ ประชาสมัพันธ์หลักสตูรที่เอื้อ 
ต่อการเรียนของนิสิตตา่งชาติ (SSAP4-07) 

7.0000 - 7.0000 - - - 

5. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ปัญญา (Wisdom) ของนิสิต
และบุคลากร 

รวม 3.6800 - 3.6800 - - - 

 (1) โครงการศูนย์นิสติจิตอาสา (SSAP5-02) 1.5000 - 1.5000 - - - 

 (2) โครงการสร้างจติสำนึกด้านคณุธรรม จริยธรรม
ในนิสิตและการพัฒนาผู้นำนิสติ (SSAP5-03) 

2.1800 - 2.1800 - - - 

รวมทั้งสิ้น  451.8490 433.5666 18.2824 - - - 

* หมายเหตุ  
การพิจารณาแผน/โครงการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก สกสว.  


