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คํานํา 
 
 รายงานประจําปี พ.ศ. 2562 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพันธกิจของส่วนแผน
และยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปรับแผน โครงการต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแผนอ่ืนๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา) นําแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ ประสานและ
ดําเนินการวิเคราะห์กลั่นกรอง การจัดทําแผนงบประมาณ จัดทําประมาณการรายได้แผ่นดินและ
ประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย ประสานการกําหนดแผนหลักในการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัย 
จัดวางผังและเสนอแนวทางปรับปรุงผังแม่บท ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม สร้างระบบกลไกในการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย ส่วนแผน
และยุทธศาสตร์ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทํางานเป็นเครือข่ายและ
การมสี่วนร่วม พัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ใช้การจัดการความรู ้การประกันคณุภาพการศึกษา 
การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ที่ทําให้ส่วนแผนและยุทธศาสตร์สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงคใ์นการดําเนินงานทุกด้านตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิจากความร่วมมอื
ทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกภาคส่วน ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยทุกชุด ผู้บริหารระดับ
คณะและหน่วยงาน ผู้ร่วมงานในมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านทีม่ี
ส่วนร่วมและผลักดันให้การดําเนินงาน ตามพันธกิจของส่วนแผนและยุทธศาสตร์สําเร็จดังจุดมุ่งหมาย 
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นน้ีตลอดไป  
 
 

ส่วนแผนและยทธศาสตร์ สาํนักงานอธิการบดี  
  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ประวตัมิหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถือกําเนิดจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก่อต้ังเมือ่วันที ่
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 และสาขาวิชาอาชีวศึกษา 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 ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนเข้าด้วยกัน 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 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
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  
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อ้างอิงข้อมูลจาก: แผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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การแบง่ส่วนราชการ 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 6 งาน ดังน้ี  
 1.  งานวิเคราะห์และประสานงานแผน               
 2. งานแผนงบประมาณ 
 3.  งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน  
 4. งานประเมินผล  
 5. งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 6. งานรายงานและเผยแพร ่                                     
 
 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 
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 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  
 15.  ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาการศึกษา ตามที่
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 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

 

 
 
 
 
 
 



11 

รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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บคุลากร 
ผู้บริหาร 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 

 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
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 
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11. ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Mini Modern Public Management (mini MPM)” สํานักงาน
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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.  ประกาศนียบัตรหลกัสูตร “การเป็นผู้เย่ียมสาํรวจภายนอก ขั้นที่ 1” สถาบันรับรองคุณภาพ 
  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 สยามบรมราชกุมารี 
  (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) 
29. ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งานวิเคราะห์และประสานงานแผน (ต่อ) 
 
 

 

 นายวุฒิชัย อ่ึงปลา (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
wuttichaio@g.swu.ac.th 
การศึกษา 
ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
เริ่มปฏิบัติงาน 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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 
  
   
 

 

 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 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

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 
 

โครงสร้างอัตรากําลังส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 

อัตรากําลงัมีคนครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา รวม 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์

31 2 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์

ผู้อํานวยการ 
(พนกังานมหาวิทยาลยั 1 คน)

งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
(พนกังานมหาวิทยาลยั 4 คน) 

งานแผนงบประมาณ 
(พนกังานมหาวิทยาลยั 8 คน) 

งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
(พนกังานมหาวิทยาลยั 4 คน) 

งานประเมินผล 
(พนกังานมหาวิทยาลยั 4 คน) 

งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
(พนกังานมหาวิทยาลยั 4 คน) 

งานรายงานและเผยแพร ่
(พนกังานมหาวิทยาลยั 4 คน) 

หน่วยธรุการ 
(พนกังานมหาวิทยาลยั 2 คน 

ลกูจา้งประจาํ 2 คน) 
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แผนภูมิแสดงอัตรากําลงั ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลูกจ้าง 2 คน (6 %)

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 31 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
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สรุปจํานวนบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามงานและประเภทของบุคลากร 
    หน่วย : คน     

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจํา รวม 
งาน/ตําแหน่ง 

อัตรามีคนครอง (อัตราว่าง) 
ผู้อํานวยการสว่นแผนและยุทธศาสตร ์ 1  1 
งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
งานแผนงบประมาณ 8  8 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8  8 
งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
งานประเมินผล 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 4 (1)  4 (1) 
 สถาปนิก 2 (1)  2 (1) 
 วิศวกร 1  1 
 นายช่างเขียนแบบ 1  1 
งานรายงานและเผยแพร ่ 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
หน่วยธรุการ 2 2 4 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  1 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  1 
 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  2 2 

รวมอัตรามีคนครอง 31  2 33 
(อัตราว่าง) (1)  (1) 
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การเงนิและงบประมาณ 
 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดําเนินการตามพันธกิจโดยใช้งบประมาณ 2 ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์มีค่าใช้จ่ายจริงดังน้ี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 ค่าใช้จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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ค่าใช้จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 จําแนกตามหมวดเงิน 

 
งบประมาณแผ่นดิน (บาท) งบประมาณเงินรายได้ (บาท) 

หมวดเงิน 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 

งบดําเนินงาน 789,683.35 518,418.92 1,221,300.00 791,681.47 308,178.73 1,028,542.82 
ค่าตอบแทน 166,250.00 159,820.00 96,170.00 432,520.00 240,833.00 481,403.00 
ค่าใช้สอย 166,338.53 18,250.55 892,403.03 323,633.00 45,630.70 376,027.96 
ค่าวัสดุ 457,094.82 340,348.37 232,726.97 34,528.47 21,715.03 171,111.86 
ค่าสาธารณูปโภค - -  1,000.00 - - 
งบลงทุน - - 240,800.00 579,308.00 612,666.09 261,291.65 
ค่าครุภัณฑ์ - - 240,800.00 197,308.00 612,666.09 261,291.65 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- -  382,000.00 -  

งบเงินอุดหนุน - -  389,464.00 448,131.00 512,956.00 
งบรายจ่ายอื่น - -  372,220.00 - 20,660.00 

รวม 789,683.35 518,418.92 1,462,100.00 2,132,673.47 1,368,975.82 1,289,834.47 
ที่มา : หน่วยธุรการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562   
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  ส่วนที่ 2 

 

 

ผลการดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

..................................... 
 
งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
ผลการดําเนนิงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
 1.1  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี และการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี   
  ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567)  และจดัทํา/ปรับ
แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)  ใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและแนวโน้มทีจ่ะเกิดในอนาคตเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยและส่วนงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
  สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผน ฯ 
ขึ้น 1 ชุด คณะกรรมการประกอบด้วยที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อธิการบดี รองอธิการบดีและกรรมการสภา
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ มีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็น
กรรมการและเลขานุการ และมีทีมงานส่วนแผนและยุทธศาสตร์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมี
คณะอนุกรรมการจัดทํา (ร่าง)แผนปฏิบัติการ จํานวน 6 ชุด โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการ  ได้แก่คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ด้านพัฒนานิสิต 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและ
พัฒนาระบบงาน และด้านยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร 
  ในกระบวนการทบทวนและจัดทําแผนฯ   คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้
ทบทวนบริบทที่สําคัญทั้งจากภายนอก เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านการปฏิรูปอุดมศึกษา และแนวโน้มด้านต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อระบบอุดมศึกษา/
มหาวิทยาลัย ฯลฯ และบริบทภายใน เช่นผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนใน
ระยะที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
การรับฟังความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ  ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) และผู้รับบริการ (VOC)  การ
วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์        การจัดทํา 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการแต่ละด้านโดยคณะอนุกรรมการฯ และการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาคมที่มีต่อการทบทวนและจดัทําแผนปฏิบัติการ ฯ โดยจัด ณ  โรงแรม
แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  29 มกราคม 2562 แล้วนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอมา
ปรับปรุงร่างแผน ฯ ให้สมบูรณ์เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ทั้งน้ีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในการประชุมคร้ัง 
4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2562  
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  ในแผนปฏิบัติการฉบับน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่
การบรรลุตามวิสัยทัศน์ 3 ด้าน ได้แก่ ผู้นําทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง โดยมีแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP) รองรับจํานวน 8 SSAP ดังแผนภาพ   

 
 
  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้จัดทําเอกสารแผนเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ ์และฉบับย่อใน
ลักษณะ Infographic และเวียนแจ้งให้ทุกสว่นงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและนําแผนในส่วน
ที่เก่ียวข้องไปปฏิบัติ   รวมถึงเผยแพร่เอกสารแผนฯบนเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย   
 
 1.2  การจัดทําแผนปฏิบัติงานสาํนักงานอธิการบดี ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานของสํานักงานอธิการบดี 
ได้ใช้กรอบแผนยุทธศาสตร์สาํนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ในการยกร่าง
แผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  
ขณะนีอยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ (infographic) เพ่ือเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ทราบและนําแผน/โครงการในส่วนที่เก่ียวข้องไปดําเนินการต่อไป 
 
2. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
    2.1  ร่วมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศใน
ระบบติดตามประเมินผลแหง่ชาติ (EMENSCR : Electronic Monitoring and Evaluation System 
of National strategy and Country Reform) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร่วมกับงานแผน
งบประมาณ และงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน) 
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 ผู้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี และจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  29 มกราคม 2562 
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งานแผนงบประมาณ 
ผลการดําเนนิงาน 
1.  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการประมาณการรายรับเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการประมาณการรายรับเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการ
ประมาณการรายรับเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตาม
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 2) เพ่ือศึกษาการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณการ
รายรับเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ โดยทําการศึกษาข้อมูลจํานวนนิสติ และงบประมาณที่คํานวณ
ตามแผนการรบันิสิต เปรียบเทียบกับข้อมูลจํานวนนิสิตและงบประมาณที่คํานวณจากนิสิตที่เข้าศึกษา
จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยศกึษาในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยและจําแนกตามส่วนงาน 
  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัย สามารถรับนิสติเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่าแผนการ
รับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 9.43 โดยมีเพียง 4 ส่วนงานท่ีสามารถรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริง
มากกว่าการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ 
และในภาพรวมมหาวิทยาลัย มีงบประมาณจากการรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่างบประมาณตาม
แผนการรับนิสติที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 10.12 และเมื่อพิจารณาแยกตามระดับการศึกษาพบว่า 
  1.  ระดับปริญญาตรี สามารถรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่าแผนการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ 
ร้อยละ 5.38 และมีงบประมาณจากการรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่างบประมาณตามแผนการรับ
นิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 3.88 
  2.  ระดับปริญญาโท แบบในเวลาราชการ สามารถรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่าแผนการรับ
นิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 65.53 และมีงบประมาณจากการรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่า
งบประมาณตามแผนการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 63.56 
  3.  ระดับปริญญาโท แบบนอกเวลาราชการ สามารถรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่าแผนการ
รับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 30.22 และมีงบประมาณจากการรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่า
งบประมาณตามแผนการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 35.00 
  4.  ระดับปริญญาเอก แบบในเวลาราชการ สามารถรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่าแผนการ
รับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 50.93 และมีงบประมาณจากการรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่า
งบประมาณตามแผนการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 59.78 
  5.  ระดับปริญญาเอก แบบนอกเวลาราชการ สามารถรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงเป็นไปตาม
แผนการรับนิสติที่ประมาณการไว้พอดี และมีงบประมาณจากการรับนิสิตเข้าศึกษาได้จริงตํ่ากว่า
งบประมาณตามแผนการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 1.38 
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  6. ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก แบบในเวลาราชการ ไม่สามารถรบันิสิตเข้าศึกษาได้เลย 
จึงตํ่ากว่าแผนการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 100.00 และมีงบประมาณจากการรับนิสิตเข้า
ศึกษาได้จริงตํ่ากว่างบประมาณตามแผนการรับนิสิตที่ประมาณการไว้ ร้อยละ 100.00 เช่นกัน 
  7. ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก แบบนอกเวลาราชการ ไม่มีส่วนงานใดการประมาณการ
รับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเลย และไม่ได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก 
แบบนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  จากผลการวิจยัมีข้อสังเกตว่า ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมงีบประมาณคลาดเคลื่อนไปจากการ
ประมาณการรายรับไว้ที่ ร้อยละ 10.12 ซึ่งมากกว่าหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้มีการหัก
งบประมาณออกไปร้อยละ 5 ของงบประมาณจากการประมาณการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต โดยไม่
ถือเป็นงบประมาณประจําของมหาวิทยาลัย แต่ในระดับปริญญาตรี มีงบประมาณคลาดเคลื่อนเพียง 
ร้อยละ 3.88 ซึ่งเพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่ในระดับบัณฑิตศึกษามี
งบประมาณคลาดเคลื่อนในทุกระดับ และทุกแบบการศึกษา สูงสุดถึงรอ้ยละ 63.56 และการศึกษา
แบบนอกเวลาราชการ มีงบประมาณคลาดเคลื่อนน้อยกว่าแบบในเวลาราชการ 
 
2.  ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสตูร 
  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้ประสานงานการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประสานความร่วมมือกับส่วนการคลัง ส่วนสง่เสริมและบรกิารการศึกษา 
ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักคอมพิวเตอร์ เพ่ือดําเนินการจัดทําข้อมูล
ประกอบการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรในโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการด้านข้อมูล และคาดว่ามหาวิทยาลัยจะ
ทราบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ของทุกหลักสตูรที่มีการเปิดการเรียนการสอนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ภายในเดือน
กันยายน 2562 
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งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
1.  ภาระงานหลัก 
  1.1 ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      1.2  ติดตาม/รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
  1.3  งานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ  
      1.4  จัดทําแผนงาน/โครงการเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  
2.  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.1  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความ 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform : eMENSCR)  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  2.2 จัดทํารายงานประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณและด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
อุดมศึกษา (BUDGET-U)  
  2.3  จัดทํารายงานผลงบประมาณรายจ่ายประจําปีในหมวดงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ก่อหน้ี
ผูกพัน) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  2.4  จัดทํารายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐาน แบบ ค. 011และครุภัณฑ์ที่อยู่
นอกบัญชีมาตรฐาน แบบ ค. 911 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  
 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. การติดตามการใช้งบประมาณ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ มีรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานการประชุม โดยมีการประชุมไปเรียบร้อยแล้ว 4 ครั้ง เพ่ือเร่งรัด
ติดตามงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้มกีารใช้จ่ายงบประมาณได้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน 
จากการเร่งรัดติดตามผลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์+ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ซึง่มีจํานวนทั้งสิ้น 444 รายการ วงเงิน 856,802,600 บาท พบว่า หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ครบทุกรายการ ส่งผลใหก้ารใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่นับได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ในภาพรวมได้อย่างครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ  
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  2. การรายงานผลโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบติดตามประเมินผล
แห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR)  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทํารายงานผลโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต่อสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าสู่ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) มี
โครงการที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 101,359,130 บาท จําแนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน 34 โครงการ งบประมาณ 100,734,300 บาท งบประมาณเงินรายได้ 
จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 624,830 บาท         
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การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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งานประเมินผล 
ผลการดําเนนิงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
  1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 15 ปี  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  

  
 
 1.2 การจัดทําคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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  1.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์(Strategic Action Plan - SAP) 
และแผนปฏิบัติการประจํา(Routine Action Plan - RAP)มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
  1.4 การพัฒนาระบบติดตามยุทธศาสตร ์มศว (SWU Strategy Action Plan Monitoring 
System : SWU-SAP)  
 

 
 
2. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.1 การรายงานผลการดําเนินงานตามการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด :  
แบบสมดุล 4 มิติ 
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งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
1.  ภาระงานหลัก 
  1.1 งานออกแบบ  
   หมายถึง การกําหนดรายละเอียดโครงการ การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ 
การพัฒนารูปแบบ การจัดทาํแบบและเอกสารการก่อสร้าง การกําหนดรูปแบบและรายการวัสดุ
ก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการตรวจสอบแบบรูปรายการเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 
  1.2 งานบริหารและอํานวยการก่อสร้าง 
   หมายถึง การบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการและสญัญา ได้แก่ งานควบคุมงานก่อสร้าง งานตรวจการจ้างก่อสร้าง เป็นต้น 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. งานออกแบบ 
  1.1 งานปรับปรุงพ้ืนที่ ช้ัน 7 อาคารบริการ ศ.มล.ป่ิน มาลากุล 
  1.2 งานปรับปรุงพ้ืนที่ ช้ัน 9 อาคารบริการ ศ.มล.ป่ิน มาลากุล 
  1.3 งานปรับปรุงพ้ืนที่ ช้ัน 2 อาคารบริการ ศ.มล.ป่ิน มาลากุล 
 1.4 งานก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และระบบสารสนเทศ 
 1.5 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน3 อาคารสาธิตปทุมวัน 
 1.6 งานปรับปรุงห้อง 10-101 และ 10-103 อาคาร 10 
 1.7 งานซ่อมแซมรอยร้าวผนัง อาคาร 19 
 1.8 งานปรับปรุงดาดฟ้าทําระบบกันซึม อาคาร 10 
 1.9 งานปรับปรุงระบบกันซึมบันไดหนีไฟ อาคาร 19 
 1.10 งานปรับปรุงโรงยิม สาธิต มศว ปทุมวัน 
 1.11 งานปรับปรุงตกแต่งภานใน อาคารบริการ ช้ัน4 ศูนย์ผิวหนัง 
 1.12 งานปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.13 งานปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตดาดฟ้า อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.14 งานปรับปรุงระบบท่อนํ้าดี-นํ้าทิ้ง อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.15 งานซ่อมแซมพ้ืน ช้ัน 11-12 อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 
 1.16 งานซ่อมแซมดาดฟ้า อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 
 1.17 งานปรับปรุงวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช้ัน 7 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี 
 1.18 งานทาสีและซอ่มแซมผนังด้านนอก อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 
 1.19 งานปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 14 ห้อง 901-905 วิทยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 1.20 งานปรับปรุงห้องนํ้า ชาย-หญิง อาคารบริหาร คณะเภสชัศาสตร์ 
 1.21 งานปรับปรุงห้องเรียน 14-603 อาคาร 14 
 1.22 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 17 อาคารนวัตกรรม  
ดร.สาโรช บัวศรี 
 1.23 งานปรับปรุงโถงรับแขก ช้ัน 8 อาคารนวัตกรรม ดร.สาโรช บัวศรี 
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 1.24 งานปรับปรุงห้องเรียน 402-403 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
 1.25 อาคารหอพักนิสิตแพทย์ ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนครนายก 
 1.26 งานปรับปรุงโถงสวัสดิการ ช้ัน 2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 1.27 งานปรับปรุงวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่วนคณบดี ช้ัน1 อาคารวิจัยฯ 
 2. งานควบคุมงาน 
  2.1 งานปรับปรุงพ้ืนที่ ช้ัน 5-9 อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 2.2 งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 2.3 งานปรับปรุงอาคาร 2 ช้ัน 1 คณะมนุษยศาสตร์ 
 2.4 งานปรับปรุงร้านขายของที่ระลึก มศว อาคาร 3 
 2.5 โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ  
Innovation Hubsเพ่ือการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งานรายงานและเผยแพร ่
ผลการดําเนนิงาน 
1. รายงานการวิเคราะห์ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตปรญิญาตรี รุน่ปกีารศึกษา 2560-2561 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 
2560-2561 และเก็บรวบรวมสถิติ ณ วันที ่27 ธันวาคม 2561 และสรปุผลการสํารวจภาวะการได้งาน
ทําของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 เฉพาะระดับปริญญาดังน้ี 
 1.  บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,223 คน
บัณฑิตตอบแบบสํารวจ 4,107 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 ไม่ตอบแบบสํารวจ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.75   

 
 
 2.  บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2560-2561 เฉพาะที่ตอบแบบสํารวจ 
4,107 คน พบว่ามีสถานภาพการได้งานทําดังน้ี 
                   2.1  ได้งานทํา 2,586 คน คิดเป็นร้อยละ 62.97  
                   2.2  ไม่ได้ทํางาน 1,359 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09 
                   2.3  ศึกษาต่อ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 
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2. รายงานการวิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2561 
 
สรุปการวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนสิิตเต็มเวลา (FTES)  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
 
 การวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังน้ี  
 1. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนเท่ากับ 6,761 รายวิชา/กลุ่ม/ตอน 19,429 หน่วยกิต 
ช่ัวโมงบรรยาย 13,666 ช่ัวโมง ช่ัวโมงปฏิบัติ 15,498 ช่ัวโมง มีผู้ลงทะเบียนเรียน 277,834 ราย 
หน่วยกิตนิสิต (SCH) เท่ากับ 751,059 และนิสิตเต็มเวลา (FTES) 21,018.33 
 2. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยงานท่ีมจีํานวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) มากทีสุ่ด 
171,321 รองลงมาคือคณะสังคมศาสตรแ์ละคณะวิทยาศาสตร์ (SCH = 81,989 และ 74,995) 
ตามลําดับ   
 3. สัดส่วนการจัดการเรียนการสอนนิสิตในคณะ/หน่วยงานของตนเองภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 69.72 และจัดการเรยีนการสอนนิสตินอกคณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 30.28 คณะ/หน่วยงานที่
จัดการเรียนการสอนเฉพาะนิสิตในคณะ/หน่วยงานของตนเองคือคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และวิทยาลยัอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สําหรับคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนนิสิตนอกคณะเท่าน้ันคือสํานักนวัตกรรม
การเรียนรู้ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นอกจากน้ี คณะ/หน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอนให้นิสิตในคณะมากที่สุดคือวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน คิดเป็นร้อยละ 
99.50 รองลงมาคือคณะพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 99.46 และคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 98.60 และคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนใหนิ้สิตนอกคณะมากที่สุดคือคณะศึกษาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 57.08   
 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 การวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รวมทุกคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังน้ี 
 1. จํานวนรายวิชา/กลุ่มที่เปิดสอน 1,134 กลุม่ 3,206 หน่วยกิต ช่ัวโมงบรรยาย 1,903 
ช่ัวโมง ช่ัวโมงปฏิบัติ 1,775 ช่ัวโมง มีผู้ลงทะเบียนเรียน 8,369 ราย หน่วยกิตนิสิต (SCH) เท่ากับ 
31,588 และนสิิตเต็มเวลา (FTES) 1,316.18 ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี 2,348.02 
 2. คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีจาํนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็ม
เวลา (FTES) มากที่สุดคือคณะศึกษาศาสตร์ (SCH = 9,667 FTES = 402.79) รองลงมาคือคณะ
บริหารธุรกิจเพ่ือสังคมและคณะสังคมศาสตร์ (SCH = 4,617 FTES = 193.38 และ SCH = 4,079 
FTES = 169.96) ตามลําดับ   
 3. การวิเคราะห์หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสติเต็มเวลา (FTES) เน่ืองจากนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสงักัดบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนให้นิสิตในหลักสูตร
ที่คณะ/หน่วยงานเปิดสอนจึงไม่แสดงการจัดการเรียนการสอนในคณะและนอกคณะ แต่จะแสดง
หน่วยกิตนิสิต (SCH) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 



49 

รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

สรุปจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 
ลําดับ คณะ/หน่วยงาน 

ปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษา 

(ปรับค่า) 
รวม 

จํานวน 
อาจารย์
ประจํา 

FTES : อาจารย์
ประจํา 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

1 คณะแพทยศาสตร์ 1,159.75 26.17 1,185.92 231.0 5.13 : 1 4 : 1 
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 286.61 36.04 322.65 66.0 4.89 : 1 8 : 1 
3 คณะเภสัชศาสตร์ 397.61  397.61 48.5 8.20 : 1 8 : 1 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 238.53  238.53 33.5 7.12 : 1 6 : 1 
5 คณะกายภาพบําบัด 332.64 4.96 337.60 39.5 8.55 : 1 8 : 1 
6 คณะพลศึกษา 1,172.11 156.41 1,328.52 65.0 20.44 : 1  
 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 355.69  355.69 11.0 32.34 : 1 8 : 1 
 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 198.31 49.83 248.14 17.0 14.60 : 1 20 : 1 
 3) กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 425.33 74.48 499.81 27.0 18.51 : 1 30 : 1 
 4) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/

มนุษยศาสตร์ 
192.78 32.10 224.88 10.0 22.49 : 1 25 : 1 

7 คณะวิทยาศาสตร์ 1,917.44 240.17 2,157.61 143.5 15.04 : 1 20 : 1 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,172.08 30.25 1,202.33 81.5 14.75 : 1 20 : 1 
9 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
447.94  447.94 26.0 17.23 : 1 20 : 1 

10 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

304.33  304.33 19.0 16.02 : 1 20 : 1 

11 คณะมนุษยศาสตร์ 1,642.67 197.10 1,839.77 92.0 20.00 : 1 25 : 1 
12 คณะสังคมศาสตร์ 2,392.61 305.93 2,698.54 49.5 54.52 : 1 25 : 1 
13 คณะศึกษาศาสตร์ 1,144.47 725.03 1,869.50 80.5 23.22 : 1 30 : 1 
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 951.56 73.28 1,024.83 55.0 18.63 : 1 8 : 1 
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 424.11 6.45 430.56 19.0 22.66 : 1 25 : 1 
16 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม   1,176.19 346.28 1,522.47 28.5 53.42 : 1 25 : 1 
17 บัณฑิตวิทยาลัย - 67.80 67.80 15.0 4.52 : 1 25 : 1 
18 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1,038.93 52.50 1,091.43 36.0 30.32 : 1  
 (1) กลุ่มสาขาศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์

และประยุกต์ศิลป์ 
514.97  514.97 10 51.50 : 1 8 : 1 

 (2) กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 
บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว 
เศรษฐศาสตร์ 

147.33 34.75 182.08 15 12.14 : 1 25 : 1 

 (3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 376.63 17.75 394.38 11 35.85 : 1 25 : 1 
19 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 351.17  351.17 27.5 12.77 : 1 25 : 1 
20 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 116.28  116.28 17.0 6.84 : 1 25 : 1 
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 11.11 6.00 17.11 18 0.95 : 1 20 : 1 
22 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  73.80 73.80 19.0 3.88 : 1 25 : 1 
23 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา    12.30 12.30 13.0 0.95 : 1 25 : 1 
24 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ 4,186.47  4,186.47 33.5 124.97 : 1 25 : 1 
25 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน 
175.14  175.14 92.0 1.90 : 1 4 : 1 

หมายเหตุ  จํานวนอาจารย์ประจํา หมายถึง จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที ่http://planning.op.swu.ac.th/Portals/55/download/5_report/Ftes/FTES-2561.pdf?ver=2019-06-26-141342-367 
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3. สถิติทางการศกึษา ปีการศึกษา 2561 
 
  จัดทําเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและบริการข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย
นําเสนอข้อมูลในด้านหลักสูตรการศึกษา นิสิต บุคลากร นักเรียนสาธิต งบประมาณ และอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมผีลการดําเนินงานดังน้ี 
 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหน่วยงานที่เปิดสอน ทั้งหมด 24 
หน่วยงาน แบ่งเป็น 16 คณะ 5 ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 1 สถาบัน และ 2 
สํานัก มีหลักสตูรทั้งหมด 25หลักสูตร 171 สาขาวิชา จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร 85 
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสตูร 1 สาขาวิชา ปริญญาโท 7 หลักสูตร 52 สาขาวิชา และ
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร 33 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรสองภาษา 7 หลักสูตร 
และหลักสูตรนานาชาติ 7 หลักสูตร 
 จํานวนนิสิตของมหาวิทยาลัยจําแนกเป็นนิสติใหม่ 6,630 คน นิสิตทั้งหมด 24,012 คน 
และมีผูส้ําเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2560) 4,819 คน จาํนวนนิสิตใหมเ่พ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็น
ร้อยละ 6.51(ปีการศึกษา 2560 มีนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 6,225 คน) 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนักเรียนรวมทุกระดับช้ันจาํนวนทั้งสิ้น 
7,644 คน ประกอบไปด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนสาธิตชุมชนการ
เรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม 
 จํานวนบุคลากรมีทั้งหมด 5,576 คน (อัตราคนครอง) เป็นข้าราชการ 178 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.19 พนักงานมหาวิทยาลัย 5,290 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 ลกูจ้าง 108 คน คิดเป็นร้อยละ  
1.94 จากจํานวนบุคลากรทั้งหมดเป็นสายวิชาการจํานวน 1,825 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 และสาย
สนับสนุนวิชาการ 3,751 คน คิดเป็นร้อยละ  67.27 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 
8,204,311,000 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน จาํนวน 4,243,766,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.73 
และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 3,960,544,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.27  
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4. รายงานประจําปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://www.swu.ac.th/SWUAnnualReport/2018/thai/ 
ดาวน์โหลดเอกสารฉบับย่อได้ที่ 
http://planning.op.swu.ac.th/Portals/55/download/5_report/report/annual_report_sm
all%2020189-n.pdf?ver=2020-01-17-141920-127 
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หน่วยธุรการ 
ผลการดําเนนิงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
  1.1 งานสารบรรณ 
   (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
   (2)  ปฏิบัติงานช่วยจัดทําหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
   (3) ควบคุมจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บริหารส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
   (4) รับผิดชอบการติดข่าวประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
  1.2 งานการเงิน 
   (1) จัดทําข้อมูลควบคุมการใช้เงินงบประมาณต่าง ๆ ประจําปีของหน่วยงานและ
รายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
   (2) จัดทําขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทน การเดินทาง การประชุมและ
สัมมนา  
  1.3 งานพัสดุ 
   (1) ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง และตรวจรับให้แก่หน่วยงาน 
   (2) ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขขอ้ขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ภายใน
หน่วยงาน 
  1.4 งานบคุคล 
   (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยของส่วนแผนฯ 
   (2) รับผิดชอบจัดทาํเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของส่วนแผนฯ 
   (3) ตรวจสอบวันลาของบุคลากร และสรุปสถิติการลาประจําเดือนของบุคลากรส่วนแผนฯ
   (4) จัดทําข้อมูลกรอบอัตรากําลังบุคลากร เพ่ือเสนอส่วนทรัพยากรบุคคล 
 (5) การเบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 (6) การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 (7) ประสานงานเรื่องกองทุนสํารองและสวัสดิการต่างๆ 
 (8) เสนอช่ือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 1.5 งานบริการอ่ืนๆ 
  (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ                 
ความสะอาดของห้องส่วนแผนและยุทธศาสตร์ (ช้ัน 5) และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ               
ทําความสะอาดและผู้ให้บริการซ่อมบํารุงให้กับหน่วยงาน 
  (2) อัดสําเนาเอกสาร หรือถ่ายเอกสาร เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่บุคลากร 
  (3) เรียงหน้า ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียงหน้า เย็บเล่ม เข้า/หุ้มปก ตัดขอบ
เอกสาร 
  (4) รับผิดชอบการจัดเลี้ยงประชุมของส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
  (5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.1  จัดทําโครงการสัมมนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เรือ่ง “แนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ใหส้อดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ” วันที่ 16-18 มกราคม 2562  ณ บ้านไร่ใจรัก รสีอร์ท ตําบล
สวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
  2.2  จัดทําโครงการสัมมนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เรือ่ง “สรปุผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)” 
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ส่วนที่ 3 
 

 

การพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและยกระดับสมรรถนะความสามารถในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรของส่วนแผนและยุทธศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 23 โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
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การอบรม ประชุม และสัมมนา   
รายช่ือโครงการอบรม ประชุม และสัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 
ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
อบรม 

1 อบรมหลักสูตร การประมาณราคา
งานระบบ รุ่นที่ 13 

24-25 พ.ย. 
61 

ห้องประชุม
อาคาร วสท. 

สถาบัน
วิศวพัฒน์ 
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย  
ในพระ
ราชูปถัมภ์ 

นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 

2 โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือ
รับใช้สังคม รุ่นที่ 1 

4-7 ธ.ค. 61 อําเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนกิจการ
เพ่ือสังคม 

น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 

3 อบรมหลักสูตร “การบริหาร
ยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 4 หลักสูตร
ย่อยท่ี 2 การบริหารยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ (เน้นการปฏิบัติการ
หรือ workshop) 

26-28 พ.ย. 
61 

โรงแรม เดอะ  
สุโกศล  
ถนนศรีอยุธยา 
กรุงเทพฯ 

ศูนย์บริการ
วิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ 
SWU-ERP 

24 ม.ค. 62 ห้อง
คอมพิวเตอร์  
รร.สาธิต มศว 
ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ชั้น 
2 

ฝ่ายบริหาร
ข้อมูล
ทรัพยากร 

น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 

5 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ความผูกพันในองค์กรสําหรับ
บุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

21-23 ก.พ. 
62 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
และโรงแรมซัน
ไชน์การ์เด้น  
รีสอร์ท (พัทยา
เหนือ) จังหวัด
ชลบุรี 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 

6 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ (ปีที่ 2) อบรม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
ความคิดเชิงระบบต่อยอดการ
ทํางาน” สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 

4-6 มี.ค. 
62 

ณ บ้านทิพย์สวน
ทอง รีสอร์ท  
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ฝ่ายเลขานุการ นางดารณี ชมศิริ 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
7 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ส่ือสาร 

  สํานัก
คอมพิวเตอร์ 

 

 o หัวข้อ SWU GAFE (Google 
Apps) สําหรับการทํางานร่วมกัน 
(G.SWU-Mail, Google 
Calendar, Google Drive)   

25 มี.ค. 62  ห้องคอม 
พิวเตอร์ 2  

 นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
 

 o หัวข้อ การใช้งาน Google 
Forms 

3 เม.ย. 62   ห้องคอม 
พิวเตอร์2  

 น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 

 o หัวข้อ การสร้างอินโฟกราฟิก
เพ่ือการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

5 เม.ย. 62   ห้องคอม 
พิวเตอร์ 3  

 น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 

 o หัวข้อ การใช้ Microsoft 
Excel    

29 เม.ย. 62   ห้องคอม 
พิวเตอร์ 2  

 นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด  
น.ส.ณุกานดา ชุตินาทชัยเดช 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 

 o หัวข้อ ออกแบบงานสร้างสรรค์
ด้วย Adobe Illustrator 

30 เม.ย. – 
1 พ.ค. 62 

ห้องคอม 
พิวเตอร์ 3 

 น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 
น.ส.บุญฑริกา สงข์ขํา 

8 โครงการแนวทางรับมือและ
ป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่ม 

7 และ 21 
พ.ค. 62 

ห้องการ์เด้น 1 
ชั้น 2 โรงแรม
แอมพาสซาเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ส่วนพัฒนา
กายภาพ 

นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 

9 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟอาคาร
ส่วนกลาง ประจําปี 2562 
“ร่วมฟังการอบรมและสาธิต
เก่ียวกับการป้องกันการเกิด
อัคคีภัย” 

23 พ.ค. 62 ณ ห้องศ ดร.
สุดใจ เหล่า
สุนทร ชั้น 2 
สํานัก 
หอสมุดกลาง 

ส่วนพัฒนา
กายภาพ 

น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 

  24 พ.ค. 62 สํานักงาน
อธิการบดี 

ส่วนพัฒนา
กายภาพ 

นางนิตยา อินทร์พญา 
น.ส.ศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
น.ส.ขวัญธิดา แฉล้มวารี 
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 

10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรสํานักงาน
อธิการบดี (English Camp) 

19-20 มิ.ย. 
62 

ณ โรงแรมพูบ
แมนพัทยา จี  
จังหวัดชลบุรี 

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร 

นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 
น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 

11 โครงการอบรม หลักสูตร “การ
บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : 
มุมมองของวิศวกรรมและนัก
กฎหมาย” 

22-23 มิ.ย. 
62 

ณ ห้องประชุม 
อาคาร วสท.  

จัดโดย
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทยใน
พระราชบร
ราชูปถัมภ์ 

นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
12 โครงการอบรมเสริมสร้างความรัก

ความผูกพันต่อองค์กร สําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการ 

3-5 ก.ค. 
62 

โรงแรมบางแสน 
เฮอริเทจ  
จังหวัดชลบุรี 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางนิตยา อินทร์พญา 
นางธัญญารัศม์ แก้วศรีนวม 

13 โครงการอบรม เร่ือง “หลักเกณฑ์
ในการคํานวณราคากลาง การใช้
งานระบบคํานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ
หน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง” 

24-25 ส.ค. 
62 

โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค 
ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 

14 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ความผูกพันในองค์กรสําหรับ
บุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รุ่น 2 

24-26 ก.ค. 
62 

โรงแรมซันไชน์
การ์เด้น รีสอร์ท 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

นายวุฒิชัย อ่ึงปลา 

15 โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริ หลักสูตรจิต
อาสา 904 “หลักสูตรหลัก
ประจํา” รุ่นที่ 2/2561 

16 พ.ค. 62 หอประชุมใหญ่ สถาบัน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
น.ส.จิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายดํารงเกียรติ เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา แฉล้มวารี 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 

16 อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ และการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 
รุ่นที่ 2/62 

13-14 มิ.ย.
62 

โรงแรมเสนา
เพลส กรุงเทพฯ 

ศูนย์ส่งเสริม
การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือ
สังคม 

น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 

17 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

14 มี.ค.62 ห้องประชุมสภา 
1 อาคาร
หอประชุมใหญ่ 

ส่วน
บริหารงาน
กลาง 

น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
18 โครงการบรรยายเร่ือง “แรง

บันดาลใจในการพัฒนางานประจํา 
ของสายปฏิบัติการใน
สถาบันอุดมศึกษา” 

27 มี.ค.62 ห้องประชุม ชั้น 
2 อาคารวิจัย
และการศึกษา
ต่อเน่ืองฯ 

ส่วน
บริหารงาน
กลาง 

นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ 2562 รุ่น 4 
เร่ือง การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
R2R Forum: พัฒนางานประจํา
ด้วยงานวิจัย (การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยสํารหัสสาย
ปฏิบัติการ) 

30 เม.ย.62 
(ภาคทฤษฏี) 
29-31 พ.ค.
62 
(ภาคปฏิบัติ) 

ห้องประชุม
สถาบัน
ยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย 
ชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรจ บัวศรี 
และโรงแรมราวิ
นทรา บีช รี
สอร์ท แอนด์ 
สปา พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

สถาบัน
ยุทธศาสตร์
ทางปัญญา
และวิจัย 

น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 

20 โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการ
ส่ือสารเบ้ืองต้นสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

31 ก.ค. - 9 
ส.ค. 62 

คณะ
มนุษยศาสตร์ 
ชั้น 8 ห้อง 802 

ส่วนวิเทศ
สัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร 

น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 
น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประชุม 

1 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาระดับภาคตะวันออก 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจําปีงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 
2/2561 

19 ต.ค. 61 ณ โรงแรมซัน
ไรส์ ลากูน โฮ
เทลแอนด์กอล์ฟ 
อําเภอบางคล้า 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สํานักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 3 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
น.ส.ธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
น.ส.จิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 

2 โครงการประชุม เร่ือง แนว
ทางการจัดทําแผนและ
งบประมาณให้สอดคล้องกับการ
จัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม 

10 ม.ค.62 ห้องประชุม 202 
อาคารจามจุรี 4 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 

3 กิจกรรมการให้คําปรึกษา EdPEx 
มหาวิทยาลัย 

14 ม.ค.62 ห้องประชุม
สถาบัน
ยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย 
ชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรจ บัวศรี 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นางนิตยา อินทร์พญา 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 

4 โครงการ "แนวทางการจัดทํา
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
2563 และการวางแผนงบลงทุน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ" 

22 ม.ค.62 ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
ชั้น 3 อาคาร
วิจัยและ
การศึกษา
ต่อเน่ือง ฯ 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

ผศ.นพ.วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
นางดารณี ชมศิริ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 

4 โครงการ "แนวทางการจัดทํา
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
2563 และการวางแผนงบลงทุน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ" (ต่อ) 

22 ม.ค.62 ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
ชั้น 3 อาคาร
วิจัยและ
การศึกษา
ต่อเน่ือง ฯ 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
น.ส.ณุกานดา ชุตินาทชัยเดช 
นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติภายใต้
โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับ
ภาค 

24 ม.ค.62 โรงแรมซันไรส์
ลากูน โฮเทล
แอนด์กอล์ฟ  
อําเภอบางคล้า  
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

สํานักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 3 

น.ส.จิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 

 
 
      



60 

รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2563) และจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2565) 

29 ม.ค.62 ณ ห้องคอน
เวนชั่น  
ฮอลล์ บี ชั้น 1 
โรงแรมแอมบาส
เดอร์ สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

ผศ.นพ.วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
น.ส.จิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นางดารณี ชมศิริ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
น.ส.ศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายดํารงค์เกียรติ เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา แฉล้มวารี 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
นายโชคชัย เถาว์ชาลี 
นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 
นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 

7 กิจกรรม Workshops เร่ืองค้นหา
สมรรถนะหลักของแต่ละ
หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี
และสมรรถนะรวมของสํานักงาน
อธิการบดี 

14 ก.พ.62 ห้องประชุม 
ศ.ดร.ประสาท 
หลักศิลา ชั้น 2 
คณะ
สังคมศาสตร์ 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นายดํารงเกียรติ เพ็ชรดี 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 

8 โครงการประชุมชี้แจง เร่ือง "การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
และการจัดการบริหารทรัพยากร
บุคคล" 

25 ก.พ.62 ห้องประชุม ชั้น 
2 อาคารวิจัย
และการศึกษา
ต่อเน่ือง 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
9 กิจกรรมการให้คําปรึกษา EdPEx 

มหาวิทยาลัย 
7 มี.ค.62 ห้องประชุม

สถาบัน
ยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย 
ชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรจ บัวศรี 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายดํารงเกียรติ เพ็ชรดี 

10 กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้ QC 
Tool ในการพัฒนาคุณภาพงาน 
หัวข้อ : กิจกรรม โครงข่ายการ
ทํางานภายในท่ีดีมีชัยไปกว่าคร่ึง 
คร้ังที่ 1  ของสํานักงานอธิการบดี 

30 เม.ย.62 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

นายทศพล ขําจิตสุทธิ์ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
นายดํารงเกียรติ เพ็ชรดี 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 

11 กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้ QC 
Tool ในการพัฒนาคุณภาพงาน 
หัวข้อ : กิจกรรม โครงข่ายการ
ทํางานภายในท่ีดีมีชัยไปกว่าคร่ึง 
คร้ังที่ 3  ของสํานักงานอธิการบดี 

27 มิ.ย.62 ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

นายทศพล ขําจิตสุทธิ์ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
นายดํารงเกียรติ เพ็ชรดี 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
สัมมนา 

1 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
บุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
เร่ือง “แนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และศึกษาดูงานโครงการ
ตามพระราชดําริ” 

16-18 ม.ค. 
62 

ณ บ้านไร่ใจรัก  
รีสอร์ท  
ตําบลสวนผ้ึง  
อําเภอสวนผ้ึง  
จังหวัดราชบุรี 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

ผศ.นพ.วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
น.ส.จิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นางดารณี ชมศิริ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
น.ส.ศนิพร ชีวภาคย์โสภณ 
น.ส.ฐิตารัตน์ แขขุนทด 
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายดํารงเกียรติ เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา แฉล้มวารี 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
นายโชคชัย เถาว์ชาลี 
นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 
นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 

2 โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา
ประจําปี 2562 เร่ือง ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคล่ือน
อุดมศึกษาไทย 

12-14 ก.พ. 
62 

ศูนย์การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ
เครือข่ายแห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
ตําบลสิงห์ 
อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผศ.นพ.วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นางเกษร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นางนิตยา อินทร์พญา 
นางดารณี ชมศิริ 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้ดําเนินการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
3 โครงการสัมมนาบุคลากรส่วนแผน

และยุทธศาสตร์เร่ือง “สรุปผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2562 (รอบ 6 เดือน)” 

23-25 พ.ค 
62   

ณ โรงแรม แอท
ที บูทีค ตําบล
คลองวาฬ 
อําเภอเมือง
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

รศ.นพ.วีระศักด์ิ จรัสชัยศรี 
นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์ 
นางเกสร เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
น.ส.จิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล 
นางดารณี ชมศิริ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ 
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 
น.ส.พิมพ์ชนก พัฒนราช 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ขํา 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข 
นายดํารงเกียรติ เพ็ชรดี 
นายโชคชัย เถาว์ชาลี 
นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ 
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.เกศกมล ประสานรมย์ 
นางกิตต์ิชญาห์ รักชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

 

ส่วนที่ 4 
 

 

 
ภาคผนวก 
 ภาพกิจกรรม 
 แต่งตั้งบุคลากรดํารงตําแหน่ง 
 บุคลากรลาออก 
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ภาพกิจกรรม 
 
§ สัมมนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์  
 

 
 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ใหส้อดคล้องกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดําริ” 
ณ บ้านไร่ใจรักรีสอร์ท ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

 
 

โครงการสัมมนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
เรื่อง “สรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์  

ประจําปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)”  
ณ โรงแรม แอทที บูทคี ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562   
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

แต่งตั้งบุคลากรดํารงตําแหน่ง 
ปี พ.ศ. 2562 

 
รักษาการหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน  

 

 
 
 
 
 

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  
รักษาการหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน  
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

 
 
รักษาการหัวหน้างานวางแผนพฒันาด้านกายภาพ  

 

 นายอชิตะ ก่ิงทัพหลวง (พนักงาน) 
สถาปนิก 
achita@swu.ac.th  
การศึกษา  
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 3 มกราคม พ.ศ. 2550  
รักษาการหัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

บุคลากรลาออก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 นายพีรณัฐ เวทการ (พนักงาน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัดงานวิเคราะห์และประสานงานแผน  
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี 
peeranut@g.swu.ac.th 
การศึกษา 
ปริญญาตรี รฐัศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
เริ่มปฏิบัติงาน 8 มกราคม พ.ศ. 2561 
ลาออก 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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รายงานประจําปี 2562  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ผู้จัดทํา 
 
 

ท่ีปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ผู้อํานวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
หัวหน้างานวิเคราะหแ์ละประสานงานแผน 
หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
หัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
หัวหน้างานประเมินผล 
หัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
ผู้กํากับดูแลงานด้านธุรการและบริหารทั่วไป 

 

ผู้จัดทํา 
นางนิตยา อินทร์พญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 ขอบคุณ   งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
  งานแผนงบประมาณ 
  งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  งานประเมินผล 
  งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 

ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพประกอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนแผนและยุทธศาสตร อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท 0-2649-5000 และ 0-2258-4114 
โทรสาร 0-2258-4114 

http://planning.op.swu.ac.th 
 

 
Strategy and Planning Office SWU 
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