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 รายงานประจําปี พ.ศ. 2561 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ จัดทําขึ้นเพ่ือรายงาน 
ผลการดําเนินงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพันธกิจของ 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปรับแผน 
โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนอ่ืนๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา) นําแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิง
ยุทธศาสตร์ ประสานและดําเนินการวิเคราะห์ กลั่นกรอง การจัดทําแผนงบประมาณ จัดทําประมาณ
การรายได้แผ่นดินและประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย ประสานการกําหนดแผนหลักในการใช้
ที่ดินของมหาวิทยาลัย จัดวางผังและเสนอแนวทางปรับปรุงผังแม่บท ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 
สร้างระบบกลไกในการติดตามการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล ทํางานเป็นเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
ใช้การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสําคัญ 
ที่ทําให้ส่วนแผนและยุทธศาสตร์สามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิจาก
ความร่วมมือทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกภาคส่วน ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยทุกชุด 
ผู้บริหารระดับคณะและหน่วยงาน ผู้ร่วมงานในมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย ในการดําเนินงานของส่วนแผน
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ตามพันธกิจของส่วนแผนและยุทธศาสตร์สําเร็จดังจุดมุ่งหมาย และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับ 
ความร่วมมือเช่นน้ีตลอดไป 
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ประวัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถือกําเนิดจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก่อต้ังเมื่อวันที ่
28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์ 
หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชดําริจากพระบาทสมเด็จ- 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ให้ดูแลเรื่องการศึกษา ทรงมีพระราชดํารัสว่า “ขอให้ทํางานนี้ต่อไป
ให้สําเร็จ อย่าทิ้งเรื่องนี้เป็นอันขาด” โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูงจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู  
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง
คนแรก โดยเป็นผู้นําและผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผนของการฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครู 
อย่างสูงย่ิง 

 ต่อมาเกิดปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
เสนอให้จัดต้ังวิทยาลยัวิชาการศึกษาเพ่ือเพ่ิมวุฒิครใูห้ถึงขั้นปรญิญา วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2496 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้น ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งอธิการบดี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดํารงตําแหน่งอธิการบดี โดยจัดการศึกษาสมัยใหม่
แบบตะวันตก เปิดสอนคร้ังแรก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอาชีวศกึษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนามาตามลําดับ
และต้ังวิทยาเขตใหม่ดังน้ี (1) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน (2498) (2) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บาง
แสน จังหวัดชลบุรี (2498) (3) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (2510) (4) วิทยาลยัวิชาการศึกษา 
มหาสารคาม (2511) (5) วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา (2511) (6) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 
(2512) (7) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา (2513) 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรคร้ังแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษา เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2502 
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 เมื่อศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เข้ารับตําแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
เห็นว่าการดําเนินงานของวิทยาลัยวิชาการศึกษาไม่มีความคล่องตัวเป็นอันมาก จึงได้ร่างพระราชบัญญัติ
ยกฐานะวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย 
และวันที่ 6  มีนาคม พุทธศักราช 2517 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือ “ศรีนครินทรวิโรฒ” ให้แก่มหาวิทยาลัย 
มีความหมายว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมี 
วิทยาเขตดังน้ี (1) ประสานมิตร (2) ปทุมวัน (3) บางเขน (4) พลศึกษา (5) บางแสน (6) มหาสารคาม 
(7) พิษณุโลก (8) สงขลา ต่อมามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวิทยาเขตดังน้ี (1) วิทยาเขต 
พลศึกษารวมกับคณะพลศึกษา (2532) (2) วิทยาเขตบางแสนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา (2533)  
(3) วิทยาเขตพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร (2533) (4) วิทยาเขตปทุมวัน วิทยาเขตบางเขน และ
วิทยาเขตประสานมิตรเป็นวิทยาเขตกลาง (2536) (5) วิทยาเขตมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2537) (6) วิทยาเขตสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ (2539) 

 พุทธศักราช 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับบริจาคที่ดินในเขตตําบลศีรษะ
กระบือ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และก่อต้ังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในเวลาต่อมา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่หลักในการดําเนินภารกิจ 2 แห่ง 
คือ (1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย  
ใจกลางเมืองที่ทันสมัยและพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประวตัสิ่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 – 649 – 5000  
โทรสาร 02 – 258 – 4007 เว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ http://planning.oop.swu.ac.th/ 
 
พ.ศ. 2520 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เดิมช่ือ กองแผนงาน ได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2520 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 ข้อ 3 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 91 หน้า 52 โดยรวบรวม
ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การดําเนินงานวางแผนเป็นไปอย่างมี
ระบบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
พ.ศ. 2544 
  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2544 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 ให้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองการเจ้าหน้าที่ 
  4. กองกิจการนิสิต 
  5. กองบริการการศึกษา 
  6. กองแผนงาน 
  7. กองวิเทศสัมพันธ์ 
 
พ.ศ. 2547 
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2547 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2547 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งหน่วยงานเป็นการภายใน เพ่ือให้ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถบริหารราชการได้อย่างคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นในสํานักงานอธิการบดี โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2547 โดยแบ่งงานของกองแผนงาน ออกเป็น 4 งานดังน้ี 
  1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
  2. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  3. งานประเมินผล 
  4. งานรายงานและเผยแพร่ 
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พ.ศ. 2548 
  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 จัดแบ่งหน่วยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี และได้จัดแบ่งการบริหารงานกองแผนงานออกเป็น 6 งาน ดังน้ี 
  1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
  2. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  3. งานประเมินผล 
  4. งานรายงานและเผยแพร่ 
  5. งานแผนงบประมาณ 
  6. งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 
พ.ศ. 2559 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2559  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ และประกาศ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2559 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน จึงมีผลทําให้ช่ือและสังกัด
ของหน่วยงานต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง กองแผนงาน เปลี่ยนช่ือเป็น “ส่วนแผนและยุทธศาสตร์” และ
แบ่งออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย 
  1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
  2. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  3. งานประเมินผล 
  4. งานรายงานและเผยแพร่ 
  5. งานแผนงบประมาณ 
  6. งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 
 วัตถุประสงค์คุณภาพของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 จัดให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านแผนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามกําหนดและมีอัธยาศัยดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
อ้างอิงข้อมูลจาก: แผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) 
 

การแบง่ส่วนราชการ 

 ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 6 งาน ดังน้ี  
 1.  งานวิเคราะห์และประสานงานแผน               
 2. งานแผนงบประมาณ 
 3.  งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน  
 4. งานประเมินผล  
 5. งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 6. งานรายงานและเผยแพร ่                                     
 
 

ยึดตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 

  
 ปรัชญา (Philosophy) 
  คุณภาพบริการและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
 
 ปณิธาน (Pledge) 
  มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานและการบริการให้มคีุณภาพ 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ 
 
 พันธกิจ (Mission) 
  1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน  
   การบริหารทรัพยากร และสนับสนุนการบริหาร 
  2. ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
งาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธ์ิของงานที่คาดหวังทั้ง
ด้านผลผลิต และผลลัพธ์ ทั้งระดับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสังกัด 
 1.  ประสานงานและดําเนินงานในการจัดทําแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะยาวแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
ประจําปี 
 2. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการปรับแผน โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนอื่นๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น) 
 3.  ประสานงานให้มีการดําเนินการตามแผนและนําแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ
เชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการกําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสําเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย 
 4.  สร้างกลไกในการประสานนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงโครงการเข้าบรรจุในแผน 
 5.  ประสานงาน วิเคราะห์โครงการใหม่ โครงการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 6.  ประสานและดําเนินการวิเคราะห์ กลั่นกรอง การจัดทําแผนงบประมาณ ในการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณการจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัย 
 7.  ประสานและดําเนินการ จัดทําประมาณการรายได้แผ่นดินและประมาณการรายรับ
ของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 8.  ประสานงานและเข้าร่วมช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับงบประมาณประจําปีต่อ
คณะกรรมาธิการ สํานักงบประมาณ และคณะบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 9.  ประสานกําหนดแผนหลักในการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัย (Master Plan) 
  10.  ประสานจัดวางผังและเสนอแนวทางปรับปรุงผังแม่บทและแผนกายภาพต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย (Master Plan and Specific Plan) 
 11.  ประสานการออกแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรมทุกระบบ 
 12.  ออกแบบและจัดทําแบบเพ่ือการควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานและหรือกํากับการ
ก่อสร้างของมหาวิทยาลัย 
 13.  สร้างระบบกลไกในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผล ตามแผนกลยุทธ์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
 14.  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/แผนพัฒนาการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
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 15.  ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาการศึกษา ตามท่ี
มหาวิทยาลัยมอบหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทํา
รายงานผลการประเมิน  
 16. ปฏิบัติงานจัดทํารายงานผลการประเมิน ประมวลปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ระดับมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
 17. ปฏิบัติงานจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศ และสถิติเพ่ือการวางแผนในระบบ
คลังข้อมูล 7 ด้าน นิสิต บุคลากร โปรแกรมการศึกษา งบประมาณ อาคารสถานที่ จํานวนนิสิตเต็ม
เวลา (FTES) และค่าใช้จ่ายต่อหัวของสาขาต่างๆ 
 18. สร้างระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ  
การปรับทิศทางนโยบาย การดําเนินการ และการรับรองการประเมินจากองค์กรภายนอก 
 19. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
 20. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจําทุก 6 เดือน 
 21. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 22. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี หรือหัวหน้าสํานักงานอธิการบดี
มอบหมาย 
 

 
 
 
 



10 

 

 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรีะศักด์ิ จรัสชัยศร ี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
 

 
นายอดุลย์  ธูปสุวรรณ 

ผู้อํานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

                            
    หัวหน้า    หัวหน้า           รักษาการแทนหัวหน้า               หัวหน้า 

   งานวิเคราะห์และประสานงานแผน           งานแผนงบประมาณ   งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน           งานประเมินผล 
 

                        
                        หัวหน้า              หัวหน้า           ผู้กํากับดูแล 

             งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ    งานรายงานและเผยแพร่               งานด้านธุรการและบริหารทัว่ไป 
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บุคลากร 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักด์ิ จรัสชัยศร ี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

E-mail werasak@g.swu.ac.th 
ประวัติการศึกษา 
 1. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2.  ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 3.  แพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 4.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร
  ระดับสูง (ปปร.)” สถาบันพระปกเกล้า 
 5. ประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)” สํานักงบประมาณ 
 6.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Crime Scene Investigation” International Law Enforcement 
  Academy ประเทศไทย 
 7.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ผูบ้ริหารโรงพยาบาลระดับสูง” มหาวิทยาลัยมหิดล 
 8.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารทางการแพทย์” สถาบันพระปกเกล้า 
 9. ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง”  
  สถาบันพระปกเกล้า 
10.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Mini Modern Business Administration (mini MBA)”  
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
11. ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Mini Modern Public Management (mini MPM)” สํานักงาน
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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12.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
  ระบบราชการ 
13.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารการเงินโรงพยาบาล” โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์
  เฉลิมพระเกียรติ 
14.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “เศรษฐศาสตรส์าธารณสุขประยุกต์” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย 
15.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Application LEAN Thinking in Healthcare” สถาบันรบัรอง 
  คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
16.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเป็นผู้เย่ียมสาํรวจภายนอก ขั้นที่ 1” สถาบันรบัรองคุณภาพ 
  สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 
17.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเป็นผู้เย่ียมสาํรวจภายนอก ขั้นที่ 2” สถาบันรับรองคุณภาพ 
  สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 
18.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “HA Standards : Practice & Assessment (HA SPA)” สถาบัน
  รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 
19.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “TQA Criteria”  
20.  ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน” รุ่นที่ 19 (Health Service 
  Management) สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
 
ประวัติการทํางาน 
 1.  อาจารย์แพทย์ภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
  (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจบัุน)  
 2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
  (ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552)  
 3.  รองผู้อํานวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี  (ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที ่9 มีนาคม พ.ศ. 2554)  
 4.  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  (ต้ังแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)  
 5.  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  (ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557)  
 6.  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
  (ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557)  
 7.  อาจารย์แพทย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
  (ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน)  
 8.  อาจารย์แพทย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
  คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
  (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจบัุน) 
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 9.  อาจารย์แพทย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน)  
10. อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารทางการแพทย์” สถาบันพระปกเกล้า  
  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจบัุน)  
11.  คณะอนุกรรมการ “พิจารณาทบทวนการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการรักษาโรค 
  ที่มีค่าใช้จ่ายสูง” สํานักงานประกันสังคม (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน)  
12.  คณะกรรมการ “พัฒนาบัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD)” กระทรวงสาธารณสุข  
  (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน)  
13.  คณะกรรมการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล”  
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน)  
14.  คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ สาํนักงานประกันสังคม  
  (ต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงปัจจบัุน) 
15.  คณะกรรมการการแพทย์ สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  
  (ต้ังแต่วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) 
16.  ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  (ต้ังแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558) 
17.  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สํานักงานประกันสังคม  
  (ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) 
18.  กรรมการในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั่วไป สํานักงานประกันสังคม  
  (ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) 
19.  คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม  
  (ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) 
20.  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตํารวจ  
  (ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน) 
21.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  (ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน) 
22.  คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดระบบการให้บริการทางการแพทย์ของสํานักงานประกันสังคม  
  (เฉพาะกิจ) (ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน) 
23.  ที่ปรึกษาคณะทํางานกําหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  ของหน่วยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 4 
24.  ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิประจําคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
25.  ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
26.  ประธานกรรมการจัดต้ังคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 27.  ประธานกรรมการจัดต้ังวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
28.  รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  (ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
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ผลงานวิชาการ         
1. งานตีพิมพ์ 12 เรื่อง : ระดับนานาชาติ 5 เรื่อง ระดับชาติ 7 เรื่อง 
2. หนังสือ “บาดแผลกระสุนปืนพก” พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
สถานที่ทํางาน   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
E-mail Address:  muforensic@hotmail.com   
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ผู้อํานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 

 
 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ (พนักงาน) 
ผู้อํานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 

pgs_studio@hotmail.com 
 

 

การศึกษา  
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 
ประวัติการทํางาน 
 1.  เริ่มปฏิบัติงานตําแหน่งสถาปนิก สังกัดงานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ กองแผนงาน  
  เมื่อ 29 เมษายน 2526  
 2. หัวหน้างานงานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ สังกัดงานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ กองแผนงาน 
  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 
 3. รักษาการแทนผู้อํานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 16 
  เมษายน 2561 
 4. ผู้อํานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 
  2561 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562 
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งานวิเคราะห์และประสานงานแผน  
 

 

หัวหน้างาน นายทศพล ขําจิตรสุทธ์ิ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
tosapol@g.swu.ac.th 
การศึกษา  
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.)  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกนโยบายสาธารณะ 
และการบริหารโครงการ 
ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
(แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ) (รป.บ.)  
(สาขาวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์) 
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เคม ี
เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2529  

   

 

 นางดารณี ชมศิริ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
daraneen@g.swu.ac.th 
การศึกษา  
ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 
(มีคําสั่งแต่งต้ังผู้กํากับดูแลงานด้านธุรการและบริหารทั่วไป 
สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป)  

   

 

 นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
tritap@g.swu.ac.th 
การศึกษา  
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษา 
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน พ.ศ. 2538  
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งานวิเคราะห์และประสานงานแผน (ต่อ) 
 

 

 นายพีรณัฐ เวทการ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
peeranut@g.swu.ac.th 
การศึกษา 
ปริญญาตรี รฐัศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 8 มกราคม พ.ศ. 2561 
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งานแผนงบประมาณ  
 

 

หัวหน้างาน นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
ratawan@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
สาขาวิชาการบัญชี 
เริ่มปฏิบัติงาน 2 กันยายน พ.ศ. 2537  

   

 

 นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
surachetk@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)  
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
ปริญญาตรี รฐัศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
เริ่มปฏิบัติงาน 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  

   

 

 นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
nopparatn@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 5 มกราคม พ.ศ. 2552  

   

 

 นางสาวบุณฑริกา สงข์ขํา (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
buntharikas@g.swu.ac.th 
การศึกษา  
ปริญญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
เริ่มปฏิบัติงาน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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งานแผนงบประมาณ (ต่อ) 
 

 

 นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ornanongm@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
เริ่มปฏิบัติงาน 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556  

   

 

 นางสาวป่ินปินัทธ์ ไกรสุข (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
pinpinut@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 
เริ่มปฏิบัติงาน 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

   

 

 นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
pimchanok@g.swu.ac.th 
การศึกษา  
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาภาษาไทย 
เริ่มปฏิบัติงาน 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

   

 

 นางสาวณุกานดา ชุตินาทชัยเดช (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
nukarnda@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาสถิติ 
เริ่มปฏิบัติงาน 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(มีคําสั่งเปลี่ยนตําแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
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งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน  
 

 

รักษาการแทน
หัวหน้างาน 

นางเกษร เกตุอ่อน (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
kesorn@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
ปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เริ่มปฏิบัติงาน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 
(มีคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาการแทนหัวหน้างานติดตาม 
การปฏิบัติงานตามแผน สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) 

   

 

 
 
 
 
 

นางวรากรณ์ สดแสงสุก (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
warakron@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป   
เริ่มปฏิบัติงาน 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531  

 

 

 นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
judy.napat@hotmail.com 
การศึกษา  
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษา 
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540  
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งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน (ต่อ) 
 

 

 นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
OUR_DAY23@hotmail.co.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
สาขาวิชาการจัดการ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 8 กันยายน พ.ศ. 2557  

   

 

 นางสาวประไพวรรณ คชาไพร (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
prapaiwank@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการตลาด 
เริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน พ.ศ. 2561  
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งานประเมนิผล 
  

 

หัวหน้างาน นางเกษร เกตุอ่อน (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
kesorn@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
ปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เริ่มปฏิบัติงาน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 

   

 

 นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
titarat@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

   

 

 นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
pimchayapomthong@gmail.com 
การศึกษา  
ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
เริ่มปฏิบัติงาน 6 มกราคม พ.ศ. 2548  

   

 

 นางสาวธัญภรณ์ เพชระ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
thanyapornp@swu.ac.th 
การศึกษา 
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ  
 

 

หัวหน้างาน สถาปนิก (พนักงาน) 

   

 

 นายโชคชัย เถาว์ชาลี (พนักงาน) 
นายช่างเขียนแบบ 
chaichokpok@gmail.com  
การศึกษา  
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540  

   

 

 นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง (พนักงาน) 
สถาปนิก 
achita@swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 3 มกราคม พ.ศ. 2550  

   

 

 นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ (พนักงาน) 
วิศวกร 
KITTIPONG2521@hotmail.com 
การศึกษา  
ปริญญาโท ครศุาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ 
เทคนิคศึกษา 
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต (อส.บ.)  
สาขาวิศวกรรมโยธา 
เริ่มปฏิบัติงาน 11 เมษายน พ.ศ. 2548  
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งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ (ต่อ) 
   

 

 นายฐิติวัชร อุบลธรรม (พนักงาน) 
สถาปนิก 
titiwatu@g.swu.ac.th 
การศึกษา  
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
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งานรายงานและเผยแพร ่ 
 

 

หัวหน้างาน นางนิตยา อินทร์พญา (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
nittayain@hotmail.com 
การศึกษา  
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษา 
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขาวิชาการบัญชี 
เริ่มปฏิบัติงาน 25 ตุลาคม พ.ศ. 2533  

   

 

 นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
damrongk@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
เริ่มปฏิบัติงาน 19 มีนาคม พ.ศ. 2535  

   

 

 นางสาวขวัญธิดา แฉลม้วารี (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
hannary2@hotmail.com 
การศึกษา  
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (สม.บ.)  
สาขาวิชาสังคมวิทยา 
เริ่มปฏิบัติงาน 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  

   

 

 นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
nanthaporn@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เริ่มปฏิบัติงาน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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หน่วยธุรการ 
   

 

 นางสาวโศภิษฐา กลิ่นจันทร ์(พนักงาน) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิการบดี) 
sopitta.k@hotmail.com  
การศึกษา  
ปริญญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
สาขาวิชาการตลาด 
ปริญญาตรี ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
(ตัดโอนตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย)  
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

   

 

 นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล (พนักงาน) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
sasinan@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการจัดการ 
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
เริ่มปฏิบัติงาน 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  

   

 

 นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
Ketkamonp@g.swu.ac.th  
การศึกษา 
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เริ่มปฏิบัติงาน 8 มกราคม พ.ศ. 2561 
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ลูกจ้างประจํา  
 

 

 นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 1) 
chaisuwat@swu.ac.th  
การศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
เริ่มปฏิบัติงาน 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 

   

 

 นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 2) 
sakhorn@g.swu.ac.th  
การศึกษา  
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)   
เริ่มปฏิบัติงาน 6 มีนาคม พ.ศ. 2538  
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อัตรากาํลัง 
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์มีอัตรากําลัง (อัตราคนครอง) ทั้งสิน้ 
33 คน ประกอบด้วย 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 31   คน  
   ลูกจ้างประจํา 2 คน 
     รวม 33  คน 
   

 
 

 

แผนภูมแิสดงอตัรากาํลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ลูกจ้าง 2 คน (6 %)

พนักงานมหาวิทยาลัย
 31 คน (94%)

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
อัตรากําลงั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สรุปจํานวนบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามงานและประเภทของบุคลากร 
    หน่วย : คน     

งาน/ตําแหน่ง พนักงานประจํา ลูกจ้างประจํา รวม 
1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
2. งานแผนงบประมาณ 8  8 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8  8 
3. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
4. งานประเมินผล 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
5. งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 4 (*1)  4 (*1) 
 สถาปนิก 2 (*1)  2 (*1) 
 วิศวกร 1  1 
 นายช่างเขียนแบบ 1  1 
6. งานรายงานและเผยแพร ่ 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
7. หน่วยธรุการ 3 2 5 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2  2 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  1 
 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  2 2 

รวม 32 (*1) 2 34 (*1) 
*  หมายถึง อัตราว่าง 
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การเงินและงบประมาณ 
 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดําเนินการตามพันธกิจโดยใช้งบประมาณ 2 ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์มีค่าใช้จ่ายจริงดังน้ี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 ค่าใช้จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
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ค่าใช้จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จําแนกตามหมวดเงิน 

 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

หมวดเงิน 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 

งบดําเนินงาน 1,071,994.64 789,683.35 518,418.92 578,784.00 791,681.47 308,178.73 
ค่าตอบแทน 155,540.00 166,250.00 159,820.00 352,730.00 432,520.00 240,833.00 
ค่าใช้สอย 205,591.65 166,338.53 18,250.55 223,054.00 323,633.00 45,630.70 
ค่าวัสดุ 710,862.99 457,094.82 340,348.37 - 34,528.47 21,715.03 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 3,000.00 1,000.00 - 
งบลงทุน 652,018.60 - - - 579,308.00 612,666.09 
ค่าครุภัณฑ์ 652,018.60 - - - 197,308.00 612,666.09 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - - 382,000.00 - 

งบเงินอุดหนุน - - - 219,080.00 389,464.00 448,131.00 
งบรายจ่ายอื่น - - - 24,230.00 372,220.00 - 

รวม 1,724,013.24 789,683.35 518,418.92 822,094.00 2,132,673.47 1,368,975.82 
ที่มา : หน่วยธุรการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561   

 
 
 
 
 



 

 
  ส่วนที่ 2 

 

 

ผลการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
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ผลการดําเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) 
..................................... 

 
งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
 
1. ภาระงานหลัก 

 
 1.1 งานแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี และแผนปฏิบติัการ ระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย จัดทํา
เอกสารแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2563 (ฉบับย่อ) ในลกัษณะ Infographic และนําขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่แผนฯ ไปยังส่วนงาน บุคลากรที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจ  
 1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติงานสาํนักงานอธิการบดี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1.2.1 งานวิเคราะห์และประสานงานแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานของสํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการสํานักงาน
อธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 โดยใช้กรอบแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ในการยกร่างแผนฯ เช่นเดียวกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีอยู่ระหว่างการปรับตัว โดยการปรับปรุง
โครงสร้างใหม่เพ่ือการปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
  1.2.2 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ (infographic) และทําหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีทราบและนําแผน/โครงการในส่วนที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ ตลอดจนเผยแพร่
เอกสารแผนฯ บนเว็บไซด์ของสํานักงานอธิการบดี 
 1.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2565)  
  งานวิเคราะห์และประสานงานแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ในฐานะทมีงานฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ได้ดําเนินการดังน้ี  
  1.3.1 นําเสนอเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับกรอบเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 และเห็นชอบร่างแผนการ
ดําเนินงานตามที่ส่วนแผนและยุทธศาสตร์เสนอ 
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  1.3.2 จัดทํา (ร่าง) คาํสั่งเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยให้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (คําสั่งที่ 3620/2561 สั่ง ณ 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561) 
  1..3.3 ประสานและรวบรวมข้อมูลการสํารวจความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของสํานักงานอธิการการบดี (สํารวจโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)   
  1.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ เพ่ือระดมสมองร่วมกันในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 
  1.3.5 เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรื่องผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการ
ทบทวนวิสัยทศัน์และพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี 
  1.3.6 ยกร่างแผนฯ และนําเสนอคณะกรรมการจัดทําแผนฯ พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 สงิหาคม 2561  
  1.3.7 จัดทําหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ ใหส้มบูรณ ์
  1.3.8 นําเสนอ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2561 
  1.3.9 จัดทํารูปเล่มแผนฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ (infographic) จัดส่งให้หน่วยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดีและเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสํานักงานอธิการบดี 
 1.4 การจัดทําแผนปฏิบัติงานสาํนักงานอธิการบดี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
  งานวิเคราะห์และประสานงานแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ในฐานะผู้รบัผิดชอบงาน
ด้านแผนงานของสํานักงานอธิการบดี ได้ใช้กรอบแผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2559 ในการยกร่างแผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้ง
ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 และได้จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ (infographic) และทําหนังสือเวียนแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีทราบและนําแผน/โครงการในส่วนที่เก่ียวข้องไปดําเนินการ 
ตลอดจนเผยแพร่เอกสารแผนฯ บนเว็บไซด์ของสํานักงานอธิการบดี 
 
2. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2.1 ร่วมจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR : Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National strategy and Country Reform) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งานแผนงบประมาณ 
 
1.  ภาระงานหลัก 
 
  1.1 จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย 
   - จัดทําประมาณการรายจ่ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป็น ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง 
   - จัดทําแผนความต้องการงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 
   - จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
   - บันทึกคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงบประมาณ 
   - จัดทําข้อมูลช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ และคณะกรรมาธิการพิจารณาชุดต่าง ๆ 
   -  จัดทําข้อมูลเสนอคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ  และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
   -  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
 
  1.2 จัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย 
   - จัดทําประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
   - จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
   - วิเคราะห์ กลั่นกรอง  ตรวจสอบ และจัดทําข้อมูล สําหรับช้ีแจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมการชุดต่างๆ (คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัย) 
   -  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
 
  1.3 จัดทําแผน/ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 
 - จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดําเนินการงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามแบบ สงป. 
 - จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดําเนินการงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ตามแบบ สงป. 
 - บันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เเละเเผนการดําเนินการงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ เเละงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ลงในระบบอิเล็กทรอนิกสข์องสํานัก
งบประมาณ และของมหาวิทยาลัย (ERP) 
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดําเนินการงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ต่อสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเจ้าภาพแผน
บูรณาการชุดต่างๆ 
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2.  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  2.1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และอนุกรรมการ รวมถึงผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  2.2 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นเรื่องเก่ียวกับ
การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  2.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นเรื่องเก่ียวกับ
การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
 
1.  ภาระงานหลัก 

  1.1 ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

      1.2 ติดตาม/รายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

      1.3 งานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ  
      1.4 จัดทําแผนงาน/โครงการเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  
  
2.  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 

      2.1  งานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ เพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  2.2 ติดตาม/รายงานผลการดําเนินงานโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

  2.3 ติดตาม/รายงานผลงบประมาณรายจ่ายประจําปีในหมวดงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ที่
ยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน) ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 
ผลการปฏิบัติงาน 
 1.   การติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ โดยมี 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุม ได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเร่งรัด
ติดตามการใช้งบประมาณ และแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ ในการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐ ทําใหม้หาวิทยาลัยสามารถใช้จ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง) ได้
ทั้งหมด จํานวน 192 รายการ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 767,979,173.16 บาท ซึ่งนับได้ว่า
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 2. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรปูประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้จัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : 
eMENSCR) โดยรวบรวมและจัดทําโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
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  สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมทีส่ําคัญๆ จํานวน 12 
โครงการ ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินทั้งสิน้ 375,522,300 บาท และโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,604,970 บาท 
โดยมีโครงการตัวอย่างที่สําคัญ ดังน้ี  
  1)  โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสรมิสร้างทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  2) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
                3)  โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 มคีวามสอดคล้อง
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืนและมีส่วนร่วม 2561 มีความ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
  5) โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข มคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  6) โครงการปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ด้านการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม     
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งานประเมินผล 
 
1.  ภาระงานหลัก 
  1.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  1.2 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
  1.3 ออกแบบ / พัฒนา / ควบคมุ / ดูแลการใช้งานระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU 
Strategy Action Plan Monitoring System : SWU-SAP)   
 
2.  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน แบบสมดุล 4 มติิ 
  2.2 การรายงานผลการดําเนินงานตามระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ eMENSCR 
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒผ่านระบบ
ติดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University Strategic 
Analytic Planning Monitoring System : SWU – SAP) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การบริหารมหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยนําเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก และ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Audit Committee) และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
ผลการดําเนนิงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 15 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 ร้อยละผลการดําเนินงานที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action 

Plan-SSAP) 
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 ร้อยละผลการดําเนินงานที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan-SAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  
มีการนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดและโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แก่คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  
 
ผลการดําเนนิงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการสํานักงานอธกิารบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 
1. ภาระงานหลัก 
  1.1 งานออกแบบและเขียนแบบกอ่สร้าง 
   - โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมติร 
   - โครงการปรับปรุงสํานักงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยนานาชาติ มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงหลังคาบ้านพักและอาคารอเนกประสงค์ โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว 
   - โครงการปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคกลางตอนบน มศว 
ประสานมิตร 
   - โครงการศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน มศว องครักษ ์
   - โครงการอาคารสนับสนุนศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
   - โครงการศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคกลางตอนบน มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงคัดแยกขยะ 
   - โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Innovation 
Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
   - โครงการออกแบบภูมิสถาปัตย์เชิงสัญลักษณ์ บริเวณคณะต่างๆ ทุกคณะวิชา 
   - โครงการออกแบบปรับปรุงส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ช้ัน 1 สาํนักงาน
อธิการบดี 
   - โครงการปรับปรุงโถงทางเดินส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
   - โครงการปรับปรุงวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช้ัน 7 
   - โครงการปรับปรุงห้องประชุม 112 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม ช้ัน 6 มศว ประสานมติร 
   - โครงการปรับปรุงห้องถ่ายเอกสารกองกลาง ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี 
   - โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   - โครงการปรับปรุงสํานักงานสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
   - โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ 
   - โครงการปรับปรุงห้องเรียน 402 และปรบัปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 403  
อาคารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
   - โครงการปรับปรุงโถงรับแขก ช้ัน 8 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี 
   - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี 
   - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ช้ัน 17 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี  
   - โครงการปรับปรุงร้านขายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 3  
อาคารประสานมิตร 
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   - โครงการปรับปรุงห้องนํ้าอาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ 
   - โครงการปรับปรุงห้องนํ้าอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ 
   - โครงการปรับปรุงระบบประปาและห้องนํ้า คณะศิลปกรรมศาสตร ์
   - โครงการปรับปรุงหลังคาคณะมนุษยศาสตร์ 
   - โครงการปรับปรุงอาคารคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   - โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาคารสํานักงานอธิการบดี มศว 
   - โครงการปรับปรุงดาดฟ้ากันซึม อาคาร 10 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการปรับปรุงระเบียบดาดฟ้ากันซึม อาคาร 19 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการซ่อมรอยร้าวผนังด้านนอกและด้านใน อาคาร 19 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการปรับปรุงห้องเก็บสารเคมี 19 - 1217 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
   - โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 1 งาน 
   - โครงการซ่อมรอยร้าวผนังด้านนอกและด้านใน อาคาร 19 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการปรับปรุงระเบียบดาดฟ้ากันซึม อาคาร 19 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการปรับปรุงดาดฟ้ากันซึม อาคาร 10 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการทําถนนทางเข้าตัวอาคารโรงคัดแยกขยะ มศว องครักษ์ และปรับปรุงพ้ืนที่
โดยรอบ 
   - โครงการปรับปรุงถนนด้านหน้าทางเข้าอาคาร คณะกายภาพบําบัด 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
   - โครงการปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน อาคาร 9 ช้ัน 6 สํานักงานอธิการบดี 
     
 1.2 งานจัดทําราคากลาง 
  - โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
  - โครงการปรับปรุงสํานักงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล 
  - โครงการปรับปรุงหลังคาบ้านพักและอาคารอเนกประสงค์ โพธิวิชชาลัย 
  - โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ ส่วนกิจการนิสิต 
  - โครงการจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยนานาชาติ มศว ประสานมิตร 
  - โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
  - โครงการปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน 6 บัณฑิตวิทยาลัย 
  - โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ ส่วนกิจการนิสติ 
  - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเก็บของ ส่วนการคลัง สํานักงานอธิการบดี 
  - โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา 
ภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  - โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ช้ัน 3 - 4) 
  - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (อาคาร 38 ช้ัน 5 - 9) 
  - โครงการปรับปรุงโถงอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลยั ช้ัน 1 
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 - โครงการจา้งปรับปรุงหอ้งศนูยค์อมพิวเตอร์ อาคารสาํนกังานอธิการบดี 
 - โครงการปรับปรุงศนูยบ์ริการวชิาการแก่ชุมชน อาคาร 9 ชั้น 6 สาํนกังานอธิการบดี 
 - โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็ของส่วนการคลงั ชั้น 2 สาํนกังานอธิการบดี 
 - โครงการจา้งปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งฉนวนกนัความร้อน คณะศึกษาศาสตร์ 
 - โครงการปรับปรุงอาคารสถาบนัพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น 2 
 - โครงการปรับปรุงหอ้งศนูยข์อ้มูลคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 สาํนกังานอธิการบดี 
 - โครงการปรับปรุงศนูยบ์ริการวชิาการแก่ชุมชน อาคาร 9 ชั้น 6 สาํนกังานอธิการบดี 
 - โครงการปรับปรุงร้านขายของท่ีระลึกมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อาคาร 3  
อาคารประสานมิตร 
 - โครงการปรับปรุงอาคารสถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น 2 
 - โครงการปรับปรุงโถงอเนกประสงค ์ดา้นหนา้อาคารบณัฑิตวิทยาลยั ชั้น 1 
 - โครงการปรับปรุงชุดอาคารบา้นดิน 
 - โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนอเนกประสงค ์ชั้น 6 
 - โครงการปรับปรุงหลงัคาคณะมนุษยศาสตร์ 
 - โครงการปรับปรุงระเบียบดาดฟ้ากนัซึม อาคาร 19 จาํนวน 1 งาน 
 - โครงการปรับปรุงระเบียบดาดฟ้ากนัซึม อาคาร 19 จาํนวน 1 งาน 
 - โครงการซ่อมรอยร้าวผนงัดา้นนอกและดา้นใน อาคาร 19 จาํนวน 1 งาน 
 - โครงการซ่อมรอยร้าวผนงัดา้นนอกและดา้นใน อาคาร 19 จาํนวน 1 งาน 
 - โครงการปรับปรุงระเบียบดาดฟ้ากนัซึม อาคาร 19 จาํนวน 1 งาน 
 - โครงการปรับปรุงดาดฟ้ากนัซึม อาคาร 10 จาํนวน 1 งาน 
 - โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็สารเคมี 19 - 1217 ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์  
  
 1.3 งานควบคุมงานก่อสร้าง 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (อาคาร 38 ช้ัน 5 - 9) 
   - โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ ส่วนกิจการนิสิต 
มศว ประสานมิตร 
   - โครงการจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมส่ือสารสังคมเป็นห้องเรียนและห้อง
อเนกประสงค์ 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
   - โครงการปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 1 งาน 
   - โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
   - โครงการปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 1 งาน 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซยีน (อาคาร 38 ช้ัน 5 - 9) 
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   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องถา่ยเอกสารกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
   - โครงการจ้างปรับปรุงช้ัน 11 - 12 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร ม.ล. ป่ิน มาลากุล 
 
 2.  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.1  คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน/ กําหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 
   - โครงการจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยนานาชาติ มศว ประสานมิตร 
   - โครงการจ้างควบคุมงานอาคารสขุภาวะ มศว องครักษ ์
   - โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคารปฏิบัติการสื่อสารสังคม (ช้ัน 3 - 4) คณะมนุษยศาสตร ์
   - โครงการปรับปรุงศูนย์บรกิารสนับสนุนนิสติพิการ ส่วนกิจการนิสิต 
   - โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
   - โครงการจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องเรียน 14 - 603 อาคาร 14 ช้ัน 16 
     
  2.2  คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ ตรวจรับพัสดุ 
   - โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศระดับบัณฑิตศึกษา (ช้ัน 17 - 8) 
อาคาร ม.ล.ป่ิน มาลากุล มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงห้องเก็บแบบช้ันใต้ดิน อาคาร ม.ล.ป่ิน มาลากุล 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเก็บของ ส่วนการคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม 
 (อาคาร 14) มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนรวม 
 (อาคาร 14) มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร ์มศว ประสานมิตร 
   - โครงการปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศระดับบัณฑิตศึกษา ช้ัน 17 - 18 
   - ตรวจรับเคร่ืองปรับอากาศ จาํนวน 3 รายการ หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
   - โครงการปรับปรุงห้องพ้ืนที่หอ้งเก็บของใต้ดิน อาคาร ม.ล.ป่ิน มาลากุล ให้เป็นห้องสมุด
พิมพ์เขยีว 
   - โครงการปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูปฐมวัย (Play room), ปรับปรุงห้องเรียน
สาขาวิชาการประถมศึกษา, ปรับปรุงห้องเรียน 14 - 501, 14 - 601, ปรับปรุงโรงฝกึงาน สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
   - โครงการปรับปรุงห้องเรียนอเนกประสงค์ ช้ัน 6 บัณฑิตวิทยาลัย 
   - โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข 
โรงพยาบาลชลประทาน 
   - โครงการปรับปรงุโถงอเนกประสงค ์ด้านหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 1 
   - โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 สาํนักงานอธิการบดี 
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   - โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข 
โรงพยาบาลชลประทาน 
   - โครงการตรวจรับเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ 
   - โครงการจ้างปรับปรุงศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ ส่วนกิจการนิสิต  
สํานักงานอธิการบดี 
   
  2.3  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างควบคุมงาน 
   - โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากร
สาธารณสขุ โรงพยาบาลชลประทาน 
   - โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา 
มศว องครักษ ์
   - โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากร
สาธารณสขุ โรงพยาบาลชลประทาน 
   - โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ พยาบาลและบุคลากร
สาธารณสขุ โรงพยาบาลชลประทาน 
   - โครงการงานปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศระดับบัณฑิตศึกษา ช้ัน 17 - 18  
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเก็บของส่วนการคลัง สํานักงานอธิการบดี 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน ช้ัน 1 อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมส่ือพัฒนาสังคม  
คณะมนุษยศาสตร ์
   - โครงการจ้างปรับปรุงงานสิ่งก่อสร้างพ้ืนที่ ช้ัน 8 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
   - โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณาจารย์ และห้องเรียน ช้ัน 12 อาคารวิทยาลัย
นวัตกรรม 
   - โครงการจ้างปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ 
   - โครงการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดต้ังฉนวนกันความร้อน คณะศึกษาศาสตร ์
   - จ้างควบคุมงานก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลชลประทาน (ระยะที ่2) 
   - จ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร 2 ช้ัน 1 จํานวน 1 งาน 
   - จ้างควบคุมงานก่อสรา้งอาคารท่ีพักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา 
    
  2.4  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา/เปิดซองราคา/คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
   - โครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมสขุภาวะ อาหารและนิติกรรม 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) 
   - โครงการปรับปรุงดาดฟ้ากันซึมอาคาร 10 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการปรับปรุงระเบียบดาดฟ้ากันซมึ อาคาร 19 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการซ่อมรอยร้าวผนังด้านนอกและด้านใน อาคาร 19 จํานวน 1 งาน 
   - โครงการปรับปรุงศูนย์บรกิารสนับสนุนนิสติพิการ (DSS) 
   - โครงการปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 1 งาน 
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   - งานจ้างปรับปรุงศูนย์บรกิารสนับสนุนนิสติพิการ มศว ประสานมิตร จํานวน 1 งาน 
   - โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร 14 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 
      
  2.5  คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่ได้รบัการแต่งต้ัง 
   - กรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะจัดซืค้รุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 รายการ 
   - กรรมการกําหนดราคากลางจัดซื้ครุภัณฑ์สาํนักงาน จํานวน 3 รายการ 
   - กรรมการดําเนินการจา้งออกแบบงานปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูปฐมวัยฯ 
โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด คณะศกึษาศาสตร์ 
   - กรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 รายการ 
   - กรรมการดําเนินงานโครงการปรับปรุงอาคาร คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
   - กรรมการจัดรายรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะจัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ จํานวน 3 
รายการ หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
   - กรรมการจัดรายรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะจัดซื้อครภัุณฑ์ 6 รายการ 
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งานรายงานและเผยแพร ่
 
1. รายงานการวิเคราะห์ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2560 
 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 
2559-2560 และเก็บรวบรวมสถิติ ณ วันที ่23 มกราคม 2561 และสรปุผลการสํารวจภาวะการได้งาน
ทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 เฉพาะระดับปริญญาดังน้ี 
 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,197 คน 
ตอบแบบสํารวจ (สมบูรณ์) 3,944 คน คิดเป็นร้อยละ 93.97 ไม่ตอบแบบสํารวจ 253 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.03 

 
 
 2. บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ตอบแบบสํารวจ (สมบูรณ์) 
3,944 คน พบว่ามีสถานภาพการได้งานทําดังน้ี 
  2.1 ได้งานทํา 2,530 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15  
  2.2 ไม่ได้ทํางาน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 
  2.3 ศึกษาต่อ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 4.74 
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2. รายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิตและนิสิตเต็มเวลา ปีการศึกษา 2560 
 
สรุปการวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนสิิตเต็มเวลา (FTES)  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 
 
 การวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังน้ี  
 1. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนเท่ากับ 7,723 รายวิชา/กลุ่ม/ตอน 18,096 หน่วยกิต 
ช่ัวโมงบรรยาย 12,820 ช่ัวโมง ช่ัวโมงปฏิบัติ 14,742 ช่ัวโมง มีผู้ลงทะเบียนเรียน 265,775 ราย 
หน่วยกิตนิสิต (SCH) เท่ากับ 734,170 และนิสิตเต็มเวลา (FTES) 20,393.60 
 2. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยงานท่ีมจีํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) มากทีสุ่ด 
171,321 รองลงมาคือคณะสังคมศาสตรแ์ละคณะวิทยาศาสตร์ (SCH = 81,989 และ 74,995) 
ตามลําดับ   
 3. สัดส่วนการจัดการเรียนการสอนนิสิตในคณะ/หน่วยงานของตนเองภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 66.71 และจัดการเรยีนการสอนนิสตินอกคณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 33.29 คณะ/หน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนเฉพาะนิสิตในคณะ/หน่วยงานของตนเองคือคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบําบัด สําหรับคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนนิสิตนอก
คณะเท่าน้ันคือสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ นอกจากน้ี คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนให้นิสิต
ในคณะมากทีสุ่ดคือวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คิดเป็นร้อยละ 99.94 รองลงมาคือคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 99.85 และวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน คิดเป็นร้อยละ 
99.84 และคณะ/หน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนให้นิสตินอกคณะมากที่สุดคือคณะศึกษาศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 66.96   
 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 การวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560 รวมทุกคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังน้ี 
 1. จํานวนรายวิชา/กลุ่มที่เปิดสอน 728 กลุ่ม 3,673 หน่วยกิต ช่ัวโมงบรรยาย 1,783 
ช่ัวโมง ช่ัวโมงปฏิบัติ 1,470 ช่ัวโมง มีผู้ลงทะเบียนเรียน 6,626 ราย หน่วยกิตนิสิต (SCH) เท่ากับ 
27,350 และนสิิตเต็มเวลา (FTES) 1,139.85 ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี 2,011.48 
 2. คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีจาํนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็ม
เวลา (FTES) มากที่สุดคือคณะสังคมศาสตร์ (SCH = 6,261 FTES = 260.88) รองลงมาคือคณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะพลศึกษา (SCH = 4,472 FTES = 186.33 และ SCH = 3,162 FTES = 
131.75) ตามลําดับ   
 3. การวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES) นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสงักัดบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนให้นิสิตในหลักสูตร
ที่คณะ/หน่วยงานเปิดสอนจึงไม่แสดงการจัดการเรียนการสอนในคณะและนอกคณะ แต่จะแสดง
หน่วยกิตนิสิต (SCH) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
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สรุปจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 
ลําดับ คณะ/หน่วยงาน 

ปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษา 

(ปรับค่า) 
รวม 

จํานวน 
อาจารย์
ประจํา 

FTES : อาจารย์
ประจํา 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

1 คณะแพทยศาสตร์ 1,555.33 45.13 1,600.46 238.0 6.72 : 1 4 : 1 
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 304.47 31.00 335.47 61.0 5.50 : 1 8 : 1 
3 คณะเภสัชศาสตร์ 389.67 12.92 402.59 52.0 7.74 : 1 8 : 1 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 238.31 - 238.31 30.0 7.94 : 1 6 : 1 
5 คณะกายภาพบําบัด 300.44 4.92 305.36 35.0 8.72 : 1 8 : 1 
6 คณะพลศึกษา 1,108.37 247.81 1,356.18 64.0 21.19 : 1  
 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
324.39 - 324.39 9.0 

36.04 : 1 
8 : 1 

 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ 

196.53 106.50 303.03 14.0 
21.65 : 1 

20 : 1 

 3) กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

399.14 95.63 494.77 28.0 
17.67 : 1 

30 : 1 

 4) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ 

188.31 45.68 233.99 12.0 
19.50 : 1 

25 : 1 

7 คณะวิทยาศาสตร์ 2,083.18 226.96 2,310.14 150.5 15.35 : 1 20 : 1 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,144.17 25.67  1,169.84  73.0 16.03  : 1 20 : 1 
9 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
325.97 1.25 327.22 26.0 12.59 : 1 20 : 1 

10 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

274.47 1.75 276.22 18.0 15.35 : 1 20 : 1 

11 คณะมนุษยศาสตร์ 1,657.19 149.55 1,806.74 86.0 21.01 : 1 25 : 1 
12 คณะสังคมศาสตร์ 2,277.47 469.58 2,747.05 77.0 35.68 : 1 25 : 1 
13 คณะศึกษาศาสตร์ 1,014.39 335.40 1,349.79 76.0 17.76 : 1 30 : 1 
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1,036.06 81.75 1,117.81 63.0 17.74 : 1 8 : 1 
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 457.81 68.40 526.21 17.0 30.95 : 1 25 : 1 
16 บัณฑิตวิทยาลัย  54.00 54.00 13.0 4.15 : 1 25 : 1 
17 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1,040.89 22.95 1,063.84 35.0 30.40 : 1 25 : 1 
18 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษา 

ความย่ังยืน 
303.08  303.08 29.0 10.45 : 1 25 : 1 

19 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 123.42  123.42 17.0 7.26 : 1 25 : 1 
20 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  231.45 231.45 19.0 12.18 : 1 25 : 1 
21 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 4,758.92  4,758.92 32.0 148.72 : 1 25 : 1 
22 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน 
 1.00 1.00 84.5 0.01 : 1 4 : 1 

 หมายเหตุ  จํานวนอาจารย์ประจํา หมายถึง จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง    
 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที ่http://planning.op.swu.ac.th/Portals/55/download/5_report/Ftes/Ftes%2060/Part%201-
2%20FTES%202560-new.pdf?ver=2018-04-19-101301-773 
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3. สถิติทางการศกึษา ปีการศึกษา 2560 
 
  จัดทําเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและบริการข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย
นําเสนอข้อมูลในด้านหลักสูตรการศึกษา นิสิต บุคลากร นักเรียนสาธิต งบประมาณ และอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมผีลการดําเนินงานดังน้ี 
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหน่วยงานที่เปิดสอน ทั้งหมด 22 
หน่วยงาน แบ่งเป็น 15 คณะ 4 ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 1 สถาบัน และ 2 
สํานัก มีหลักสตูรทั้งหมด 23 หลักสูตร 161 สาขาวิชา จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร 81 
สาขาวิชา ปริญญาโท 7 หลกัสูตร 51 สาขาวิชา และปริญญาเอก 3 หลักสูตร 29 สาขาวิชา หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรสองภาษา 3 หลกัสูตร และหลกัสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร 
 จํานวนนิสิตของมหาวิทยาลัยจําแนกเป็นนิสติใหม่ 6,225 คน นิสิตทั้งหมด 23,641 คน 
และมีผูส้ําเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) 4,935 คน จาํนวนนิสิตใหมเ่พ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็น
ร้อยละ 12.26 (ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 5,545 คน) 
 ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1,151 
คน จาก 12 คณะ ที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ มีผู้สอบได้ จํานวน 1,049 คน คิดเป็นร้อยละ 91.14
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนักเรียนรวมทุกระดับช้ันจํานวนทั้งสิ้น 
7,112 คน ประกอบไปด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนสาธิต
ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจม่ 
 จํานวนบุคลากรมีทั้งหมด 5,526  คน  (อัตราคนครอง) เป็นข้าราชการ  จํานวน  188  
คน  คิดเป็นร้อยละ  3.40  พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  5,220  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.46  
ลูกจ้าง  จํานวน  118  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.14  แบ่งเป็นสายวิชาการจํานวน 1,451 คน คิดเป็น
ร้อยละ  26.26 และสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 4,075 คน คิดเป็นร้อยละ  73.74   
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4. รายงานประจําปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://www.swu.ac.th/SWUAnnualReport/2017/thai/ 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับย่อได้ที ่http://planning.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7542 
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ส่วนที่ 3 
 

 

การพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
 
 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและยกระดับสมรรถนะความสามารถในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรของส่วนแผนและยุทธศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 23 โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
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การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน  
รายช่ือโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และรายช่ือผู้เข้าฝึกอบรม  
 

ลําดับ 
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  

และศึกษาดูงาน 
วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 

1 โครงการอบรมหลักสูตร 
“นักบริหารมหาวิทยาลัย (นบ.)” รุ่น 1 

5 มกราคม –  
23 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศึกษาดูงานในประเทศ  
ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
ศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ณ มหาวิทยาลัยมาลายา  
ประเทศมาเลเซีย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ส่วนทรัพยากรบุคคล นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ  
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 

2 โครงการสัมมนาบุคลากร 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
เร่ือง “แนวทางการทํางานของ 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ และ
สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0” 

31 มกราคม –  
2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 

ไมด้ารีสอร์ท อําเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย ์
วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกษร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นางดารณี ชมศิริ 
นายพีรณัฐ เวทการ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด 
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นางสาวธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช 
นางสาวบุณฑริกา สงข์ขํา 
นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด 
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 
นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี 
นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง 
นายโชคชัย เถาว์ชาลี 
นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 
นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 
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ลําดับ 
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  

และศึกษาดูงาน 
วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รุ่นใหม่” รุ่นที่ 3 (สําหรับบุคลากร 
ในสถาบันอุดมศึกษา) 

19 - 23 
กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

นายพีรณัฐ เวทการ 

4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
“ก้าวแรกการเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” รุ่น 4 

23 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุม 8110 ชั้น 8  
อาคารหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ส่วนทรัพยากรบุคคล นางสาวธัญภรณ์ เพชระ 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWU - 
ERP 

14 - 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 

ห้อง 12 - 01 ชั้น 12  
อาคารบริการ : 
ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 

ฝ่ายบริหารข้อมูล
ทรัพยากร 

นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 

6 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี หัวข้อกิจกรรม  
IN HOUSE สํานักงานอธิการบดี 

22 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุมศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2  
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

สํานักงานอธิการบดี  
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ  
นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด 
นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นายพีรณัฐ เวทการ 
นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้จ่ายงบประมาณและ 
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

27 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 

ห้อง Kontent Space ชั้น 19 
โรงแรมใบหยกสกาย 
กรุงเทพมหานคร 

สํานักติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา 

นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 

8 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
“การฝึกปฏิบัติงานและหลักสูตร 
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ในรูปแบบการฝึกอบรมในห้องเรียน
และการฝึกอบรมผ่านส่ือ” 

2 - 3 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุมสิกขาบัณฑิต ชั้น 4 
อาคาร 14 สํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

สํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา 

นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 
นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี 

9 อบรมเร่ือง “การออกแบบอาคารพัก
อาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น” 

17 - 20 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุม อาคารวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

วิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วสท.) 

นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 

10 อบรมหลักสูตร “การบริหารโครงการ” 
รุ่นที่ 68 

6 - 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย  
ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 

สถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางเกษร เกตุอ่อน 
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด 

11 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร
ให้มีจิตสํานึกในการให้บริการ 
(Service mind) 

11 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
ชั้น 7 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

ส่วนทรัพยากรบุคคล นายพีรณัฐ เวทการ 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 

12 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
“ก้าวแรกการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” รุ่น 5 

18 มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุม 8110 ชั้น 8  
อาคารหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ นายพีรณัฐ เวทการ 
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ลําดับ 
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  

และศึกษาดูงาน 
วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 

13 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ 
(English camp) 

21 - 22 
มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 

จังหวัดชลบุรี ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ 
ส่ือสารองค์กร 

นายพีรณัฐ เวทการ 
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช 
นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 
นายพีรณัฐ เวทการ 
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช 
นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 

14 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ 
อาคารส่วนกลาง ประจําปี 2561 

26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

หอดนตรีและการแสดง 
อโศกมนตรี 2 ชั้น 4  
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี 

ส่วนพัฒนากายภาพ นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 

15 โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
สําหรับบุคลากร 

12, 13, 16, 17, 
19, 20, 23, 24, 
26 และ 31  
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร์  
อาคาร 38 ชั้น 1 ห้อง 0102 

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และ 
ส่ือสารองค์กร 

นางดารณี ชมศิริ 
นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 

16 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
บุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
เร่ือง “แนวทางการปฏิบัติงานของ 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของคณะวิชาและภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงาน
โครงการตามพระราชดําริ” 

4 – 6 
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 

โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า  
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกษร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นางดารณี ชมศิริ 
นายพีรณัฐ เวทการ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด 
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นางสาวธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช 
นางสาวบุณฑริกา สงข์ขํา 
นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด 
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 
นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี 
นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง 
นายโชคชัย เถาว์ชาลี 
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ลําดับ 
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  

และศึกษาดูงาน 
วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 

16 
 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
บุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
เร่ือง “แนวทางการปฏิบัติงานของ 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับบริบทของคณะวิชาและภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงาน
โครงการตามพระราชดําริ” (ต่อ) 

4 – 6 
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 

โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า  
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 
นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 

17 โครงการการบริหารแบบลีน “LEAN 
Management” และการจัดทํา 
Workflow 

16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุม ศาสตราจารย์  
ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2  
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

ส่วนทรัพยากรบุคคล นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
นางสาวธัญภรณ์ เพชระ 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 

18 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ความผูกพันธ์ในองค์กรสําหรับบุคลากร
ใหม่ (สายปฏิบัติการ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

9 - 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร และโรงแรม 
เดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท  
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนทรัพยากรบุคคล นางสาวธัญภรณ์ เพชระ 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 

19 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวข้อ “การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล” 

9 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ 1  
(07 – 34 - 1101) 

สํานักคอมพิวเตอร์ นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง 
นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 

20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

ห้องบุษราคัม ชั้น 32  
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์  
สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย ์
วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกษร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นางดารณี ชมศิริ 
นายพีรณัฐ เวทการ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด 
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นางสาวธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช 
นางสาวบุณฑริกา สงข์ขํา 
นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด 
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 
นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี 
นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง 
นายโชคชัย เถาว์ชาลี 
นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
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ลําดับ 
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  

และศึกษาดูงาน 
วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม 

20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ต่อ) 

23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

ห้องบุษราคัม ชั้น 32  
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์  
สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 
นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 

21 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

ห้องประชุมสภา 1  
อาคารหอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

ส่วนพัฒนากายภาพ นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 

22 โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินงาน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จังหวัดนครนายกและ 
จังหวัดสระแก้ว 

30 สิงหาคม –  
1 กันยายน  
พ.ศ. 2561 

โรงแรมแคนทารี 304 
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ส่วนกิจการเพ่ือสังคม นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางสาวบุณฑริกา สงข์ขํา 
นางสาวธัญภรณ์ เพชระ 

23 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
“นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รุ่นใหม่” รุ่นที่ 4  
(สําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา) 

3 - 7 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ 
นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี 

24 โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา เร่ือง 
การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

20 - 21 
กันยายน  
พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร่วมกับเครือข่าย
การวางแผนอุดมศึกษา 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางเกษร เกตุอ่อน  

 
 

 



 

 

ส่วนที่ 4 
 

ภาคผนวก 
 
 
ภาพกิจกรรม 
 
§ องค์กรภายนอกศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
§ สัมมนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
§ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์จัดการประชุม 
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ภาพกิจกรรม 
 

§ องค์กรภายนอกศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

 
 

  
 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ  
คณะผู้บริหารสํานักงบประมาณในการเย่ียมชมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

§ สัมมนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
 

 
 

โครงการสัมมนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
เรื่อง แนวทางการทํางานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 
ณ ไมด้ารีสอรท์ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของคณะวิชาและ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ”  
ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ สุขมุวิท 20 กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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§ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์พบคณะและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 
 

  
 

พบส่วนกิจการเพื่อสังคม 
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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พบบัณฑิตวิทยาลัย 
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 



64 

 

 
 

  
 

  
 

พบคณะแพทยศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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พบวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3  

อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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พบคณะวิทยาศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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พบคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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พบวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3  

อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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พบคณะเศรษฐศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ 

อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

 
 

 
 

  
 

พบคณะทันตแพทยศาสตร์  
เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ชั้น 13 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9B ชัน้ 6 สํานักงานอธิการบดี 
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พบคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 สํานักงานอธิการบดี 
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พบคณะสังคมศาสตร์ 
เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ 
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พบคณะศึกษาศาสตร์ 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ ศรีกาฬสินธ์ุ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ 
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§ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์จัดการประชุม 
 

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชง้บประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 
 

 
 

 

คร้ังท่ี 2/2561 
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
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คร้ังท่ี 3/2561 
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

 



77 

 

 
 

  
 

คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
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คร้ังท่ี 5/2561 
เม่ือวันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
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ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสํานกังานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)  
 

 
 

 
 

คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 1 อาคารหอประชุมใหญ่ 
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คร้ังท่ี 2/2561  
เมือวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9B ชัน้ 6 สํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ผ่านระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
 

  
 

  
 

เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
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ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 
 

 
 

คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสาํนักงานอธิการบดี 
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คร้ังท่ี 2/2561  
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) 
ที่จังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

 
 

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) 
ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 
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รายนามบุคลากรเพ่ิมเติม 
 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นายพีรณัฐ เวทการ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เข้าปฏิบัติงานสังกัดงานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี 
(อัตราใหม่) 
เริ่มปฏิบัติงาน 8 มกราคม พ.ศ. 2561  

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ (พนักงาน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยธุรการ  
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี 
ปฏิบัติงานแทน นางสาวณุกานดา ชุตินาทชัยเดช 
เริ่มปฏิบัติงาน 8 มกราคม พ.ศ. 2561  

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นางสาวประไพวรรณ คชาไพร (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เข้าปฏิบัติงานสังกัดงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี 
(อัตราทดแทน)  
การศึกษา  
ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการตลาด 
เริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน พ.ศ. 2561  
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คณะผู้จัดทํา 
 
 

ท่ีปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้อํานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
หัวหน้างานวิเคราะหแ์ละประสานงานแผน 
หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
หัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
หัวหน้างานประเมินผล 
หัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
หัวหน้างานรายงานและเผยแพร่ 

 

ผู้จัดทํา 
 

นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวขวัญธิดา แฉลม้วารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ขอบคุณ   งานวิเคราะห์และประสานงานแผน    
 งานแผนงบประมาณ   
 งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน    
 งานประเมินผล  
 งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพประกอบ 

 



ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
1 1 4  ซ อ ย สุ ขุ ม วิ ท  2 3  แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย เ ห นื อ
เ ข ต วั ฒ น า  ก รุ ง เ ท พ  ฯ  1 0 1 1 0
โ ท ร ศั พ ท์  0 2 - 2 5 8 4 1 1 4  

สว่นแผนและยุทธศาสตร์


