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คํานํา 
 
 รายงานประจําปี พ.ศ. 2564 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพันธกิจของส่วนแผน
และยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปรับแผน โครงการต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแผนอ่ืนๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา) นําแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ ประสานและ
ดําเนินการวิเคราะห์กลั่นกรอง การจัดทําแผนงบประมาณ จัดทําประมาณการรายได้แผ่นดินและ
ประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย ประสานการกําหนดแผนหลักในการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัย 
จัดวางผังและเสนอแนวทางปรับปรุงผังแม่บท ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม  สร้างระบบกลไกในการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ส่วนแผน
และยุทธศาสตร์ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทํางานเป็นเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม พัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา 
การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่ทําให้ส่วนแผนและยุทธศาสตร์สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานทุกด้านตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกภาคส่วน ทั้งจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยทุกชุด ผู้บริหารระดับ
คณะและหน่วยงาน ผู้ร่วมงานในมหาวิทยาลัยทุกฝ่าย ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมและผลักดันให้การดําเนินงาน ตามพันธกิจของส่วนแผนและยุทธศาสตร์สําเร็จดังจุดมุ่งหมาย 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป  
 
 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนินพร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพธิี
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของวทิยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2502 

 

 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถือก าเนิดจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 
28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์ 
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชด าริจากพระบาทสมเด็จ - 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ให้ดูแลเรื่องการศึกษา ทรงมีพระราชด ารัสว่า “ขอให้ท ำงำนนี้ต่อไป
ให้ส ำเร็จ อย่ำทิ้งเรื่องนี้เป็นอันขำด” โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู  
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ อธิบดีกรมวิสามัญศึกษาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
คนแรก โดยเป็นผู้น าและผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผนของการฝึกหัดครู เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครู 
อย่างสูงยิ่ง 
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ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

 
 

 ต่อมาเกิดปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
เสนอให้จัดตั้งวิทยำลัยวิชำกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมวุฒิครูให้ถึงขั้นปริญญา วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2496 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้น ศาสตราจารย์  หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งอธิการบดี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยจัดการศึกษาสมัยใหม่
แบบตะวันตก เปิดสอนครั้งแรก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอาชีวศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนามาตามล าดับ
และตั้งวิทยาเขตใหม่ดังนี้ (1) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน (2498) (2) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 
จังหวัดชลบุรี (2498) (3) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (2510) (4) วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
มหาสารคาม (2511) (5) วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา (2511) (6) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร  

 เมื่อศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เข้ารับต าแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
เห็นว่าการด าเนินงานของวิทยาลัยวิชาการศึกษาไม่มีความคล่องตัวเป็นอันมาก จึงได้ร่างพระราชบัญญัติ
ยกฐานะวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย 
และวันที่ 6  มีนาคม พุทธศักราช 2517 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ศรีนครินทรวิโรฒ” ให้แก่มหาวิทยาลัย 
มีความหมายว่า มหำวิทยำลัยที่เจริญเป็นศรีสง่ำแก่มหำนคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมี 
วิทยาเขตดังนี้ (1) ประสานมิตร (2) ปทุมวัน (3) บางเขน (4) พลศึกษา (5) บางแสน (6) มหาสารคาม 
(7) พิษณุโลก (8) สงขลา ต่อมามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงสถานภาพของวิทยาเขตดังนี้ (1) วิทยาเขต 
พลศึกษารวมกับคณะพลศึกษา (2532) (2) วิทยาเขตบางแสนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา  (2533)  
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(3) วิทยาเขตพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร (2533) (4) วิทยาเขตปทุมวัน วิทยาเขตบางเขน และ
วิทยาเขตประสานมิตรเป็นวิทยาเขตกลาง (2536) (5) วิทยาเขตมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2537) (6) วิทยาเขตสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ (2539) 

 พุทธศักราช 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับบริจาคที่ดินในเขตต าบลศีรษะ
กระบือ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในเวลาต่อมา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่หลักในการด าเนินภารกิจ 2 แห่ง 
คือ (1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย  
ใจกลางเมืองที่ทันสมัยและพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ประวัติส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 

 ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 – 649 – 5000  
โทรสาร 02 – 258 – 4007 เว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ http://planning.op.swu.ac.th/ 
 
พ.ศ. 2520 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เดิมชื่อ กองแผนงาน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 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 เพ่ือให้การด าเนินงานวางแผนเป็นไปอย่างมี
ระบบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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พ.ศ. 2544 
  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2544 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองการเจ้าหน้าที่ 
  4. กองกิจการนิสิต 
  5. กองบริการการศึกษา 
  6. กองแผนงาน 
  7. กองวิเทศสัมพันธ์ 
 
พ.ศ. 2547 
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2547 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งหน่วยงานเป็นการภายใน เพ่ือให้ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถบริหารราชการได้อย่างคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในส านักงานอธิการบดี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2547 โดยแบ่งงานของกองแผนงาน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
  1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
  2. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  3. งานประเมินผล 
  4. งานรายงานและเผยแพร่ 
 
พ.ศ. 2548 
  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 จัดแบ่งหน่วยงาน
ภายในส านักงานอธิการบดี และได้จัดแบ่งการบริหารงานกองแผนงานออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 
  1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
  2. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  3. งานประเมินผล 
  4. งานรายงานและเผยแพร่ 
  5. งานแผนงบประมาณ 
  6. งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
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พ.ศ. 2559 - 2560 
  ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2559  
เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ และประกาศ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2559 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน จึงมีผลท าให้ชื่อและสังกัด
ของหน่วยงานต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง กองแผนงาน เปลี่ยนชื่อเป็น“ส่วนแผนและยุทธศาสตร์”   
ส าหรับการแบ่งงานในส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่องการแบ่งงานในหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย 
  1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
  2. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  3. งานรายงานและเผยแพร่ 
  4. งานแผนงบประมาณ 
  5. งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
  6. งานประเมินผล 
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 วัตถุประสงค์คุณภำพของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 จัดให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านแผนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามก าหนดและมีอัธยาศัยดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อ้างอิงข้อมูลจาก: แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ส านักงานอธกิารบด ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(พ.ศ. 2562 – 2565) 

 
 
 
 

ยึดตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ดังนี้ 

  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
  

 พันธกิจ (Mission)  
  1.  เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
   ของมหาวิทยาลัย  
  2.  ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  
  

 ค่ำนิยม (Core Values)  
  1.  ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Excellence)  
  2.  จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency)  
  3.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
  

 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
  “ใส่ใจกับงาน บริการด้วยใจ ธ ารงไว้ด้วยคุณภาพ” 
  

 
 พันธกิจ (Mission) 
  1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน  
   การบริหารทรัพยากร และสนับสนุนการบริหาร 
  2. ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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กำรแบ่งส่วนงำน 
 ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้  
 1.  งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
 2.  งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
 3.  งานรายงานและเผยแพร่ 
 4.  งานแผนงบประมาณ 
 5.  งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 6.  งานประเมินผล 
 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ประสานงานและด าเนินงานในการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาว แผนปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี 
 2. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการปรับแผน โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนอ่ืนๆ (ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น) 
 3. ประสานงานให้มีการด าเนินการตามแผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ 
เชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลส าเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
 4. ประสานและด าเนินการวิเคราะห์ กลั่นกรอง การจัดท าแผนงบประมาณในการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณการจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 5. ประสานและด าเนินการจัดท าประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ 
กลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 6. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
 7. ประสานก าหนดแผนหลักในการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัย 
 8. ประสานจัดวางผังและเสนอแนวทางปรับปรุงผังแม่บทของมหาวิทยาลัย 
 9. ประสานออกแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรมทุกระบบ 
 10. เขียนแบบเพ่ืองานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย 
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 11. ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 12. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการ
ระยะ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย 
 13. ประสานการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี การ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ของส านักงานอธิการบดี 
 14. ปฏิบัติงานจัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศ และสถิติเพ่ือการวางแผน เช่น ข้อมูล
นิสิต บุคลากร โปรแกรมการศึกษา งบประมาณ อาคารสถานที่ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ฯลฯ 
 15. จัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 16. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล หรือผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนในส่วนแผนและยทุธศำสตร์ 
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โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน 
 

 

 

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม 

 

   

 

 

 

 

 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทันตแพทย์ สรสัณห์ รังสิยำนนท์ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม 

  
 นำยทศพล ข ำจิตรสุทธิ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 

   

   
หัวหน้ำงำนวิเครำะห์และประสำนงำนแผน รักษำกำรแทนหัวหน้ำงำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผน หัวหน้ำงำนรำยงำนและเผยแพร่ 

   

   
หัวหน้ำงำนแผนงบประมำณ รักษำกำรแทนหัวหน้ำงำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ หัวหน้ำงำนประเมินผล 

   
 

 

 

 ผู้ก ำกับดูแลงำนด้ำนธุรกำรและบริหำรท่ัวไป  
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บุคลำกร 
ผู้บริหำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพ่ือสังคม 
 

 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลวิทย ์เจียรจิตต์ 
Associate Professor Cholvit Jearajit, Ph.D. 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

ที่อยู่ 
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม  
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 11743  
มือถือ: 08 – 1920 – 1732  
E-mail: cholvit_j@hotmail.com  
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพ่ือสังคม 
 

 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทันตแพทย์ สรสัณห์ รังสิยำนนท์ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม 

 
ที่อยู่ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15063  
E-mail: sorasun@g.swu.ac.th 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพ่ือสังคม 
 

 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม 

 
ที่อยู่ 
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15570  
E-mail: chaiwatchara@g.swu.ac.th 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 

 
 

นำยทศพล ข ำจิตรสุทธิ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 

 
ที่อยู่ 
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 15650 
E-mail: tosapol@g.swu.ac.th 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งำนวิเครำะห์และประสำนงำนแผน  
 

 

หัวหน้างาน (ว่าง) 
 

 

  

 

 นางดารณี ชมศิริ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
daraneen@g.swu.ac.th 
  

 

  

 

 นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
tritap@g.swu.ac.th 
  

 

  

 

 นายวุฒิชัย อึ่งปลา (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
wuttichaio@g.swu.ac.th 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผน  
 

 

รักษาการแทน
หัวหน้างาน 
 
 
 
 

นางวรากรณ์ สดแสงสุก (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
warakron@g.swu.ac.th  
  

 

  

 

 นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
judy.napat@hotmail.com 
  

 

  

 

 นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
OUR_DAY23@hotmail.co.th  
  

 

  

 

 นางสาวประไพวรรณ คชาไพร (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
prapaiwank@g.swu.ac.th  
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งำนรำยงำนและเผยแพร่  
 

 

หัวหน้างาน นางนิตยา อินทร์พญา (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
nittayain@hotmail.com 
  

   

 

 นายด ารงค์เกียรติ เพ็ชรดี (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
damrongk@g.swu.ac.th  
  

   

 

 นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
kwanthida@g.swu.ac.th 
  

   

 

 นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
nanthaporn@g.swu.ac.th  
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งำนแผนงบประมำณ  
 

 

หัวหน้างาน นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ratawan@g.swu.ac.th  
  

 

  

 

 นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
surachetk@g.swu.ac.th  
  

 

  

 

 นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
nopparatn@g.swu.ac.th  
  

 

  

 

 นางสาวบุณฑริกา สงข์ข า (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
buntharikas@g.swu.ac.th 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งำนแผนงบประมำณ (ต่อ) 
 

 

 นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ornanongm@g.swu.ac.th  
  

 

  

 

 นางสาวณุกานดา ชุตินาทชัยเดช (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
nukarnda@g.swu.ac.th  
 

 

  

 

 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
pinpinut@g.swu.ac.th  
 

 

  

 

 นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
pimchanok@g.swu.ac.th 
 

 
 
 
 
 

mailto:pimchanok@g.swu.ac.th
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ  
 

 

รักษาการแทน 
หัวหน้างาน 

นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง (พนักงาน) 
สถาปนิก 
achita@swu.ac.th  
  

 

  

 

 นายโชคชัย เถาว์ชาลี (พนักงาน) 
นายช่างเขียนแบบ 
chaichokpok@gmail.com  
  

 

  

 

 นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์ (พนักงาน) 
วิศวกร 
KITTIPONG2521@hotmail.com 
  

 

  

 

 นายฐิติวัชร อุบลธรรม (พนักงาน) 
สถาปนิก 
titiwatu@g.swu.ac.th 
  

 

  

 

 (ว่าง) 
 

 
 

mailto:titiwatu@g.swu.ac.th
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

งำนประเมินผล 
  

 

หัวหน้างาน นางเกษร เกตุอ่อน (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
kesorn@g.swu.ac.th  
 

   

 

 นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
titarat@g.swu.ac.th  
 

   

 

 นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
pimchayapomthong@gmail.com 
  

   

 

 นางสาวธัญภรณ์ เพชระ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
thanyapornp@swu.ac.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pimchayapomthong@gmail.com
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

หน่วยธุรกำร 
  

 

 นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล (พนักงาน) 
นักจัดการงานทั่วไป 
sasinan@g.swu.ac.th  
  

  

 

 

 นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ (พนักงาน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
Ketkamonp@g.swu.ac.th  
 

 
ลูกจ้ำงประจ ำ  
 

 

 นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 1)  
chaisuwat@swu.ac.th  
 

  

 

 

 นางกิตติ์ชญาห์ รักชาติ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 2)  
sakhorn@g.swu.ac.th  
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

อัตรำก ำลัง 
 

โครงสร้ำงอัตรำก ำลังส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 

อัตรำก ำลังมีคนครอง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ รวม 

30 2 32 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 

งำนวิเครำะห์และประสำนงำนแผน 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน) 

งำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผน 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน) 

 

งำนรำยงำนและเผยแพร่ 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน) 

 

งำนแผนงบประมำณ 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน) 

 

งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน) 

งำนประเมินผล 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน) 

 

หน่วยธุรกำร 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน 

ลูกจ้างประจ า 2 คน) 

ผู้อ ำนวยกำร 
(พนักงานมหาวิทยาลัย 1 คน) 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

สรุปจ านวนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงานและประเภทของบุคลากร 
    หน่วย : คน     

งำน/ต ำแหน่ง 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำงประจ ำ รวม 

อัตรำมีคนครอง (อัตรำว่ำง) 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 1  1 
งำนวิเครำะห์และประสำนงำนแผน 3(1)  3(1) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3(1)  3(1) 
งำนแผนงบประมำณ 8  8 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8  8 
งำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผน 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
งำนประเมินผล 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
งำนวำงแผนพัฒนำด้ำนกำยภำพ 4 (1)  4 (1) 
 สถาปนิก 2 (1)  2 (1) 
 วิศวกรวิชาชีพ 1  1 
 ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1  1 
งำนรำยงำนและเผยแพร่ 4  4 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4  4 
หน่วยธุรกำร 2 2 4 
 นักจัดการงานทั่วไป 1  1 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  1 
 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  2 2 

รวมอัตรำมีคนครอง 30  2 32 
(อัตรำว่ำง) (2)  (2) 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

กำรเงินและงบประมำณ 
 
 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ
งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามพันธกิจ 2 ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์มีค่าใช้จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 ค่าใช้จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ค่าใช้จ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงนิรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดเงิน 

ที่มำ : หน่วยธุรการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

หมวดเงิน งบประมำณแผ่นดิน (บำท) งบประมำณเงินรำยได้ (บำท) 

งบด ำเนินงำน - 1,405,431.56 

ค่าตอบแทน - 386,040.00 

ค่าใช้สอย - 81,369.00 

ค่าวัสดุ - 938,022.56 

งบลงทุน 481,883.06 508,654.20 

ค่าครุภัณฑ์ 481,883.06 63,654.20 

ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  445,000.00 

งบเงินอุดหนุน 12,817,480.00 271,197.53 

- งบพัฒนามหาวิทยาลัย - 245,597.53 

- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่จัดฯ - - 

- ส าหรับพัฒนาบุคลากรของหน่วยฯ - 25,600.00 

- เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินรายได้หมวดอุดหนุนจากรัฐบาล) 

12,817,480.00 - 

งบบุคลำกร 535,380.00                 - 

- เงินเดือนลูกจ้างประจ า 535,380.00 - 

งบรำยจ่ำยอ่ืน - 507,762.15 

 - รายจ่ายอื่น - 507,762.15 

รวม 13,834,743.06 2,693,045.44 



รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

..................................... 
 

1. งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานหลัก 

1.1.  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 

1.1.1.  ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

 พ.ศ. 2565 – 2580 

1.1.2.  รวบรวมข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 พ.ศ. 2565 – 2580 

1. ร่วมด ำเนินกำรสนับสนุนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหำร

มหำวิทยำลัย (อธิกำรบดีและรองอธิกำรบดี) ส่วนงำนที่มีกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 

16 คณะ 5 วิทยำลัย ส่วนงำนสนับสนุน จ ำนวน 4 สถำบัน 6 ส ำนัก 1 ศูนย์  

2. จัดท ำแบบสอบถำม (Questionnaire) โดยใช้ Google Forms สอบถำมนิสิตปัจจุบัน 

ศิษย์เก่ำ และผู้ใช้บัณฑิต  

3. ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มผู้บริหำรสำยปฏิบัติกำรในสังกัด

ส ำนักงำนอธิกำรบดี และกลุ่มผู้แทนนิสิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(นำยกองค์กำรนิสิต ประธำนสภำนิสิต ประธำนสโมสรนิสิตคณะ/วิทยำลัยต่ำง ๆ) 

4. จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นที่มีต่อ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meetings 

1.1.3 วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2565 – 2580 

1.1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพ่ือ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2565 – 2580 



31 

รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

1.1.5 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นที่มีต่อ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 โดยด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำร

มหำวิทยำลัย ผู้บริหำรส่วนงำน และผู้แทนส่วนงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย 

1.1.6 จัดท ำข้อมูลประกอบกำรน ำเสนอ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2565 – 2580 ต่อสภำมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปรับแก้ไขตำม

ข้อเสนอแนะ 

1.1.7 จัดท ำเอกสำรเล่มกรอบแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2565 – 2580 และเล่มแผนปฏิบัติกำร ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565, 2566 – 2570 

1.1.8 ประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดและขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 

 

1.2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(พ.ศ. 2562 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1.2.1  วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี    

    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

  1.2.2  จัดท ำเล่มเอกสำรและเผยแพร่ข้อมูลไปยังส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

   และเว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ (http://planning.op.swu.ac.th) 

 

1.3. แผนปฏิบัติงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

1.3.1   วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูล (ร่ำง) แผนปฏิบัติงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำน
อธิกำรบดี  

1.3.2   จัดท ำเล่มเอกสำรและแผนปฏิบัติงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ฉบับย่อ Infographic) 
ในรูปแบบ E-BOOK เผยแพร่ข้อมูลไปยังส่วนงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี  และ
เว็บไซต์ส ำนักงำนอธิกำรบดี (http://op.swu.ac.th) และเว็บไซต์ส่วนแผนและ
ยุทธศำสตร์ (http://planning.op.swu.ac.th) 

http://planning.op.swu.ac.th/
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1.4. แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.4.1 วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 

3 ระดับ และจัดท ำข้อมูลแผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 

1.4.2   จัดท ำเล่มเอกสำรจัดส่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ

เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ (http://planning.op.swu.ac.th) 

 
 
2.  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1 จัดท ำข้อมูลประกอบกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ (UCLAS) 
  2.1.1   ประสำนรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
  2.1.2   วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลจัดส่งไปยังกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ 
           นวัตกรรม  
 2.2 รำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่ เป็ นเลิศ EdPEx 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ 2563 

 2.2.1 วิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพเพ่ือกำรด ำเนินงำน 
  ที่เป็นเลิศ EdPEx มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ 2562 (หมวด 2 กลยุทธ์) 

  2.2.2 รวบรวมข้อมูลที่ส่วนแผนและยุทธศำสตร์รับผิดชอบ และประสำนงำนเพ่ือจัดส่งข้อมูล
ไปยังฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ 

 2.3  จัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนแผนและยุทธศำสตร์ เพ่ือประกอบกำรจัดอันดับของ University 
Performance Metrics หรือ UPM ซึ่งเป็นระบบกำรจัดอันดับที่ได้รับกำรสนับสนุนโดย The Ministry 
of Education and Training of Vietnam และจัดส่งไปยังฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ 
 2.4  จัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของงำนเพื่อประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตำมเกณฑ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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2. งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานหลัก 

1.1 ติดตาม/รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และงบประมาณ                                                                                       
รายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ด ำเนินกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลในระบบ SWU-ERP ด้ำนงบประมำณ เพ่ือติดตำมผลกำรใช้จ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในภำพรวมของมหำวิทยำลัย จ ำแนกตำมงบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 

งบรำยจ่ำยอ่ืน งบกลำง จ ำแนกตำมส่วนงำน คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์กำรแพทย์ฯ /

โรงเรียนสำธิตฯ/ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ของมหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒภำพรวมในรอบปี คิดเป็นร้อยละ 96.05 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้รอบปี 

คิดเป็นร้อยละ 60.28  

  

 1.2 งานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ  

  งำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรในชุดคณะท ำงำนคณะกรรมกำร

เร่งรัดติดตำมกำรใช้งบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและ

ยุทธศำสตร์เพ่ือสังคมเป็นประธำน ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์เป็นเลขำนุกำร คณะกรรมกำรชุดนี้

ท ำหน้ำที่ติดตำมกำรใช้งบประมำณของส่วนงำนต่ำง ๆ เข้ำไปแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

จึงท ำให้มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงบลงทุนได้ ร้อยละ 99.79  และไม่ถูกยึดงบประมำณ 

ส่งผลท ำให้ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัยบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปตำมมำตรกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้งบประมำณของรัฐบำลและของ

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ        

                        

 1.3  ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานส านักงานอธิการบดี  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ด ำเนินกำรร่วมกันคืองำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนด ำเนินงำนร่วมกับ

งำนประเมินผล ในส่วนงำนติดตำมฯ ได้ด ำเนินกำรติดตำมผลของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำน

ส ำนักงำนอธิกำรบดีและรวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวมเพ่ือน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
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ประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติงำนส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในรอบปี มีดังนี้ ด้ำนตัวชี้วัดมีจ ำนวน 9 ตัวชี้วัด มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 

บรรลุร้อยละ 77.78 ด้ำนโครงกำรมีจ ำนวน 14 โครงกำร มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 78.57   

 
2.  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1 กำรรำยงำนผลโครงกำร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่ำนระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ 
eMENSCR ( Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR)  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
          ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรรำยงำนผลโครงกำรของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ผ่ำนระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of 

National Strategy and Country Reform : eMENSCR)  ส่งส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ รำยละเอียดมีดังนี้  

มีกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 3 งำนคือ งำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผน งำนวิเครำะห์และ 

ประสำนงำนแผน และงำนแผนงบประมำณ ส ำหรับในส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนได้

ด ำเนินกำรน ำข้อมูลโครงกำรส ำคัญของมหำวิทยำลัยที่มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ แผน

ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12 และแผนปฏิบัติรำชกำรของ

มหำวิทยำลัย น ำข้อมูลโครงกำรส ำคัญที่มีควำมสอดคล้องตำมแผนข้ำงต้นลงในระบบติดตำมประเมินผล

แ ห่ ง ช ำติ  eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 

Country Reform : eMENSCR ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีโครงกำรส ำคัญรวมทั้งสิ ้น 18 

โครงกำร คิดเป็นงบประมำณทั้งสิ้น 337,882,910 บำท 

 

     2.2 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงระบบ (BUDGET-U) 

           กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ งำนติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนด ำเนินกำรร่วมกับ 

งำนแผนงบประมำณ โดยในส่วนงำนติดตำมฯ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกับงำนแผนงบประมำณ โดยน ำข้อมูลกำร

ใช้จ่ำยงบประมำณลงสู่ระบบฐำนข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลด้ำนงบประมำณและด้ำนนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์อุดมศึกษำ (BUDGET-U) และจัดท ำหนังสือรำยงำนไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำมรำยไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 และไตรมำส 4    
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การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.  งานรายงานและเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
    1.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นปีการศึกษา 2563 
  1.1.1 ประสำนกับส ำนักคอมพิวเตอร์ ในเรื่องของแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิต เพ่ือส ำรวจข้อค ำถำมและเพ่ือเตรียมจัดท ำแบบสอบถำม 
  1.1.2 ประสำนกับส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำและบัณฑิตวิทยำลัย เพ่ือขอจ ำนวน
บัณฑิตทั้งหมด เนื่องจำกข้อมูลของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้ง 2 หน่วยงำนจะสัมพันธ์กับกำรกรอก
ข้อมูลในระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต   
  1.1.3 ประสำนกับส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือขอไฟล์ข้อมูลบัณฑิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบข้อมูล  
  1.1.4 ประสำนกับส ำนักคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ำแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำ ขึ้นเว็บไซต์
ของมหำวิทยำลัย กำรเปิดระบบให้บัณฑิตได้รับทรำบ อีกทั้งประสำนกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำร
กรอกข้อมูล 
            1.1.5 ประสำนกับผู้ประสำนงำนของ คณะ สถำบันและส ำนัก ที่ดูแลและก ำกับบัณฑิต 
เพ่ือประสำนงำนติดต่อในกำรติดตำมบัณฑิตให้เข้ำมำกรอกข้อมูลในระบบให้ได้มำกที่สุด  (เพ่ืองำน
ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย) 
  1.1.6 ประสำนกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร เพ่ือประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเปิด
ระบบกำรกรอกแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
            1.1.7 ประสำนกับผู้ประสำนงำนของ คณะ สถำบันและส ำนัก และส ำนักคอมพิวเตอร์ ใน
กำรแก้ไขปัญหำให้กับบัณฑิตที่มีประสบปัญหำในกำรกรอกข้อมูลในระบบและรำยงำนข้อมูลสถิติของ
กำรกรอกข้อมูลให้กับผู้ประสำนงำนได้รับทรำบ 
            1.1.8 รำยงำนสถิติกำรกรอกข้อมูลในระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตและข้อมูลอ่ืนๆ 
ให้ผู้บริหำรได้รับทรำบและเป็นข้อมูลส ำหรับประกอบกำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรรับปริญญำบัตร 
  1.1.9 ประมวลผลและสรุปข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ส่งให้ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพตำม
ตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัย และน ำข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนแผน
และยุทธศำสตร์ 
            1.1.10  จัดท ำข้อมูลประกอบในกำรประเมินตนเอง ตำมตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ คือ ตัวชี้วัด 3.1 
ร้อยละกำรได้งำนท ำในพ้ืนที่หรือภูมิภำคของบัณฑิต และตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
ประกอบอำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
        1.1.11 จัดท ำบทสรุปกำรมีงำนท ำของบัณฑิตเสนอต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
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     1.2  รายงานการวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 
 1.2.1 รวบรวมจ ำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลำ (FTES) ของคณะและ
หน่วยงำนที่มีกำรเรียนกำรสอน จำกระบบ Supreme2019 
 1.2.2 วิเครำะห์ ตรวจสอบ และสรุปจ ำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลำ 
(FTES) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 1.2.3 สรุปจ ำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลำ (FTES) ประจ ำปีงบประมำณ
ส่งส่วนทรัพยำกรบุคคลเพื่อกำรจัดสรรอัตรำก ำลัง 
 1.2.4 สรุปจ ำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลำ (FTES) ประจ ำปีงบประมำณ
ส่งส่วนกำรคลังเพ่ือกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนิสิตตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 
 1.2.5 จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์จ ำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลำ (FTES) 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 1.2.6 เผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 
 1.3 สถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 
 1.3.1 ประสำนกับส่วนส่งเสริมและบริกำรกำรศึกษำ ส่วนทรัพยำกรบุคคล บัณฑิตวิทยำลัย
และโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนสถิติทำงกำร
ศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 1.3.2 รวบรวม ตรวจสอบและสรุปข้อมูลดังนี้  
  (1)  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนทุกระดับกำรศึกษำ 
  (2)  จ ำนวนนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ  
  (3)  ภำวะกำรหำงำนท ำของบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  (4)  จ ำนวนนักเรียนสำธิต  
  (5)  จ ำนวนบุคลำกร  
  (6)  งบประมำณ 
  (7)  พ้ืนที่ของมหำวิทยำลัย 
 1.3.3 จัดท ำต้นฉบับสถิติทำงกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ 2563 
 1.3.4 เผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศำสตร์  
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 1.4 รายงานประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  1.4.1 รวบรวม ตรวจสอบและสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะและหน่วยงำนเป็นภำพรวม
ของมหำวิทยำลัย 
 1.4.2 จัดท ำต้นฉบับรำยงำนประจ ำปี 
 1.4.3 ประชุมคณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำร่ำงต้นฉบับรำยงำนประจ ำป ี
 1.4.4 ประสำนกับคณะและหน่วยงำนเพื่อขอรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 1.4.5 ประสำนกับงำนพัสดุ ส่วนกำรคลัง เรื่องกำรจ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนประจ ำปี 
 1.4.6 ประสำนกับงำนบัญชี ส่วนกำรคลังเพ่ือขอข้อมูลงบกำรเงินประจ ำปี 
 1.4.7 ประสำนกับบริษัทและหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือขอข้อมูลในกำรก ำหนดรำคำกลำงใน
กำรจัดจ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนประจ ำปี 
 1.4.8 ประสำนกับบริษัทผู้รับจ้ำงพิมพ์หนังสือรำยงำนประจ ำปี เรื่องรำยละเอียดและ
ขอบเขตของกำรจัดพิมพ์หนังสือรำยงำนประจ ำปี กำรตรวจอำร์ตเวิร์ค กำรตรวจปรู๊ฟ และกำรส่งมอบ
หนังสือรำยงำนประจ ำปี 
 1.4.9 เผยแพร่รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบหนังสือ และแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) ส่งออก
ถึงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 1.4.10 เผยแพร่รำยงำนประจ ำปีลงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเว็บไซต์ส่วนแผน
และยุทธศำสตร์ 

 
 
 1.5 รายงานประจ าปี 2563 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 

 1.5.1  ขอผลกำรด ำเนินงำนของส่วนแผนและยุทธศำสตร์จำกทุกงำน 
  1.5.2  รวบรวม ตรวจสอบและสรุปผลกำรด ำเนินงำนของส่วนแผนและยุทธศำสตร์เป็น

ภำพรวมของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
1.5.3  จัดท ำต้นฉบับรำยงำนประจ ำปี 
1.5.4  เผยแพร่รำยงำนประจ ำปีลงเว็บไซต์ของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
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2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.1 จัดท ำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (ปค.5) เพ่ือ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน (รอบ 12 เดือน) ระดับส่วนงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 2.2  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ฉบับที่  4 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2.3 จัดท ำรำยงำนข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมวำระใหม่แห่งกำรพัฒนำเมือง ตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2565 ส่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2.4 จัดท ำแบบรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2565 
(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)  ส่งเลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 2.5 จัดท ำรำยงำนแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ พ.ศ. 2560 – 2564  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2564) ส่งส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6 จัดท ำแบบรำยงำนด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องตำมมติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ครั้งที่ 
7/2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ส่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2.7 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลแผนงำน/
โครงกำรภำยใต้ร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565  ส่ง
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2.8 ร่วมด ำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงำนที่มีกำรเรียนกำรสอน และ
ร่วมเก็บข้อมูลจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มผู้แทนนิสิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(นำยกองค์กำรนิสิต ประธำนสภำนิสิต ประธำนสโมสรนิสิตคณะ/วิทยำลัยต่ำง ๆ) เพ่ือประกอบกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 
 2.9    ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 
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งานแผนงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
 1.1  จัดท ำ ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประสำนงำนด้ำนค ำของบประมำณเงินอุดหนุนจำกรัฐ (เงินแผ่นดิน) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับส่วนงำนภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย และส่วนงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
 1.2 จัดท ำ ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประสำนงำนกำรประมำณกำรรำยรับเงินรำยได้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับส่วนงำนภำยใน และระดับมหำวิทยำลัย 
 1.3  จัดท ำ ตรวจสอบ วิเครำะห์ และประสำนงำนด้ำนค ำของบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับส่วนงำนภำยใน และระดับมหำวิทยำลัย 
 1.4  จัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนจำกรัฐ (เงินแผ่นดิน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ
มหำวิทยำลัย และจัดสรรลงสู่ส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย พร้อมจัดท ำเอกสำรเป็นรูปเล่มเพ่ือกำรบริหำร
งบประมำณต่อไป 
 1.5 จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในระดับ
มหำวิทยำลัย และจัดสรรลงสู่ส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย พร้อมจัดท ำเอกสำรเป็นรูปเล่มเพ่ือกำรบริหำร
งบประมำณต่อไป 
 1.6   วิเครำะห์ รวบรวม จัดท ำ และรำยงำนผลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงบประมำณ  
 1.7  บันทึกข้อมูลแผน/ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณในภำพรวมของมหำวิทยำลัยแก่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และส ำนักงบประมำณ 
    1.8   รวบรวม วิเครำะห์และตรวจสอบโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำ
เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   
     1.9  จัดท ำเอกสำรจัดสรรโครงกำรและวงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  และบันทึกโครงกำรเงินกู้ดังกล่ำวลงในระบบบริหำรข้อมูลทรัพยำกร (ERP) ของ
มหำวิทยำลัย 
 
2.  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1 จัดท ำ และประสำนงำนเกี่ยวกับระบบค ำขอตั้งงบประมำณมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWU-Budget)  
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 2.2 เข้ำร่วมกำรประชุม และประชุมเชิงปฏิบัติกำรในแผนงำนลักษณะบูรณำกำรต่ำงๆ ที่
มหำวิทยำลัยส่งโครงกำรเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำจำกทำงเจ้ำภำพแผนงำนบูรณำกำร ทั้งในรูปแบบกำร
ประชุม และกำรประชุมแบบออนไลน์ 
 2.3  เข้ำร่วมกำรประชุมชุดต่ำงๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับกำรงบประมำณ ทั้งในรูปแบบ
กำรประชุม และกำรประชุมแบบออนไลน์ 
 2.4 เข้ำร่วมกำรประชุมชุดต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในรูปแบบกำรประชุม 
และกำรประชุมแบบออนไลน์ 
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งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
 1.1 งำนออกแบบ  
  หมำยถึง กำรก ำหนดรำยละเอียดโครงกำร กำรก ำหนดแนวควำมคิดในกำรออกแบบ กำร
พัฒนำรูปแบบ กำรจัดท ำแบบและเอกสำรกำรก่อสร้ำง กำรก ำหนดรูปแบบและรำยกำรวัสดุก่อสร้ำง 
กำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง และกำรตรวจสอบแบบรูปรำยกำรเพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำง 
 1.2 งำนบริหำรและอ ำนวยกำรก่อสร้ำง 
  หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร ควบคุม ตรวจสอบ กำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร
และสัญญำ ได้แก่ งำนควบคุมงำนก่อสร้ำง งำนตรวจกำรจ้ำงก่อสร้ำง เป็นต้น 
 
ผลการด าเนินงานภาพรวม 
1. งานออกแบบ 

1.1 โครงกำรปรับปรุงส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร (ERP) 
1.2 โครงกำรปรับปรุงร้ำนขำยของที่ระลึกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
1.3 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ชัน้ 6 ภำคเคมี อำคำร 19 คณะวิทยำศำสตร ์ห้อง 19-602 และ 
 19-603 
1.4 โครงกำรปรับปรุงพ้ืนห้องเรียน ชั้น 8-9 อำคำรวิทยำลัยนำนำชำติฯ 
1.5 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรภำควิชำชีววิทยำ อำคำร 10 ชั้น 1-5 คณะวิทยำศำสตร์ 
1.6 โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำชำย-หญิง ชั้น 1-2 อำคำรปฏิบัติกำรและห้องพักอำจำรย์ คณะเภสัชศำสตร์ 
1.7 โครงกำรปรับปรุงที่เก็บอุปกรณ์พลศึกษำโรงยิม โรงเรียนสำธิต มศว องครักษ์ 
1.8 โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมส่วนแผนและยุทธศำสตร์ ชั้น 5 
1.9 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำร 19 คณะวิทยำศำสตร์ 
1.10 โครงกำรปรับปรุงผนังกันสำดโรงอำหำร โรงเรียนสำธิต มศว องครักษ์ 
1.11 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรเคมี อำคำร 15 ชั้น 1 ห้อง 15-124 คณะวิทยำศำสตร์ 
1.12 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรชีวเคมี อำคำร 15 ห้อง 15-827 คณะวิทยำศำสตร์ 
1.13 โครงกำรปรับปรุงลำนกิจกรรมชั้น 1 คณะสังคมศำสตร์ 
1.14 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ชัน้ 8 ภำคฟิสิกส์ อำคำร 19 คณะวิทยำศำสตร ์ห้อง 19-801  
 และ 19-802 
1.15 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร 1303 ,1304 คณะวิทยำศำสตร์ 
1.16   โครงกำรปรับปรุงหลังคำกันน้ ำฝน อำคำรพรีคลินิก  
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1.17 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ชัน้ 10 ภำคเคมี อำคำร 19 คณะวิทยำศำสตร ์ห้อง 19- 1001 
และ 19-1002 

1.18 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร ชั้น 6 ภำคเคมี อำคำร 19 คณะวิทยำสตร์ ห้อง 19-608 
และ 19-609 

1.19 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรภำควิชำฟิสิกส์ อำคำร 10 ชั้น 2 และชั้นดำดฟ้ำ 
1.20 โครงกำรปรับปรุงห้องเรียน คณะศึกษำศำสตร์ 
1.21 โครงกำรหอพักนิสิต มศว องครักษ์   
1.22 โครงกำรงำนกันซึมบันไดหนีไฟ อำคำร 19 คณะวิทยำศำตร์ 
1.23 โครงกำรปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 วิทยำลัยนำนำชำติเพ่ือศึกษำควำมยั่งยืน  
1.24 โครงกำรปรับปรุงหลังคำทำงเข้ำอำคำร คณะกำยภำพบ ำบัด มศว องครักษ์ 
1.25 โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียน คณะวิทยำศำสตร์ อำคำร 10 ชั้น 1-2 
1.26 โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำอำจำรย์ อำคำร 10 ชั้น 1-5 คณะวิทยำศำสตร์ 
1.27 ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรภำควิชำเคมี อำคำร 15 ชั้น 1-10 คณะวิทยำศำสตร์ 
1.28 โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำรคณะเภสัชศำสตร์ มศว องครักษ์ 
1.29 โครงกำรปรับปรุงทำสีอำคำร 10 มศว ประสำนมิตร 
1.30 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร 1712A คณะวิทยำศำสตร์ 
1.31 งำนตรวจสอบรูปแบบรำยกำรและเอกสำรรำคำค่ำก่อสร้ำงที่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย

จัดส่งเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ งบประมำณโครงกำรสิ่งก่อสร้ำงของมหำวิทยำลัย 
(งบประมำณแผ่นดิน) 

1.32 โครงกำรวิจัยแนวทำงกำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำรใช้รถเข็น ในโรงอำหำรกลำง 
กรณีศึกษำ: มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร กรุงเทพมหำนคร 

 
2. งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง 
 2.1 โครงกำรพัฒนำระบบสร้ำงเสริมสุขภำวะแก่ผู้ป่วย ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
 2.2 โครงกำรปรับปรุงหอดนตรีและกำรแสดงอโศกมนตรี (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 อำคำรนวัตกรรม 

ศ.ดร.สำโรช บวัศรี 
 2.3 โครงกำรปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น 3-4 อำคำรปฏิบัติกำรนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
 2.4 โครงกำรจ้ำงควบคุมก่อสร้ำงอำคำรสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และระบบ

สำรสนเทศ ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน 
 2.5 โครงกำรปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติกำรวิชำชีพครู คณะศึกษำศำสตร์ 
 2.6 โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมรองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์ 
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 2.7 โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมสัมมนำ 1-2 อำคำรปฏิบัติกำรนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
 2.8 โครงกำรปรับปรุงพ้ืนและผนังห้องประชุมรองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์ 
 2.9 โครงกำรปรับปรุงพ้ืนห้องเรียนชั้น 8-9 อำคำรวิทยำลัยนำนำชำติเพ่ือศึกษำควำมยั่งยืน 
 2.10 โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และระบบสำรสนเทศ 
 2.11 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมและตกแต่งพ้ืนที่ ชั้น 15 อำคำรนวัตกรรม ศ.ดร.สำโรช บัวศร ี
 2.12 โครงกำรปรับปรุงอำคำร 6 ชั้น 1 วิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
 2.13 โครงกำรปรับปรุงห้องพักอำจำรย์ภำควิชำทันตกรรมทั่วไป ชั้น 6 คณะทันตแพทยศำสตร์ 
 2.14 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรนิสิต คณะมนุษยศำสตร์ 
 

  
ห้องประชุมส่วนแผนและยุทธศำสตร ์

 

   
ร้ำนขำยของที่ระลึก SWU SHOP  

 

 
โครงกำรหอพักนสิิต มศว องครักษ์ 
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งานประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
 1.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 1.1.1 น ำข้อมูลแผนปฏิบัติกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้นระบบติดตำมยุทธศำสตร์ (SWU-SAP) 

 1.1.2 จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี      
                    มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับใช้ในกำรติดตำม 
                    และประเมินผล 
 1.1.3 จัดท ำคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี  
                  มหำวิทยำลัยศรีนครินรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 1.1.4 จัดท ำหนังสือแจ้งส่วนงำนผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและ  
         โครงกำรในระบบติดตำมยุทธศำสตร์ (SWU-SAP) 
 1.1.5 ติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี  
        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 1.1.6 ติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรของตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ 15 ปี  
        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
1.1.7 จัดท ำสรุปรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  
        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม 

 (1) คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (รอบ 6 เดือน / 12 เดือน) 
(2) คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(รอบ 6 เดือน / 12 เดือน) 

 1.1.8 พัฒนำและควบคุมดูแลกำรใช้งำนระบบติดตำมยุทธศำสตร์ (SWU-SAP) ให้กับส่วนงำน 
 1.1.9 ประสำนงำนส ำนักคอมพิวเตอร์ในกำรปรับปรุง แก้ไข ปัญหำเชิงเทคนิคกำรใช้ระบบติดตำม 
                  ยุทธศำสตร์ (SWU-SAP) 
 1.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 1.2.1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วดัตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 1.2.2 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.1  จัดท ำข้อมูลตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
2.1.1 คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2.1.2 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรติดตำมและ 
                  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน : แบบสมดุล 4 มิติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.1.3 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หน่วยธุรการ 
ผลการด าเนินงาน 
1.  ภาระงานหลัก 
 1.1 งานสารบรรณ 
 1.1.1  ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบกำรลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ 
 1.1.2 ปฏิบัติงำนช่วยจัดท ำหนังสือและเอกสำรต่ำงๆ ของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 1.1.3 ควบคุมจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บริหำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 1.1.4 รับผิดชอบกำรติดข่ำวประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำน 
 1.1.5 รับผิดชอบกำรเวียนหนังสือรำชกำร เอกสำรจำกภำยนอก ฯลฯ ให้บุคลำกรส่วนแผน 
  และยุทธศำสตร์รับทรำบ 
 
 1.2 งานการเงิน 
 1.2.1  จัดท ำข้อมูลควบคุมกำรใช้เงินงบประมำณต่ำงๆ ประจ ำปีของหน่วยงำนและรำยงำน 
  เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 
 1.2.2 จัดท ำขออนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณ ค่ำตอบแทน กำรเดินทำง กำรประชุมและสัมมนำ 
   
 1.3 งานพัสดุ 
 1.3.1 ด ำเนินกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง และตรวจรับให้แก่หน่วยงำน 
 1.3.2 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ ที่ 
  เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องมือหรือ 
  อุปกรณ์ภำยในหน่วยงำน 
 
 1.4 งานบุคคล 
  1.4.1  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัยของส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
  1.4.2  รับผิดชอบจัดท ำเอกสำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของส่วนแผน 
   และยุทธศำสตร์ 
  1.4.3  ตรวจสอบวันลำของบุคลำกร สรุปสถิติกำรลำประจ ำเดือน และสรุปกำรลำประจ ำปี  
   ของบุคลำกรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
  1.4.4  จัดท ำข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกร เพ่ือเสนอส่วนทรัพยำกรบุคคล 
  1.4.5  กำรเบิกเงินเดือนพนักงำนมหำวิทยำลัย 
  1.4.6  กำรเบิกเงินสวัสดิกำรต่ำงๆ 
  1.4.7  กำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย 
  1.4.8  ประสำนงำนเรื่องกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิกำรต่ำงๆ 
  1.4.9  เสนอชื่อขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
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  1.4.10  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งบุคลำกรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ 
 
 1.5 งานบริการอ่ืนๆ 

 1.5.1 ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบกำรควบคุมดูแลควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยและควำมสะอำด    
  ของห้องส่วนแผนและยุทธศำสตร์ (ชั้น 5) และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำรท ำ 
  ควำมสะอำดและผู้ให้บริกำรซ่อมบ ำรุงให้กับหน่วยงำน 

 1.5.2 อัดส ำเนำเอกสำร หรือถ่ำยเอกสำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกร 
 1.5.3 เรียงหน้ำ ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเรียงหน้ำ เยบ็เล่ม เข้ำ/หุ้มปก ตัดขอบเอกสำร 
 1.5.4 รับผิดชอบกำรจัดเลี้ยงประชุมของส่วนแผนและยุทธศำสตร์  
 1.5.5 ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
2.  ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.1 เป็นกรรมกำรพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 2.2  ร่วมปฏิบัติงำนในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 
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การพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและยกระดับสมรรถนะความสามารถในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรของส่วนแผนและยุทธศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 37 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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การอบรม ประชุม และสัมมนา   
รายชื่อโครงการอบรม ประชุม และสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
อบรม 

1 กิจกรรมการบรรยาย หวัข้อ 
Sustainable 
Development Goals-
SDGs 

1 ต.ค. 63 บรรยายออนไลน์ 
Google Meet 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

นายทศพล ข าจิตรสุทธิ ์
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
นายวุฒิชยั  อึ่งปลา 
น.ส.ศนิพร  ชีวภาคย์โสภณ 
น.ส.ประไพวรรณ  คชาไพร 
นายสุรเชษฐ์  กนัติชาพิพัฒน ์
นายนพรัตน์  นาชาสิงห์ 
น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
น.ส.บุณฑริกา  สงข์ข า 
น.ส.อรอนงค์  เมืองเกิด 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 
น.ส.ณุกานดา  ชุตินาทชยัเดช 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย์ 

2. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
“การบริหารบุคคลลูกจา้ง
ส่วนราชการ และประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2562” 

10 ต.ค. 63 ห้องประชุมบุณยเกตุ
หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ 

สมาคมลูกจ้าง
ส่วนราชการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

นางกิตติ์ชญาห์  รักชาต ิ
 

3. อบรมออนไลน์ หวัข้อ “การ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2565” 

15 ต.ค. 63 Microsoft Teams ฝ่ายบริหารขอ้มูล
ทรัพยากร 

น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
น.ส.อรอนงค์  เมืองเกิด 
 

4. กิจกรรมถวายผา้พระกฐิน 
พระราชทาน ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 

22-24 ต.ค.63 วัดมัชฌิมาวาส  
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธาน ี

ส่วนกิจการเพื่อ
สังคม 

น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 

5. ประชุมคณะท างานพัฒนา
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย 

12 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม 9B 
ชั้น 6 อาคาร 9 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นายทศพล  ข าจิตรสุทธิ ์
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ประชุม 

1. โครงการจัดประชุมกลุ่มยอ่ย 
(Focus Group) ส าหรับ
ผู้บริหารปฏิบัตกิารในสังกัด
ส านักงานอธกิารบด ี 

30 พ.ย. 63 โรงแรมพลูแมน 
กรุงเทพฯ แกรนด์
สุขุมวิท 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

นายทศพล  ข าจิตรสุทธิ ์
นางดารณี ชมศิร ิ
นางเกษร  เกตุอ่อน 
นางนิตยา  อินทร์พญา 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
น.ส.ฐิตารัตน์  แขขุนทด 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์  กันติชาพิพัฒน ์
นายด ารงค์เกียรติ  เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี
น.ส.นันทพร บุ้งเท่ียง 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง 
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย์ 
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นายวุฒิชยั อึ่งปลา 
น.ส.จิตตาภัทร์  ชะอุ่มผล 

2. โครงการจัดประชุมกลุ่มยอ่ย 
(Focus Group) ส าหรับ
ผูแ้ทนนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ธ.ค. 63 ห้องประชุมสภาชั้น 
3 อาคารวจิัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

นายทศพล ข าจิตรสุทธิ ์
นางดารณี ชมศิริ 
นางนิตยา  อินทร์พญา 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
น.ส.ฐิตารัตน์  แขขุนทด 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นายสุรเชษฐ์  กันติชาพิพัฒน ์
นายด ารงค์เกียรติ  เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง 
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นายวุฒิชยั อึ่งปลา 
น.ส.จิตตาภัทร์  ชะอุ่มผล 
นางนภัสสร ตันตะยาภรณ์ 
น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 
น.ส.ศนิพร ชีวภาคยโ์สภณ 
นางกิตติ์ชญาห์  รักชาต ิ
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รายงานประจ าปี 2564  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ประชุม 

3. ประชุมสัมนาการเตรียมการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

7 ม.ค. 64 ห้องแกรนด์ ไดม่อน 
บอลรูม ศูนย์ประชุม 
อิมแพ็คฟอรั่ม เมือง
ทองธาน ี

ส านักงบประมาณ นายทศพล ข าจิตรสุทธิ ์
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
นายสุรเชษฐ์  กันติชาพิพัฒน ์
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 

4. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 

18 มี.ค. 64 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ 
กรุงเทพฯ  

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

นายทศพล ข าจิตรสุทธิ ์
นางดารณี ชมศิริ 
นางเกษร  เกตุอ่อน 
นางนิตยา  อินทร์พญา 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
น.ส.ฐิตารัตน์  แขขุนทด 
นายสุรเชษฐ์  กันติชาพิพัฒน ์
นายด ารงค์เกียรติ  เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง 
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย์ 
นายวุฒิชยั อึ่งปลา 
น.ส.จิตตาภัทร์  ชะอุ่มผล 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ข า 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
นางกิตติ์ชญาห์  รักชาต ิ

5. อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบ
อาคาร ตามกฎหมาย
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
ประจ าป ี2564 “ผู้ตรวจสอบ
อาคาร” รุ่นที่ 52 

5,6,7,12,13,14 
มี.ค. 64  
 

ห้องประชุมอาคาร
วสท. ซอย
รามค าแหง 39  
(วัดเทพลีลา) 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

นายกิตติพงศ์ โรจนพ์งศ์พิชญ ์
 

6. โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
สื่อออนไลน์ Facebook 
Live เร่ืองแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ 
และวิธกีารจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 
 
 
 
 

1 เม.ย. 64 Facebook Live กรมบัญชีกลาง น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ประชุม 

7. โครงการประชุมเพื่อรับความ
ความคิดเห็นที่มีต่อร่าง  
แผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 เม.ย. 64 โรงแรม Lancaster 
bangkok 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

นายทศพล ข าจิตรสุทธิ ์
นางดารณี ชมศิริ 
นางเกษร  เกตุอ่อน 
นางนิตยา  อินทร์พญา 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
น.ส.ฐิตารัตน์  แขขุนทด 
นายสุรเชษฐ์  กนัติชาพิพัฒน ์
นายด ารงค์เกียรติ  เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.ธัญภรณ์ เพชระ 
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์
นายวุฒิชยั อึ่งปลา 
น.ส.จิตตาภัทร์  ชะอุ่มผล 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ข า 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
นางกิตติ์ชญาห์  รักชาต ิ
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
น.ส.ศนิพร ชีวภาคยโ์สภณ 
น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 

8. จัดการคู่มือการท างาน Work 
instruction หรือ SOP แบบ
ออนไลน์ด้วย Teachme Biz 

25 พ.ค. 64 
 

ออนไลน์ 
Seminardd.com 

Seminardd.com น.ส.บุณฑริกา สงข์ข า 
 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
หัวข้อ สุขภาพจิตในบริบท 
Work from home  
 

19 พ.ค. 64 
 

บรรยายออนไลน์ 
ผ่าน zoom 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์
น.ส.บุณฑริกา สงข์ข า 
 
 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2564 หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ 
และการใช้สื่ออยา่งสร้างสรรค์  
 
 

21 พ.ค. 64 
 

บรรยายออนไลน์
ผ่าน zoom 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.ประไพวรรณ คชาไพร 
น.ส.ศนิพร ชีวภาคยโ์สภณ 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ข า 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ประชุม 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคคลากรมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2564 หัวข้อ รู้ครบจบโควิด
ในตอนเดยีว  

27 พ.ค. 64 
 

บรรยายออนไลน์
ผ่าน zoom 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์
น.ส.ศนิพร ชีวภาคยโ์สภณ 
น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
น.ส.บุณฑริกา สงข์ข า 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นางดารณี ชมศิริ 
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี

12. การเสวนา หัวขอ้การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ การเลื่อน
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น ใน
ระดับช านาญงานส าหรับ
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ โดย 
ตัวแทนบุคลากร ในระดับ
ช านาญการ,ช านาญงานสาย
ปฏิบัติการ 

28 พ.ค. 64 
 

Zoom Meeting ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
 

13. อบรมระบบสารบรรณ  8-9 มิ.ย. 64 Zoom Meeting ฝ่ายบริหารขอ้มูล
ทรัพยากร 

นางดารณี ชมศิริ 
น.ส.ศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย์ 

14. อบรมการใช้ระบบประเมิน
ตนเอง และการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์ (UCLAS) 

16 มิ.ย. 64 Zoom Meeting ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม 

นายทศพล  ข าจิตรสุทธิ ์
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย์ 

15. โครงการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย์ และการประชุมผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
“หลักจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย”์ (Ethical Principle 
to research Involving 
Human Subject) 

18 มิ.ย. 64 Zoom Meeting สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและ
วิจัย มหาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นายนพรัตน์ นาชาสิงห์ 

16. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
หัวข้อการอบรม : การใช้งาน 
Office365 ส าหรับการ
ท างานร่วมกัน 
 
 

24 มิ.ย. 64 
09.00-12.00น. 

Microsoft Team ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.บุณฑริกา สงข์ข า 
น.ส.ศนิพร ชีวภาคยโ์สภณ 
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ประชุม 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร มหาวิทยา 
ศรีนครินทรวิโรฒ : การ
เสวนา หวัข้อการวางแผน
การเงินส าหรับมนุษย์เงินเดือน  

30 มิ.ย. 64 
 

Zoom Meeting ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.อรอนงค์ เมืองเกิด 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายสื่อสาร
องค์กร หัวข้อ การออกแบบ
สื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย
โปรแกรมด้วยโปรแกรม 
Adobe Photoshop 

12 ก.ค. 64 Zoom Meeting ส่วนวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร  

น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์

19. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายสื่อสาร
องค์กร หัวข้อ การสร้างสรรค์
งานกราฟิกอย่างมืออาชีพ
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Illustrator 

13 ก.ค. 64 Microsoft Team ส่วนวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร  

น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์

20. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายสื่อสาร
องค์กร หัวข้อ เทคนิคการใช้ 
Infographic เพื่อเพิ่มพลัง
การสื่อสารให้แก่องค์กร 

14 ก.ค. 64 Google Slide ส่วนวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร  

น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์

21. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า  
หัวเร่ือง “ตัวอย่างการจัดท า
เอกสารช านาญการ” 

16 ก.ค. 64 Microsoft Team ฝ่ายบริหารขอ้มูล
ทรัพยากร 

น.ส.ศนิพร  ชีวภาคย์โสภณ 
น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
น.ส.อรอนงค์  เมืองเกิด 
น.ส.บุณฑริกา  สงข์ข า 
นายนพรัตน์  นาชาสิงห์ 
น.ส.นันทพร  บุ้งเที่ยง 
น.ส.ศศินันท์  โชตธนจิรัฐฐากุล 

22. อบรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

19 ก.ค. 64 Zoom Meeting ฝ่ายบริหารขอ้มูล
ทรัพยากร 

นางดารณี  ชมศิริ 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์

23. อบรมการใช้งานโปรแกรม
ตารางค านวณ (Microsoft 
Excel) 

20 ก.ค. 64 Zoom Meeting ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.ศนิพร  ชีวภาคย์โสภณ 
น.ส.ประไพวรรณ  คชาไพร 

24. อบรมการใช้งานโปรแกรม
น าเสนอ (Microsoft 
Powerpoint) 
 
 
 

21 ก.ค. 64 Zoom Meeting ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

น.ส.ศศินันท์  โชตธนจิรัฐฐากุล
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี
นายวุฒิชยั  อึ่งปลา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ประชุม 
25. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ : หวัเร่ือง
ทักษะการสื่อสารเพื่อเรียนรู้
งานและการน าเสนอผลงาน 

22 ก.ค. 64 Zoom Meeting ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
น.ส.อรอนงค์  เมืองเกิด 
น.ส.ประไพวรรณ  คชาไพร 
น.ส.บุณฑริกา  สงข์ข า 
 

26. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า 
หัวข้อ “สูตรส าเร็จการใช้
โปรแกรม”  

27 ก.ค. 64 Microsoft Team ฝ่ายบริหารขอ้มูล
ทรัพยากร 

น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
น.ส.อรอนงค์  เมืองเกิด 
น.ส.ศศินันท์  โชตธนจิรัฐฐากุล 

27. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร หวัข้อ เร่ิมต้นลงทุน
สไตล์มนุษย์เงินเดือน  

27 ก.ค. 64 Zoom Meeting ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.ศนิพร  ชีวภาคย์โสภณ 
น.ส.ประไพวรรณ  คชาไพร 
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ 

28. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
มศว 20 ป ี

7 ก.ย. 64 Zoom Meeting ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

นายทศพล ข าจิตรสุทธิ ์
นางเกษร  เกตุอ่อน 
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
นางนิตยา  อินทร์พญา 
นายวุฒิชยั อึ่งปลา 
น.ส.จิตตาภัทร์  ชะอุ่มผล 
นางดารณี ชมศิริ 
นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
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  สงข์ข า 
น.ส.อรอนงค์  เมืองเกิด 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 
นายด ารงค์เกียรติ  เพ็ชรดี 
น.ส.ขวัญธิดา  แฉล้มวาร ี
น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง 
นายโชคชัย เถาว์ชาล ี
นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง 
นายกิตติพงศ์ โรจนพ์งศ์พิชญ ์
นายฐิติวัชร  อุบลธรรม 
น.ส.ศศินันท์  โชตธนจิรัฐฐากุล 
น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัน เดือน ป ี สถานที่ ผู้ด าเนินการ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ประชุม 
29. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประจ าเดือนกันยายน 2564 
หัวข้อ “การท าผลงานจาก
งานประจ า เพือ่ประกอบการ
เล่ือนต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ ระดับช านาญการ” 
โดยรองศาสตราจารย์  
ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ  
และรองศาสตราจารย์  
ดร.ภัทร พลอยแหวน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 ก.ย. 64 Zoom Meeting ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

น.ส.เกศกมล  ประสานรมย ์
น.ส.ประไพวรรณ  คชาไพร 
น.ส.ศนิพร  ชีวภาคย์โสภณ 
นายฐิติวัชร อบุลธรรม 

สัมมนา 
1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อหา

แนวทางการสัมมนาและขอ
ขยายการศึกษาโรงเรียนสาธิต
ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า 
วิทยาลยัโพธิวิชชาลัย มศว 
แม่แจ่ม 

1-3 พ.ย. 63 โรงเรียนสาธิตชุมชน
การเรียนการเรียนรู้
สมเด็จย่า วิทยาลยั
โพธวิิชชาลัย มศว 
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

นายทศพล ข าจิตรสุทธิ ์
นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง 
นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
น.ส.ปิ่นปินัทธ์  ไกรสุข 
น.ส.พิมพ์ชนก  พัฒนราช 
 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการท าผลงานจากงาน
ประจ าเพื่อขอเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 

4 พ.ย. 63 ณ ห้องศาสตรจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 
2 คณะศึกษาศาสตร์ 

ส่วนทรัพยากร
บุคคล 

นางธัญญรัศม์  แก้วศรีนวม 
 

3. ขอเชิญเข้าร่วมกจิกรรม เร่ือง 
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

6 พ.ย. 63 ณ ห้อง 1401 ชั้น 
14 อาคารเรียนรวม 

ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพ 

น.ส.พิมพ์ชญา ป้อมทอง 
นายวุฒิชยั  อึ่งปลา 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประธานจัดโครงการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ส าหรับกลุ่มผู้บริหารปฏิบัติการในสังกัดส านักงาน 
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท  
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 4 

โครงการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส าหรับกลุ่มผู้บริหารปฏิบัติการในสังกัดส านักงานอธิการบดี 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประธานจัดโครงการ ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ส าหรับกลุ่มผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ ห้องประชุมสภา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

  
 

 
 

โครงการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ส าหรับกลุ่มผู้แทนนิสิต 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประธานการประชุมบุคลากรส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 

       

 

ประชุมบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ  
ให้ข้อเสนอะแนะการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ  พ.ศ. 2565 - 2580  
ในการประชุมการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  

  
 

ประชุมการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ป ระธาน การป ระชุ ม เฉพ าะส่ วน งาน ที่ ได้ รั บ
งบประมาณแต่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตาม
มาตรการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการประชุมแบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

  
 
 

ประชุมเฉพาะส่วนงานที่ได้รับงบประมาณแต่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามมาตรการ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประธานการประชุมการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 
9C ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564  
 

  
 

ประชุมการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประธานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปีฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 
อาคารประสานมิตร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  

 

  
 

ประชุมคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีฯ ครั้งท่ี 2/2564  
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2565 - 2580 จากผู้บริหารและบุคลากรส่วนงาน 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ และการ
ประชุมแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2564  

  
 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม ประธาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกัน
พิจารณาเสนอแนะกลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  

 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
ประธานการประชุมคณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปีฯ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม
เอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2564 

  
 
 
 

ประชุมคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีฯ ครั้งท่ี 3/2564  
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม ประธาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ โรงแรม Lancaster Bangkok เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  

 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผู้จัดท า 
 
 

ที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพ่ือสังคม 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม 
 ผู้อ านวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 
 หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน 
 หัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
 หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
 หัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
 หัวหน้างานประเมินผล 
 ผู้ก ากับดูแลงานด้านธุรการและบริหารทั่วไป 

 

ผู้จัดท า 
นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายด ารงค์เกียรติ เพ็ชรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  

 ขอบคุณ   งานวิเคราะห์และประสานงานแผน 

  งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน 
  งานแผนงบประมาณ 
  งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ 
  งานประเมินผล 

ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพประกอบ 
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