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1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทน า 

ตามท่ี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  มีมติเห็นชอบ
โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท ารายงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 6 เดือน โดยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  ซ่ึงมีมติ
เห็นชอบรายงานดังกล่าว และมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับการด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 
คณะกรรมการฯ ได้ท าการสัมภาษณ์บุคลากรจากส่วนงานต่างๆ และพิจารณาเอกสารของทางมหาวิทยาลัยที่
จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมจัดท ารวมเล่มข้อมูลประกอบเอกสารต่าง ๆ และสรุป
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจากข้อมูลประกอบด้วย 

1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร 
1.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจากรายงานฯ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

1.2  การติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      1.2.1  ผลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
               คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

1.2.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

1.2.3  ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัย
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)   



 

2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนที่ 2 ระดับส่วนงาน พิจารณาจากข้อมูลประกอบด้วย 

1.  การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  
    โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  
     โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของส่วนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
     โดยการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้แทนจากส่วนงาน 

ส่วนที่ 3 สรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่างรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน 

ส่วนที่ 4  สรุปข้อคิดเห็นจากการน าเสนอร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

  



 

3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย  

1.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจากรายงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ รับทราบ 
ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจากรายงานฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการเป็นอย่างดี  
โดยสรุปจ านวนประเด็นข้อเสนอแนะที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ตาราง 1 สรุปจ านวนผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ปีท่ีผ่านมา  
และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประเด็นหัวข้อที่ปรากฏข้อเสนอแนะ 
จากรายงานฯ ปทีี่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ) 
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม (ข้อ) 

จ านวน
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

มีแผน
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง  

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน     
1.1 การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม 9 9 - 3 (ข้อที่ 1-3) 
1.2  การจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา 6 5 1 - 
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4 2 2 - 
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ  
(บริการวิชาการเพ่ือสังคม) 

2 2 - - 

พันธกิจที่ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่มีการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา - 
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ     
5.1 แผนงาน/งบประมาณ   3 3 - 2 (ข้อที่ 4-5) 
5.2 โครงสร้างองค์กร 2 2 - - 
5.3 การบริหารงานบุคคล  7 2 5 - 
5.4 การเงิน บัญชี และพัสดุ 4 3 1 - 
5.5 บริหารจัดการทรัพย์สิน/ศูนย์บริการวิชาการ 6 4 2 1 (ข้อที่ 6) 
5.6 ระบบ ERP 3 2 1 2 (ข้อที่ 7-8) 
5.7 ภาพรวมด้านอ่ืนๆ     

5.7.1 สภาพกายภาพ: มศว ประสานมิตร  9 6 3 5 (ข้อที่ 9-13) 
5.7.2 วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 6 4 2 - 



 

4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการติดตามผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่เกิดขึ้นกับนิสิต ทั้งในเรื่อง  

ผลการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การออกแบบกิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ิมเติมในปีต่อไป เพ่ือสร้างเสริมให้นิสิตมีสมรรถนะท่ีดีมากยิ่งขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรยกระดับคุณภาพของการจัดการเรื่องสหกิจศึกษาให้อยู่ระดับสูงขึ้นกว่าระดับภาคหรือ
ระดับประเทศ 

3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดหลักเกณฑ์และกรอบการพิจารณาปิดหลักสูตรที่ไม่คุ้มทุน และไม่ตอบโจทย์ต่อ
สังคม เพ่ือทบทวนการปิดหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ที่เหมาะสมทดแทน  

ด้านแผนงาน/งบประมาณ 
4. มหาวิทยาลัยควรทบทวนและปรับรื้อระบบแผนโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ 5 ปี ของ มศว  จ านวน 4 

ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ซึ่งประกอบด้วยแผนแม่บท 4 ฉบับ ฉบับละ 5 ปี และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

5. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) ควรใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
เนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ได้รับการพิจารณาจัดสรรตามแผนเดิม ในการประเมินผลตามแผน
งบประมาณใหม่ จึงอาจไม่สัมพันธ์กับงานที่ผ่านมา 

ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน/ศูนย์บริการวิชาการ 
6. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการจัดตั้งส านักงานจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินเพื่อด าเนินการจัดหา

รายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินทางกายภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา และ
รายได้จากการบริการวิชาการ และรายได้อื่นๆ ทั ้งนี ้ ควรพัฒนาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที ่ใน
หน่วยงานนี้ให้มีแนวคิดเชิงธุรกิจมากขึ้น และมีการด าเนินการจัดท าบัญชีรายได้-รายจ่าย เพ่ือแสดงให้
เห็นผลการด าเนินงานที่ถูกต้องแม่นย า และใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

ด้านระบบ ERP 
7. การด าเนินงานที่ดีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการจัดอบรมการใช้งานและการทดสอบระบบ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพ่ือรองรับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 
8. มหาวิทยาลัยควรมีคณะท างาน ที่มีแนวคิดและประสบการณ์ด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร      

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management Information System) เพ่ือท าหน้าที่ ในการวิเคราะห์ 
ความต้องการข้อมูลที่จ าเป็นและเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว เพื่อออกแบบและจัดท าระบบรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจส าหรับการบริหารของผู้บริหารในแต่ละระดับของมหาวิทยาลัย 
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ด้านกายภาพ: มศว ประสานมิตร 
9. ควรมีการจัดระบบการท างานร่วมกันและอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ การรักษา 

ความปลอดภัย การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม ฯลฯ ระหว่างส่วนพัฒนากายภาพและคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ 
10. ควรมีการจัดท ามาตรการด าเนินการป้องกันและแก้ไขในกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นกลุ่มอาคารที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกัน 
11. ต้องก าหนดมาตรการเกี่ยวกับบันไดหนีไฟ และการป้องกันภัยพิบัติ ให้ครอบคลุมทุกอาคารของ

มหาวิทยาลัย 
12. ต้องเร่งรัดการด าเนินการในการพัฒนาระบบการดูแล การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมร่วมกัน โดยเฉพาะ

อาคาร ระหว่างส่วนพัฒนากายภาพและส่วนงานต่าง ๆ 
13. ควรจัดท าระบบที่ครอบคลุมการจัดเก็บเอกสารของทุกส่วนงานและให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ

เกี่ยวกับการเก็บรักษาและท าลายเอกสาร เช่น ที่กล่องบรรจุเอกสาร ต้องระบุรหัสเอกสาร และก าหนดวัน
ท าลายเอกสารไว้ เป็นต้น เพ่ือประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
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1.2  การติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      1.2.1  ผลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการนโยบาย  
 การเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาจากรายงานการสรุปผลภาพรวมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน
ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยสรุปผลการด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประเด็นส าคัญ 
ดังข้อมูลในตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 2 สรุปผลการด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ประชุม 
ประเด็น
ทั้งหมด 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

1 สภามหาวิทยาลัย 13 11 84.62 

2 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 1 1 100.00 

3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 10 9 90.00 

 ภาพรวม  24 21 87.50 

จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 21 ประเด็น และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. สภามหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณา: (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดี
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. .... 

2. สภามหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย: แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่องพิจารณา: ขอหารือหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการ 
ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
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1.2.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

 คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ แต่ควรมีการปรับปรุงระบบการท างานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงร่วมกัน 

2. พัฒนาให้บุคลากรมีกรอบความคิด (mindset) มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก (internal engagement) 
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1.2.3 ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ 
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1) การตรวจสอบภายใน  

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
1. อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเพียง 6 คน  

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีที่จัดท าขึ้นตาม 
ผลการประเมินความเสี่ยง และที่ต้องด าเนินการ
ตามข้อก าหนดของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
และกรมบัญชีกลาง  และบุคลากรส่วนใหญ่ยังมี
ประสบการณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ควรเร่งสรรหาผู้ตรวจสอบภายในที่มี
ประสบการณ์สูง ตามกรอบอัตราก าลังที่ 
ว่างอยู่ รวม 3 ต าแหน่ง เพ่ือเสริมศักยภาพ
หน่วยตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง รวมทั้ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคบัของสภามหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
ตามข้อค้นพบที่ 3.1  

2. ในปีที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาเรื่องบทบาท 
ของผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่ กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบ ส่งผลให้คุณภาพ 
การปฏิบัติงานดีขึ้น 

— 

 
3. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายการเงินและ

ทรัพย์สิน ว่าด้วยการจัดบริการวิชาการ  
(ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ
รายงานรับ-จ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ 
เป็นครั้งคราว ที่ส่วนงานหรือหน่วยงานส่งให้
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน 
รับ-จ่ายเงิน หรือครบรวม 1 ปี และรายงานให้
อธิการบดีทราบ ซึ่งมีผลกระทบดังนี้ 
3.1 ระเบียบดังกล่าวขัดแย้งกับข้อบังคับของ

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การบริหาร การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
       ข้อ 56 ให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคลากรภายนอก -  
 

2. ควรทบทวนระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สินว่าด้วย การจัดบริการ
วิชาการ (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
เพ่ือไม่ให้ขัดแย้งกับข้อบังคับของสภามหาวิทยาลยั 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 
การปฏิบัติการตรวจสอบภายในด้วย 



 

9 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
ทุกรอบปีบัญชี 
       ข้อ 59 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
การบริหาร การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
ของทุกส่วนงานและรายงานอธิการบดี
ทราบเป็นประจ า 

3.2 จากการส ารวจโครงการบริการวิชาการเป็น
ครั้งคราวของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562 
พบว่ามีจ านวน 251 โครงการ ซึ่งเกินกว่า
อัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายในที่มีอยู่ 6 คน 
จะท าให้ส าเร็จได้ตามระเบียบ 

3.3 ระเบียบดังกล่าว ท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ กค. 
0409.2/ว. 123 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561 
ด้วย 

 

  



 

10 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) การบริหารความเสี่ยง 

ข้อค้นพบ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
        จากแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  
มีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
 
     1) ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ในการปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม และ
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

 
 

2) แผนรับมือเหตุภัยพิบัติระบบสารสนเทศ 
(ระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ)  
 

 
 
 

1) ควรวิเคราะห์ให้เห็นภาพของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ว่าแต่ละกลุ่มมี
ผลการประเมินเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มที่
ปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 
 

2) ควรให้ความส าคัญในเรื่องระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะแผนรับมือเหตุภัยพิบัติ
ระบบสารสนเทศ (ระบบบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ) เนื่องจากหากมี
ความเสียหายเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม 

 
3) การก าหนดค่าเป้าหมาย/ค่าท่ีรับได้ ยังมีความ

แตกต่างค่อนข้างมาก บางตัวชี้วัดก าหนดไว้    
สูงมากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ และบางตัว 
ก าหนดไว้น้อยจนไม่มีความท้าทาย 



 

11 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 

 คณะกรรมการฯ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย เสนอรายงานสรุปผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบ่งเป็น 2 ฉบับ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงท าให้มีการด าเนินงานตามแผนฯ เป็น 2 ระยะ คือ ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง ได้แก่ 

1) ครึ่งปีแรก ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 รายงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action 
Plan-SAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 
1.1) รายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัดและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super 

Strategic Action Plan-SSAP) 
1.2) รายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัดและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic 

Action Plan-SAP)  
2) ครึ่งปหีลัง ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – เดือนกันยายน 2562 รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
พ.ศ. 2565 

โดยมหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังตารางสรุปผลข้อมูลดังนี้   



 

12 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตาราง 3 สรุปรายงานผลการด าเนินการตัวช้ีวัดและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครึ่งปีแรก ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการโครงการ 

ทั้งหมด ด าเนินการ % ทั้งหมด ด าเนินการ % 

SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศ 
           ในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรม 

การเรียนรู้ (Learning  
innovation)  

10 10 100.00 10 10 100.00 

SSAP 2 การก าหนดเป้าหมายหลัก 
(Flagships) ทางการวิจัย  
ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์ 

         สาขาที่มีความจ าเป็น อันมี
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ 
สังคมและชุมชน  

10 10 100.00 9 9 100.00 

SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการ 
          เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
          อย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 

มหาวิทยาลัย)  

5 5 100.00 3 3 100.00 

SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
และความเป็นสากล  

8 8 100.00 5 5 100.00 

SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา 
           (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร  

31 31 100.00 44 44 100.00 

SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
           โดยใช้หลักความคุ้มค่า  
           (Cost Effectiveness)  

3 3 100.00 3 3 100.00 

SSAP 7 การสื่อสารองค์กร  6 6 100.00 13 13 100.00 

รวมทั้งสิ้น 7 ประเด็นยุทธศาสตร์  73 73 100.00 87 87 100.00 
 

  



 

13 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตาราง 4  สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action 
Plan-SAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครึ่งปีแรก ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –  เดือนมีนาคม 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการโครงการ 

ทั้งหมด ด าเนินการ % ทั้งหมด ด าเนินการ % 

1   สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

ไม่มีการก าหนด ไม่มีการก าหนด 

2   พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การ
แก้ปัญหาสังคม ชี้น าสังคม และความ
เป็นสากล  

ไม่มีการก าหนด ไม่มีการก าหนด 

3   สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  

3 3 100.00 6 6 100.00 

4   สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุ
บ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  

2 2 100.00 4 4 100.00 

5   พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยใช้
เครื่องมือทางการบริหาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

11 11 100.00 8 6 75.00 

รวมทั้งสิ้น  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 16 16 100.00 18 16 89.00 

 

 

 

 

  



 

14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตาราง 5 สรุปรายงานผลการด าเนินการตัวช้ีวัดและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครึ่งปีหลัง ระหว่างเดือนเมษายน 2562 – เดือนกันยายน 2562 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการโครงการ 

ทั้งหมด 
บรรลุ

เป้าหมาย 
% ทั้งหมด ด าเนินการ % 

SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศ 
           ในการผลิตก าลังหลักของประเทศ

และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
(Learning innovation)  

19 13 68.42 19 19 100.00 

SSAP 2 การก าหนดเป้าหมายหลัก 
(Flagships) ทางการวิจัย  
ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์ 

            สาขาที่มีความจ าเป็น อันมี
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชน  

10 10 100.00 11 11 100.00 

SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการ 
          เพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
          อย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 

มหาวิทยาลัย) และการสืบสาน 
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

6 6 100.00 10 10 100.00 

SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
และความเป็นสากล  

7 6 85.71 7 7 100.00 

SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา 
           (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร  

21 20 95.24 32 31 96.88 

SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
           อย่างมีประสิทธิภาพ  

6 5 83.33 14 13 92.86 

SSAP 7 การสื่อสารองค์กร  6 5 83.33 13 13 100.00 

SSAP 8 การจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สิน  

2 1 50.00 2 2 100.00 

รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็นยุทธศาสตร์  77 66 85.71 108 106 98.15 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

โครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 100% หรือโครงการแล้วเสร็จ 100%  
แต่ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย หรือบรรลุเป้าหมายต่ ากว่า 100%  ซึ่งขัดแย้งกับหลักการในการออกแบบโครงการ 
ให้ได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ซึ่งความส าเร็จของตัวชี้วัดต้องเกิดจากผลส าเร็จของโครงการเป็นหลัก เมื่อโครงการยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงไม่น่าส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายได้ 100%  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนเกณฑ์และประเด็นการประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
โครงการและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง หรือทบทวนโครงการที่ออกแบบไว้อาจไม่เหมาะสม หรือมีการก าหนดตัวชี้วัด
คลาดเคลื่อน หรือก าหนดแผนไว้คลาดเคลื่อน จึงควรน าไปหารือร่วมกันในการก าหนดแผนงานโครงการและ
เป้าหมายตัวชี้วัดในปีต่อไป 
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1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) 

คณะกรรมการฯ ได้รับการรายงานผลการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี: แบบสมดุล 4 มิติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยสรุปผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑก์ารแปลความหมายประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ า 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ ามาก 

จากผลคา่เฉลี่ยเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย พบว่า ระดับมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 4 มิติ 
อยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 6 สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 มิติ  

มิติ จ านวนตัวช้ีวัด 
ผลประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 9 4.27 สูง 
 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 13 3.60 สูง 
 3 ด้านการเงินและงบประมาณ 12 4.42 สูง 
 4 ด้านการบริหารจัดการ 12 4.50 สูงมาก 
    รวม 46 4.20 สูง 

ตาราง 7 สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 มิติ จ าแนกตามเกณฑ์การแปลความหมาย 

มิติ 
จ านวนตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การแปลความหมาย 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก รวม 
 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ - - 1 5 3 9 
 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 1 - 2 3 7 13 
 3 ด้านการเงินและงบประมาณ 2 - - 3 7 12 
 4 ด้านการบริหารจัดการ - - 1 4 7 12 
    รวม 3 - 4 15 24 46 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  

มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการติดตามและยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย ที่ยังอยู่ในระดับต่ ามาก จ านวน 3 ตัวชี้วัด และระดับปานกลาง จ านวน 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

ระดับต่ ามาก  
 ตัวชี้วัดที่ 2.12 ร้อยละของจ านวนนวัตกรรมทางการศึกษา/นวัตกรรมตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง  
 ตัวชี้วัดที่ 2.17 ร้อยละของการได้งานท าของนิสิตและเรียนต่อภายใน 1 ปี ส าหรับทุกส่วนงานที่มีหลักสูตร  
 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป  

ระดับปานกลาง  
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  
 ตัวชี้วัดที่ 2.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้ไปศึกษา/อบรม/สัมมนา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    

        หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  
 ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงาน  

                 ที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
 ตัวชี้วัดที่ 4.12 ผลการประเมินความโปร่งใสจาก ป.ป.ช. 
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ส่วนที่ 2 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน   
 

2.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

คณะกรรมการฯ ได้รับเอกสารรายการติดตามและประเมินผลจากการรวบรวมของฝ่ายเลขานุการ  
ซึ่งให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาน าส่งตามหัวข้อที่มีการด าเนินการ ดังนี้ 

ตาราง 8 สรุปการรวบรวมเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของส่วนงาน 

รายการติดตามและประเมินผล 
ส่วนงานจัดการเรียนการสอน 

(23) 
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ 

(10) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนส่วนงานที่ส่งแผนและผลการด าเนินงาน
จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  

23 100 10 100 

จ านวนส่วนงานที่ส่งแผนและผลการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพของส่วนงาน จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

23 100 10 100 

  

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการฯ เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อตกลงระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน โดยจัดท า
แบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ ที่น าเสนอไว้ต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งไว้   
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2.2  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  

  คณะกรรมการฯ พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานของส่วนงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 พบว่า ทุกส่วนงานมีการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

ตาราง 9 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ส่วนงาน 
จ านวนตัวชี้วัด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ ก าหนดไว้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ก าหนดไว้ ด าเนินการ 

1 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 37 37 100.00 37 37 100.00 
2 บัณฑิตวิทยาลยั 39 39 100.00 25 25 100.00 
3 สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ

วิจัย 
11 11 100.00 6 6 100.00 

4 สถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ 13 13 100.00 20 20 100.00 
5 ส านักงานอธิการบด ี 9 9 100.00 15 15 100.00 
6 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 5 5 100.00 10 10 100.00 
7 ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 94 94 100.00 49 48 97.96 
8 คณะกายภาพบ าบัด 39 38 97.44 56 56 100.00 
9 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
83 79 95.18 35 35 100.00 

10 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 39 37 94.87 82 80 97.56 
11 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 15 14 93.33 11 11 100.00 
12 คณะวิทยาศาสตร ์ 43 40 93.02 38 38 100.00 
13 ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 24 22 91.67 21 21 100.00 
14 ส านักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา 
12 11 91.67 12 11 91.67 

15 คณะศึกษาศาสตร์ 64 57 89.06 31 29 93.55 
16 คณะสังคมศาสตร์ 42 37 88.10 42 27 64.29 
17 คณะแพทยศาสตร์ 41 36 87.80 154 122 79.22 
18 คณะเภสัชศาสตร์ 85 73 85.88 34 34 100.00 
19 คณะพยาบาลศาสตร ์ 33 28 84.84 30 24 80.00 
20 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 14 12 85.71 12 12 100.00 
21 คณะเศรษฐศาสตร ์ 39 33 84.62 89 53 59.55 
22 คณะมนุษยศาสตร ์ 32 27 84.38 123 113 91.87 
23 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 70 59 84.29 118 113 95.76 
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ล าดับ ส่วนงาน 
จ านวนตัวชี้วัด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนโครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ ก าหนดไว้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ก าหนดไว้ ด าเนินการ 

24 สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ 44 37 84.09 51 50 98.04 
25 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
90 75 83.33 49 42 85.71 

26 ส านักหอสมุดกลาง 17 14 82.35 20 18 90.00 
27 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 39 32 82.05 50 41 82.00 
28 คณะพลศึกษา 11 9 81.82 17 12 70.59 
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 17 80.95 21 21 100.00 
30 สถาบนัวิจัย พฒันา และสาธิตการศึกษา 26 21 80.77 9 7 77.78 
31 ส านักคอมพิวเตอร์ 19 15 78.95 39 32 82.06 
32 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน 
29 17 58.62 156 119 76.28 

33 วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย 36 20 55.56 43 18 50.00 
หมายเหตุ:  เรียงล าดับส่วนงานตามร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเปา้หมาย 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในการติดตามและยกระดับคุณภาพในการด าเนินงานของส่วนงาน  
ที่ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ไม่ถึงร้อยละ 80  

  

ร้อยละ 

 ส่วนงาน 
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2.3  ผลการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้แทนจากส่วนงาน  

2.3.1 ผลการประเมินผลแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)   

 คณะกรรมการฯ พบว่า ส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี: แบบสมดุล 4 มิติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีความสอดคล้องกับ
พันธกิจของส่วนงานต่างๆ ประกอบด้วย  

มิติ 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
มิต ิ2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้   
มิต ิ3 ด้านการเงินและงบประมาณ   
มิต ิ4 ด้านการบริหารจัดการ  

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและสรุปผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การแปล
ความหมายประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ า 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ ามาก 

จากผลค่าเฉลี่ยเทียบเกณฑก์ารแปลความหมาย พบว่า ระดับส่วนงาน 33 ส่วนงาน ส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงาน
ภาพรวมทั้ง 4 มิติ อยู่ในระดับประสิทธิภาพสูง ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 10 สรุปจ านวนส่วนงานตามระดับผลการประเมินตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 มิติ                          
จ าแนกตามประเภทของส่วนงาน 

 
มิติ 
 

ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน  
(23 ส่วนงาน) 

ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ  
(10 ส่วนงาน) 

ปานกลาง สูง สูงมาก ปานกลาง สูง สูงมาก 

 1 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  2 20 1 0 8 2 
 2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 7 13 3 3 6 1 
 3 ด้านการเงินและงบประมาณ 6 10 7 3 5 2 
 4 ด้านการบริหารจัดการ 1 9 13 0 8 2 

ภาพรวม 4 มิติ รายส่วนงาน 16 52 24 6 27 7 
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ตาราง 11 สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ จ าแนกตามรายส่วนงาน 

ล าดับ ชื่อส่วนงาน มิติ 1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ 4 ภาพรวม 
 ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน         
1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

2 คณะกายภาพบ าบัด สูง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 คณะศึกษาศาสตร์ สูงมาก สูง ปานกลาง สูงมาก สูง 
4 บัณฑิตวิทยาลยั สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง 
5 คณะแพทยศาสตร์ สูง สูงมาก ปานกลาง สูงมาก สูง 
6 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูง 
7 สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูง 
8 คณะเภสัชศาสตร์ สูง สูง สูงมาก สูง สูง 
9 คณะเศรษฐศาสตร ์ สูง สูง สูงมาก สูง สูง 
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สูง สูง สูง สูงมาก สูง 
11 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม สูง สูง สูง สูงมาก สูง 
12 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
สูง สูง สูง สูง สูง 

13 คณะวิทยาศาสตร ์ สูง สูง สูง สูง สูง 
14 วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย สูง สูง สูง สูง สูง 
15 คณะทันตแพทยศาสตร ์ สูง สูง ปานกลาง สูงมาก สูง 
16 คณะสังคมศาสตร์ สูง ปานกลาง สูงมาก สูง สูง 
17 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม สูง ปานกลาง สูง สูงมาก สูง 
18 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ สูง ปานกลาง สูง สูง สูง 
19 ส านักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา 
สูง ปานกลาง สูง สูง สูง 

20 คณะมนุษยศาสตร ์ สูง ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก สูง 
21 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ

ยั่งยืน 
สูง ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก สูง 

22 คณะพยาบาลศาสตร ์ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
23 คณะพลศึกษา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

หมายเหตุ: เรยีงล าดับส่วนงานตามผลการด าเนินงานจากภาพรวมทีร่ะดับสูงมาก ถึง ปานกลาง และรายมิติ 1 - 4 
 

 

 

 



 

23 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับ ชื่อส่วนงาน มิติ 1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ 4 ภาพรวม 
 ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ      
1 สถาบนัยุทธศาสตร์ทางปัญญาและ

วิจัย 
สูงมาก ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูง 

2 ส านักงานสภามหาวทิยาลัย สูงมาก ปานกลาง สูงมาก สูง สูง 
3 ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ สูง สูงมาก ปานกลาง สูง สูง 
4 สถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ สูง สูง สูง สูงมาก สูง 
5 สถาบนัวิจัย พฒันา และสาธิต

การศึกษา 
สูง สูง สูง สูง สูง 

6 ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สูง สูง สูง สูง สูง 
7 ส านักหอสมุดกลาง สูง สูง สูง สูง สูง 
8 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน 
สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

9 ส านักงานอธิการบด ี สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
10 ส านักคอมพิวเตอร์ สูง ปานกลาง สูง สูง สูง 

หมายเหตุ: เรยีงล าดับส่วนงานตามผลการด าเนินงานจากภาพรวม และรายมิติ 1 - 4 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
   จากผลการประเมินตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ ระดับส่วนงาน คณะกรรมการ ฯ เห็นว่า มหาวิทยาลัย 
ควรมีการส่งเสริมให้ส่วนงานมีการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning เพ่ิมขึ้น และควร
ก าหนดให้ส่วนงานมีการติดตามการได้งานท าหรือเรียนต่อของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ของนิสิตใน    
แต่ละหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ และน ามาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามที่ผู้ประกอบการคาดหวัง นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
ขอรับทุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น และส่งเสริมบุคลากรสายปฏิบัติการท างาน
วิจัยสถาบันที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการท างานของส่วนงานและมหาวิทยาลัยได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ   

               มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม จึงควรปลูกฝังให้บุคลากรและนิสิต 
เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ  
ที่สอดแทรกเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม (University Social Responsibility: USR) เ พ่ือส่งเสริมให้ 
เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 เอกสารและการสัมภาษณ์ตัวแทนจากส่วนงาน 

คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (QA, EdPEX) ของส่วนงาน รายงานผล 
การด าเนินงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2562 และการสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนงาน ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายปฏิบัติการ จากคณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพลศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและสื่อสาร
สังคม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และส านักคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจ าแนกตาม 
พันธกิจ ดังนี้ 

ตาราง 12 สรุปจ านวนข้อค้นพบและจ านวนข้อเสนอแนะ จ าแนกตามพันธกิจ 

พันธกิจที่ จ านวนข้อค้นพบ จ านวนข้อเสนอแนะ 
1   ด้านการเรียนการสอนและนิสิต 11 13 
2   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 5 4 
3   ด้านบริการวิชาการ (บริการวิชาการเพ่ือสังคม) 2 3 
4   ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 - 
5   ด้านการบริหารจัดการองค์กร   

5.1  แผนงาน 2 4 
5.2  การบริหารงานบุคคล   7 8 
5.3  การเงิน บัญชี และพัสดุ 2 1 
5.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 15 
5.5  ภาพรวมด้านอ่ืนๆ    

1) ด้านกายภาพ 2 4 
2) ด้านการบริหารจัดการ 1 4 

รวม 40 54 
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พันธกิจที่ 1  ด้านการเรียนการสอน 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
1) มศว เปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  

โดยเป็นการร่วมผลิตนิสิตระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ 
กับคณะร่วมผลิต  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา 
และคณะมนุษยศาสตร์ การที่นิสิตสังกัดคณะร่วมผลิต
ดังกล่าว นับเป็นจุดแข็งของ มศว ในการผลิตบัณฑิตครู 
ที่ส าเร็จการศึกษาให้มีความเป็นครูที่เชี่ยวชาญในศาสตร์
นั้นๆ อย่างแท้จริง และมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้แก่
นิสิตในศาสตร์แต่ละแขนงที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นให้นสิิต
มีทักษะกระบวนการสอน การวดัและประเมินผล และ
ทักษะวิชาชีพ 

1) การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาต้องได้ครูที่ดี  
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ มศว เหนือกว่าสถาบันอ่ืนๆ  
สมกับที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อน มกีารปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนาเป็นระยะ (ทุก 3 ปี)   

2) เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลาย
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (All in one) และมี Multi skills 
สามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะของตนได้อย่างแท้จริง 
เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงกว่าสถาบันอ่ืน 
ตามอัตลักษณ์ของ มศว  

3) พัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้มสีมรรถนะสูงขึ้นในแต่ละปี 
เพ่ือรองรับหลักสูตรและผู้เรียนในอนาคต 

4) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระบบเอกคู่  
ควรต่อยอดการบูรณาการศาสตร์ในหลายรูปแบบ  
ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ สนับสนุนความร่วมมือ 
กับสถาบันการศึกษาทางอาชีพ เพ่ือพัฒนาทักษะของ
นิสิตให้หลากหลาย  

2) นิสิต กศ.บ. ส่วนใหญ่สังกัดตามคณะร่วมผลิต และ 
นิสิต กศ.บ. ที่เรียนหลักสูตรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
มีจ านวนไม่มาก ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้เปิดรับนิสิตในระบบเอกคู่ ซึ่งสอนโดยคณะเอง  
เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนนิสิตที่สังกัดในคณะ 

3) มศว มีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)  
โดยปีสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
ตามสาขาวิชาเอก มีการจัดหลักสูตรเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกงาน 
ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เช่น ศูนย์การแพทย์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ 
ร้านยา มศว  โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้นิสิต 
มีคุณลักษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรม
ก าหนด ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือให้นิสิตเป็นทั้งคนเก่งและคนดี และมีทักษะสื่อสาร 
ระหว่างบุคคล (soft skill) นิสิตคณะเภสัชศาสตร์  
จึงมีแนวโน้มในการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
ของเภสัชศาสตร์ที่สูงขึ้น  และในปีการศึกษา 2561   
มีอัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
ร้อยละ 100 ตั้งแต่การสอบครั้งแรก 

5) การพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ควรมีรายวิชา 
ที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาแนะน า 
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน เช่น  
การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา  และ
ผลกระทบของการใช้ยา เป็นต้น 
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
4) มศว จัดตั้งคณะรูปแบบใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์ 

ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการ และยุคดจิิทัล 
ได้แก่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นต้น  โดยมีการศึกษาและ
วิเคราะห์บริบทของโลกและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรและ 
ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ท าให้หลักสูตร 
ได้รับความสนใจของผู้เรยีนเปน็อันดับต้นๆ ของประเทศ  
มีจ านวนนิสิตเพ่ิมมากข้ึนทุกปี รวมทั้งมีนิสิตแลกเปลี่ยน
จากต่างชาติเพ่ิมขึ้น 

6) ควรวางแผนการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต  
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขัน มีการทบทวน 
การออกแบบหลักสูตรเป็นระยะๆ  โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล แนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุ  
และภาษาเพ่ือการสื่อสาร เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือเติมเต็มให้แก่ผู้เรียนและได้พัฒนาศักยภาพ  

7) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานของ 
สกอ. โดยปรับวิธีการในการจัดการเรียนการสอน 
แบบใหม่ เพื่อให้การศึกษาของ มศว เป็นมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับโลก 

8) ควรมีการติดตามและประเมินผลบัณฑิตอย่างจริงจัง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ 
ความต้องการของสังคม หรือพิจารณาปิดหลักสูตร 
ที่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนและผู้ประกอบการ 

5) หลักสูตรวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีแนวคิด 
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นผู้ประกอบการ 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Module  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เน้นเชิงปฏิบัติการ และมีนโยบายในการเปิดหลักสูตร 
ระยะสั้นส าหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลภายนอก   
เพ่ือน าความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ 

9) การจัดการเรียนการสอนแบบ Module นิสิตต้องรู้จัก
จัดสรรเวลาในการเรียนรู้  และส่วนส่งเสริมและบริการ
การศึกษา ต้องจัดระบบงานทะเบียนให้ถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับนิสิต  

 

6) มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน เช่น  
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และวิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร เป็นต้น  เป็นการบูรณาการศาสตร์ระหว่าง 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ให้มีทักษะด้านแนวคิด 
เชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ นวัตกรรมวิทยาศาสตร ์รวมทั้ง 
ความเป็นผู้ประกอบการ มุ่งสร้างนวัตกรรมร่วมสมัยและ
ผลิตภัณฑ์สู่ภาคอุตสาหกรรม นับเป็นมิติใหม่ของประเทศ 

10) การจัดท าหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ หรือบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรภายนอก ควรอิงกับภาคธุรกิจเป็นส าคัญ
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกับบริษัทในต่างประเทศ 
หรือมีการร่วมทุนกับต่างประเทศเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน 

11) หลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ   
ต้องมีเนื้อหาหลักสูตรที่ฝึกทักษะและคุณสมบัติ 
การเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง มีการคิดต้นทุน 
ก าไร ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกท า 

12) หลักสูตรผู้น านันทนาการ ควรบูรณาการศาสตร์ 
ข้ามคณะ ข้ามหลักสูตร เพ่ือให้เกิดหลักสูตรใหม่  
ที่สนองความต้องการของสังคมโลก เนื่องจาก  

7) มีการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้และติดต่อสื่อสาร 
ได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย เช่น เปิดรายวิชา 
ที่เป็นนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาของนิสิต มีความร่วมมือกับต่างประเทศ  
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
โดยเชิญอาจารย์มาบรรยายให้ความรู้ทุกปี  มีการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติโดยให้ภาคีต่างประเทศเข้าถึงมหาวิทยาลัย  
และอยู่ระหว่างการเปิดค่ายนานาชาติ  เพ่ือให้นิสิต 
ได้ประโยชน์โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ไม่ใช่วิชาชีพที่จ าเป็นต่อองค์กรโดยทั่วไป รวมทั้ง 
เสริมสร้างเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตร 
คงอยู่ได้  

13) มหาวิทยาลัยควรจัดท าระเบียบเกี่ยวกับการจัด
หน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่ง
สร้างรายได้ ทั้งท่ีเกิดจากการน าผลผลิตจากการ
ศึกษาวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ  
มาท าให้เกิดรายได้  การบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งจะ
ช่วยฝึกการเรียนรู้และการเป็นผู้ประกอบการของนิสิต 
นอกจากนั้น ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับ 
ของคนทั่วไป และจูงใจให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

8) มุ่งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน ในการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนิสิต โดย  
8.1) ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มีการท า MOU กับ 

บริษัทชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ ในการบริหารจัดการ 
ให้นิสิตมีประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ 
ในรูปแบบสหกิจศึกษา เข้าใจระบบธุรกิจ เพ่ือให้บัณฑิต
สามารถน านวัตกรรมจากการเรียนรู้ไปต่อยอดและ
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

8.2) จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีผู้ประกอบการ 
มาเป็นอาจารย์ ร่วมออกแบบและรับผิดชอบหลักสูตร  
และมีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการทุกเดือน 
เพ่ือติดตามในสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา เช่น  
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีความร่วมมือกับ  
  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) คู่ความร่วมมือ 
  ให้บุคลากรมาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับวิทยาลัย  
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เชิญผู้เชี่ยวชาญ 

ในวิชาชีพ มาร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอน และเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และบ่มเพาะนิสิต  
โดยให้อาจารย์พิเศษร่วมประชุมก่อนเปิดการศึกษา 
จัดท า มคอ. 3 ส่งหลักสูตรทุกภาคเรียน รวมถึง 
ร่วมในการออกแบบหลักสูตร และให้อาจารย์ประจ า
และอาจารย์พิเศษร่วมสอนในหลักสูตรเดียวกัน 
แบบ 50:50 เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียน 
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
9) มีการวางนโยบายให้แต่ละหลักสูตรบูรณาการองค์ความรู้ 

สู่การเรียนรู้รอบด้าน ทั้งนิสิตเรียนรู้จากชุมชน และ 
ชุมชนเรียนรู้จากมหาวิทยาลัย 

— 

10) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนานิสิต ดังนี้ 
10.1) มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะทางภาษา โดยการวัด

สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ให้นิสิต
ตั้งแต่ชั้นปีแรก และแสดงผลในใบแสดงผลการเรียน 
(TRANSCRIPT) พร้อมก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ า  
เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา
อย่างต่อเนื่อง  

10.2) มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ 
การประกันคุณภาพแก่นิสิต 

10.3) มีการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่าและปัจจุบัน 
เพ่ือต่อยอดการท างาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จากรุ่นสู่รุ่น 

— 

11) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่จะต้องพัฒนา 
ในโอกาสต่อไป ได้แก่ 

11.1) ห้องเรียน หรือ สถานปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนรู้ของนิสิตมีไม่เพียงพอ เช่น  
 บางคณะมีห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ อันเกิดจาก

ความจ ากัดของพ้ืนที่ และปัญหาจากการทิ้ง
งานของผู้รับเหมา ท าให้การก่อสร้างไม่ส าเร็จ
ตามแผน 

 ที่ตั้งของสถานปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากอยู่ห่างไกล
จากชุมชนและสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

11.2) สื่ออุปกรณ ์เครื่องมือวิจัย และเทคโนโลยี 
ที่ใช้ประกอบการสอน มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ท าให้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่บางอย่างล้าสมัย และ 
ยังไม่สามารถจัดซื้อเพ่ิมเติมได้ทันตาม 
ความต้องการ  

11.3) การจัดอาคารสถานที่ ยังไม่รองรับกับการเรียน  
การสอนแบบ Module   

— 
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พันธกิจที่ 2   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ข้อค้นพบ  ข้อเสนอแนะ 
1) มศว มีระบบบริหารงานวิจัย University Research 

Management System (URMS)  เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงงานวิจัยกับระบบบริหารงานวิจัย
ของประเทศ National Research Management System 
(NRMS) และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร แบบองค์รวม (Holistic) 
รวมศูนย์ (Centralized) สะดวก (One-stop service) 
และง่ายต่อการเข้าถึง (Accessible)  เพ่ือผลิตผลงานวิจัย
ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

1) ควรให้ความส าคัญกับการวิจัยในทุกคณะ  
เนื่องจากงานวิจัยเป็นฐานในการสร้างชื่อเสียง 
ของหลักสูตร คณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
เพ่ือจูงใจให้มีผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนและใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

2) เน้นการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
ในเชิงพาณชิย์ ทั้งเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา  
และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน 
การสอนรวมทั้งการบริการวิชาการ เพิ่มมากขึ้น 

  
2) มีการส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์

งานวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  และสนับสนุน 
ทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
และเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงาน 
ให้สามารถเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ   
รวมทั้งด าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3) มีการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ประเภทสิทธิบัตร จ านวน 2 เรื่อง และความลับทางการค้า 
จ านวน 1 เรื่อง  มีการจัดกิจกรรมการน าองค์ความรู้ 
จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการเสริมสร้างแนวคิด 
อย่างผู้ประกอบการ เช่น กิจกรรม Young SWU 
Innovation  โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ   
การจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์” (UCCN Hubs) 
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว ธนาคารออมสิน 
และกิจกรรม Workshop ต่างๆ เป็นต้น 

 

4) สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้มีการ 
เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในวันส าคัญของมหาวิทยาลัย 
เป็นประจ าทุกปี มีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อค้นพบ  ข้อเสนอแนะ 
4.1)  งาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี” ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2562 ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช 
บัวศรี มศว ประสานมิตร ได้น าผลงานทูลเกล้าฯ 
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จ านวน 10 ผลงาน 

4.2) โครงการประชุมวิชาการระดับ ชาติ “มศว วิจัย”  
ครั้งที่ 12  วันที่ 20-21 มีนาคม 2562  ณ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศร ีมศว ประสานมิตร  
ได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง 
แก่มหาวิทยาลัย จ านวน 22 ผลงาน 

5) ปีงบประมาณ 2562  มศว มีจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส ารวจจากฐานข้อมูล  
ISI จ านวน 121 เรื่อง และฐานข้อมูล SCOPUS  
จ านวน 188 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562)   

 

6) มศว ได้รับการจัดอันดับจาก Scimago Institutions 
Rankings  ผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
อันดับที ่2 ของประเทศ และอันดับที่ 408 ของโลก 
ในขณะที่ด้านผลงานในภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 6 ของ
ประเทศ และอันดับที่ 690 ของโลก  
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พันธกิจที่ 3  ด้านบริการวิชาการ (บริการวิชาการเพื่อสังคม) 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
1) มศว มุ่งเน้นเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และ

ส่งเสริมให้นิสิตมจีิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้
เป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและผู้ประกอบการ  เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าแก่สังคม 
และเป็นการสร้างคุณูปการให้ประเทศชาติ 

2) มศว มีโครงการบริการวิชาการในจังหวัดนครนายกและ
จังหวัดสระแก้ว ในหลายรูปแบบ ทั้งด้านการพัฒนาเด็ก 
และผู้สูงอายุ เช่น 
 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 3 แห่ง 
 จัดโครงการศาสตร์และศิลป์แหง่การหัวเราะ/สยาม

หัวเราะ/พัฒนาแกนน าสร้างสุขชุมชน 
 จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วยจิตอาสาหมอจิ๋ว 
 สนับสนุนโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่วัดประสิทธิเวช  

โดยมศีูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ เป็นผู้จัดการ 
ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร 

 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ  
ภาวะโภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครอง 
และครูพ่ีเลี้ยง 

1) กิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคม ควรแสวงหา
งบประมาณท่ีรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากข้ึน 
นอกเหนือจากการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ควรมีบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
แก่มหาวิทยาลัยไปพร้อมกันด้วย 

2) ควรก ากับ ติดตามผลการด าเนินการ ให้เห็นว่า 
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งผลอย่างไร 
ต่อชุมชน  มีผลลัพธ์และความคืบหน้าของกิจกรรม
อย่างไร และมีผู้สนใจเข้าร่วมเพ่ิมข้ึนหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือวางแผนการด าเนินการต่อไปในอนาคตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อชุมชนและมหาวิทยาลัย 

3) ยกระดับการให้บริการแก่ชุมชน จนถึงขั้นที่ชุมชน
สามารถด าเนินการต่อไปได้ด้วยตนเอง 

 

  



 

32 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พันธกิจที่ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
1) มีโครงการยกระดับหมู่บ้านสร้างสรรค์ จ.สระแก้ว และ  

จ.ตาก เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560 เพ่ือให้ความรู้ 
ค้นคว้าอัตลักษณ์ และบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ในการร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องยาถมด าปราศจาก
ตะกั่ว ซึ่งมีผลให้สามารถผลิตและส่งออกไปต่างประเทศได้   
ท าให้ชุมชนเกิดรายได้ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทย 

— 

2) มีการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว   
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม โดยการเชิญผู้น า 
จากราชอาณาจักรกัมพูชา มาเข้าร่วมเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศ และมีการฝึกอาชีพเฉพาะให้ชุมชน
เชื่อมโยงกับประสาทสด๊กก๊อกธม เช่น การฝึกท่าร า  
การฝึกอาชีพเครื่องประดับ โดยมีผลงานสร้างสรรค์ 
การแสดงแสง สี เสียง ประกอบสื่อผสม รวมทั้งมีกิจกรรม 
การวิ่งหนองแสงเชิงสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

— 
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พันธกิจที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

5.1 แผนงาน  
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 
2565) และส่วนงานของมหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผน 
ระยาว 4 ปี โดยมีการพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการ
ทุกปี เพื่อปรับให้สอดคล้องกับแผนฯ ของมหาวิทยาลัย  

1) การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ควรพัฒนาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีส่วนในการตอบโจทย์การพัฒนา
การศึกษาของประเทศได้จริง 

2) การวางแผนการพัฒนา นอกจากภาพรวมของ
องค์กรแล้ว ควรค านึงถึงปัจจัยย่อยๆ เช่น ข้อมูล
อาจารย์ นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนประจ าห้องเรียน 
เพราะการจัดการแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน 
โดยต้องจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้มีทิศทาง 
ที่เหมาะสม  และมีการก าหนดกลยุทธ์ที่สามารถ
ตอบโจทย์ของส่วนงานได้อย่างชัดเจน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ และพัฒนาการบริหารจัดการให้ประสบ
ความส าเร็จมากขึ้น  

2) ยังไม่มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและการใช้
จ่ายเงินตามแผนอย่างจริงจัง เช่น  
2.1) การติดตามผลการด าเนินงาน เป็นการติดตามโดย

รวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน 
ตามท่ีรายงานมา โดยไม่มีการสอบทานเปรียบเทียบ
กับแผน 

3) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานโดยเทียบกับ
แผนและผลการใช้จ่ายเงินเป็นระยะ เช่น  
รายไตรมาส เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า 
การด าเนินงานส าเร็จในระดับใด กรณีท่ีไม่เป็นไป
ตามแผนจะได้เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ  
เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผน หรือชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการได้  
เพ่ือให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องได้ร่วมหาแนวทางแก้ไข 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น  

2.2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมเป็นการ
วิเคราะห์ในระดับพื้นฐาน ยังขาดการวิเคราะห์
เชื่อมโยงผลการด าเนินงานกับผลการใช้จ่ายเงิน 

2.3) การรายงานการติดตามผลงานประจ าปีที่ผ่านมา  
จะมีการรายงานติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มศว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) และ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  

4) การรายงานผลการติดตามประจ าปีที่เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดการน าเสนอให้เร็วยิ่งขึ้น 
เพ่ือที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ทางการบริหารได้ดียิ่งข้ึน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตต่อไปได้ 
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5.2 การบริหารงานบุคคล 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) มหาวิทยาลัยมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบน ามาเผยแพร่
ให้สามารถน าความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
โดยการวิเคราะห์และส ารวจความต้องการ เพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมพันธกิจของส่วนงาน 

1) ควรน าเทคนิคการบริหารจัดการความรู้มาขับเคลื่อน
อย่างเป็นขั้นตอน ทั่วถึง และจริงจัง เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี โดยพิจารณาความต้องการของส่วนงาน  
แล้วน ามาวางแผนกลยุทธ์การจัด KM  เพ่ือขยายผล
ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งบุคลากรภายในส่วนงานต้อง
ร่วมกันออกแบบหรือวางแนวปฏิบัติ โดยมีการติดตาม
และประเมินผลด้วย 

2) คณะจัดตั้งใหม่ มีอาจารย์และบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่  
ที่มีศักยภาพสูง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ 
และจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย 

2) ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้น าส่วนงานรุ่นใหม่ สามารถน าความรู้ 
ความสามารถและความกระตือรือร้นมาใช้ 
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
ได้อย่างทันการณ์มากข้ึน 

3) ผู้บริหารรุ่นใหม่มีแนวคิดทันสมัย มีการสร้างความสัมพันธ์
ในองค์กร  และหา key successor และปรับเปลี่ยน  
mind set  เพ่ือพัฒนาการท างานให้เป็นระบบที่ดี 
และถูกต้องเหมาะสม 

4) บางคณะยังมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะระดับ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

3) ควรสนับสนุนและส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ให้เพ่ิมมากขึ้น เพื่อรองรับการสอนให้มีคุณภาพ 
ที่เหมาะสม  และสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิต 

5) มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากร  
เช่น 
5.1) สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อทั้งระดับ 

ปริญญาโท และปริญญาเอก และมีการสนับสนุน
บุคลากรสายปฏิบัติการให้พัฒนาทักษะในวิชาชีพ 

5.2) สนับสนุนทุนพัฒนาให้อาจารย์ท าวิจัย และให้ทุนนิสิต
เพ่ือพัฒนาเป็นอาจารย์ 

5.3) พัฒนาอาจารย์ให้เรียนรู้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม ่
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  

5.4) ผลักดันให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ให้เพ่ิมมากขึ้น 

4) บุคลากรสายวิชาการต้องมีทักษะทางด้านวิชาการ 
ทักษะทางด้านวิชาชีพควบคู่กัน และควรน าระบบ  
SWU PSF ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ให้รวดเร็วขึ้น 

5) การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ เพ่ือให้มีทักษะทาง
วิชาชีพที่ทันสมัย ไม่ใช่เพียงการศึกษาต่อ แต่ต้องตาม
ให้ทันเทคโนโลยีและดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาบุคลากรอาจมีทั้งแบบปกติ
และแบบออนไลน์  มหาวิทยาลัยจึงควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถเรียนและเบิกจ่ายได้ทั้งสองระบบ  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้อย่างกว้างขวาง 
และรวดเร็วมากขึ้น   
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
6) บุคลากรที่เป็นคนรุ่นเก่ายังยึดติดในกรอบความคิดของ

ระบบการท างานเดิม ขาด mind set ที่สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและโลกในศตวรรษที่ 21  
และการท างานที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน 

7) บุคลากรในบางส่วนงานยังไม่มีประสบการณ์ในด้าน 
การบริหารจัดการ 

6) ควรจัดระบบการบริหารบุคลากร โดยเฉพาะ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล และเน้นผลงานตามภาระงาน 
เป็นหลัก เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล และ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี   

7) การแต่งตั้งหัวหน้างานสายปฏิบัติการ ควรพิจารณา
บุคคลที่เป็นที่ยอมรับ มีความสามารถในงานนั้น 
อย่างแท้จริง เพ่ือให้สามารถก ากับดูแล และ 
เป็นตัวอย่างให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน  
รวมทั้ง ช่วยให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน   

8) ส่งเสริมการสร้างความสุขให้แก่บุคลากร ทั้งด้าน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน ที่พักอาศัยให้ดีขึ้น  
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความผูกพันแก่องค์กร 
ในระยะยาว น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 
ตามเป้าหมาย เนื่องจาก สิ่งเร้ารอบข้างมีผลต่อ
แรงจูงใจของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างสูง 

5.3 การเงิน บัญชี และพัสดุ 
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1)  การเงิน และพัสดุ ของส่วนงานที่สัมภาษณ์ในรอบปีนี้  
มีกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
และมีการประสานงานกับส่วนกลางได้เป็นอย่างดี   
ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา  และมีการสร้าง
เครือข่ายภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของส่วนงานที่สัมภาษณ์ 
ในรอบปีนี้  ต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ 
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  การตรวจสอบเอกสารต้องแม่นย า 
เพ่ือไม่ให้มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย และป้องกันความผิด
ทางวินัย  

2)  มีการใช้ประโยชน์จาก ERP  ในการติดตามผล 
การปฏิบัติงานระหว่างการเบิกจ่ายของส่วนงานกับ 
ส่วนการคลัง และใช้ประโยชน์ในการจัดท างบการเงิน 
ได้สะดวกรวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้น 

 

— 
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5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

1) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือสนับสนุนการท างานของส่วนงานได้ดียิ่งข้ึน เช่น  
ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP)   และ  
ระบบลงทะเบียนนิสิต (SUPREME 2019) เป็นต้น 

— 

2) ระบบ e-SARABAN ยังไม่ตอบโจทย์การบริหารงาน 
ระบบสารบรรณได้อย่างแท้จริง เช่น  
 การออกแบบระบบโปรแกรมไม่สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงานจริง 
 
 

 ไม่สามารถลดขั้นตอนได้จริง  ท างานซ้ าซ้อน   
 
 
 
 

 การจ ากัดสิทธิ์ในการด าเนินการที่ให้สิทธิ์การเข้าใช้
งานในระบบเพียงหน่วยงานละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น และ
ยังไปให้สิทธิ์แก่ผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงานด้วย 
ท าให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน  
 

 ผู้ใช้งานในระบบยังไม่มีความเข้าใจ และยังไม่ได้รับ
การอบรมการใช้งาน จึงยังไม่สามารถใช้งานได้ 
อย่างสะดวก ไม่รวดเร็ว และไม่สามารถใช้ได้จริง 

 
 
1) ควรทบทวนการพัฒนาระบบโปรแกรมใหม่  

ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นและคุ้มค่ามากข้ึน 

2) ควรแยกระบบการลงนามสั่งการหรือลงลายมือชื่อ 
ในหนังสือส่งออกเป็นส่วนของระบบ e-Office  
โดยให้ระบบ e-SARABAN ท าหน้าที่เปน็ระบบงาน
สารบรรณเพียงอย่างเดียว 
 

3) การก าหนดผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานให้เหมาะสม เช่น  
ให้สิทธิ์หัวหน้างานแทนผู้บริหารของหน่วยงาน  
เพ่ือให้มีความสะดวกและมีเวลาเพียงพอ 
ในการเข้าใช้งานในระบบได้ 
  

4) ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้ระบบควรได้รับการพัฒนาและ 
ฝึกการใช้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถท างานได้ 
อย่างเต็มที่ และสามารถชี้แจงให้ความรู้กับบุคลากรอ่ืน
ในหน่วยงานได้ด้วย 

3) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์  
กับระบบ ERP ยังขาดความเสถียรของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   
เนื่องจากการแยกส่วนงานที่ดูแลและให้บริการ IT  
เป็นสองส่วน  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

5) ควรมีการจัดระบบการบริหารงานข้อมูลร่วมกันระหวา่ง
ส านักคอมพิวเตอร์กับฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
4) ระบบ ERP ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบโปรแกรมอ่ืนๆ  

ของมหาวิทยาลัย ท าให้การท างานยังมีความซ้ าซ้อน  
และยังใช้ประโยชน์จากระบบได้ไม่เต็มที่ เช่น  

 การท างานในระบบ ERP ไม่สามารถประมวลผล
ป้อนเข้าระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 

 ยังไม่สามารถประมวลผลเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ 
ในการบริหารจัดการ  และการตัดสินใจได้จริง 

 
 
 
6) ควรมีการหารือร่วมกันในระดับผู้บังคับบัญชาของ

ส านักคอมพิวเตอร์และฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 
(ERP)  เพ่ือเชื่อมต่อการท างานในเชิงรุก และ 
ลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึน ไม่ใช่เพียงแค่การหารือ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น 
 

7) พัฒนาระบบให้มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือใช้ประโยชน์
ได้มากยิ่งข้ึนและสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

5) มีการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านไอที (กลุ่ม SWU IT  
ผ่าน Application LINE)  เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

8) ควรสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างส่วนงานในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและมีผลดีต่อการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  โดยมีส านักคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง  
ทั้งในการ Support  และแก้ไขปัญหา เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานในการท างานร่วมกันของมหาวิทยาลัย 

6) มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน (e-Service)  
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโปรแกรม 
ที่ผ่านส านักคอมพิวเตอร์ ช่วยตอบ ชี้แจงปัญหา และ
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได้อย่างรวดเร็ว 

9) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
ให้ครอบคลุมทุกระบบงาน  โดยมีการประชาสัมพันธ์ 
ให้รับรู้ทั่วกันมากข้ึน เพ่ือช่วยสร้างเสริมให้เกิด 
การเรียนรู้อย่างทั่วถึง และสามารถน าไปบริหาร
จัดการปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละส่วนงาน และ 
พัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
การบริหารจัดการภายในของส านักคอมพิวเตอร์  
10) ส านักคอมพิวเตอร์ควรเป็นแกนหลักในการจัด

เครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึกอบรม 
ให้ความรู้ในลักษณะศูนย์รวมคนเก่ง  เพ่ือการเป็น
แม่ข่ายในการให้บริการหลักแก่มหาวิทยาลัย 

11) ควรรวมหนว่ยส านักคอมพิวเตอร์กับฝ่ายบริหารข้อมูล
ทรัพยากรเป็นหนว่ยงานเดยีวกนั เพ่ือให้การบรหิาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน 
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
ทั้งมหาวิทยาลัย มีความสะดวกในการพัฒนา และ
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน 

12) ชื่อส่วนงานใหม่ควรสะท้อนวิสัยทัศน์ บทบาท 
การท างาน รองรับกับภารกิจในอนาคตมากขึ้น และ
ส่งผลต่อทิศทางในการพัฒนาส่วนงานให้ทันสมัย   

13) บุคลากรของส่วนงานใหม่ ต้องพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง สามารถท างานเชิงรุกไดม้ากข้ึน  
และสร้างคุณค่าให้เป็นที่ยอมรับและเป็นศูนย์กลาง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  

14) ควรมีการประเมินผลการให้บริการของส่วนงานใหม่
เป็นระยะๆ และน ามาวิเคราะห์หาจุดอ่อน  
หรือข้อบกพร่องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข หรือ 
สร้างระบบใหม่มารองรับ รวมทั้งหาข้อดี 
เพ่ือน าไปต่อยอดการท างาน เพ่ือสร้างกลยุทธ์ 
ในการด าเนินงานเชิงรุกให้มากข้ึน  

15) ควรมีการสื่อสารและเรียนรู้งานอ่ืนของส่วนงาน 
ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกัน หรือในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานแทนกัน 
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5.5 ภาพรวมด้านอ่ืนๆ 

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 
1) ด้านกายภาพ  

1.  หอพักบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 มีปัญหาเรื่องแมลงรบกวน ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอ 

และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
 

 มีข้อกังวลเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
 
 

 บุคลากรที่ได้รับสิทธิ์เข้าอยู่ แต่ไม่ได้อยู่จริง  
ท าให้บุคลากรที่มีความจ าเป็นไม่ได้รับสิทธิ์ 

 
 
 

 

2.  หอพักใหม่ซึ่งออกแบบเป็นคอนโดมิเนียม  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีปัญหา 
ผู้รับเหมาทิ้งงาน 

 

 
1) ควรซ่อมบ ารุงหอพักของบุคลากรให้อยู่ในสภาพ 
   ที่พร้อมใช้งานอย่างมีคุณภาพ   
 

2) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัย 
    มีความมั่นใจในการอยู่อาศัยยิ่งขึ้น 
 

3) ก าหนดให้มีมาตรการกลั่นกรองให้เฉพาะผู้ที่มีความจ าเป็น
อย่างแท้จริงได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัย และมีการก ากับดูแล 
ให้ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยอยู่จริง กรณีไม่พักอาศัยจริง 
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้มีการเรียกคืนห้องและ 
มีมาตรการลงโทษ 

 

4) ควรเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงาน 
ให้แล้วเสร็จโดยเรว็ เพ่ือให้มีโอกาสหาผู้รบัเหมารายใหม่
ทดแทนได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทันเวลา และสามารถใช้ประโยชน์ได้เร็วยิ่งขึ้น 

2) ด้านการบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการการด าเนินงานในบางส่วนงาน 
ยังไม่สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

5) ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 
ในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละด้าน เช่น พันธกิจการเรียนการสอนมีปัจจัย
หลายด้าน ทั้งเรื่องหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญต่อพันธกิจ 

6) ควรวเิคราะห์ถึงจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา ควรเน้น 
ในประเด็นที่ส าคัญ เช่น ความคาดหวังของนิสิต 
ที่มีต่อคณะ เป็นต้น  

8) การพัฒนาระบบงาน ต้องมองเชื่อมโยงกันระหว่างระบบงาน
ทั้งหมดที่เป็นของส่วนงานกลางและส่วนของคณะ  
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3  สรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่างรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าร่างรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน และประชุมหารือเพ่ือ
รับฟังความเห็นจากคณะผู้บริหาร เพ่ือสอบทานร่างรายงานผลการประเมิน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 
09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และผู้แทนส่วนงาน จ านวน 38 ท่าน 

จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือสอบทานผลการประเมินนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้  

ด้านการเรียนการสอน 
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนิสิต เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยเริ่มจากการส ารวจนิสิตทุกระดับชั้นปี ซึ่งมีเกณฑ์อยู่ในระดับ A1 ถึง 
B2 ทั้งนี้ นิสิตทุกคนต้องวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET)  ครั้งแรกในชั้นปีที่ 1 และแสดงผล 
ใน Transcript ผ่านระบบ Supreme  ในกรณีที่นิสิตได้คะแนนน้อยกว่า B2  ต้องเข้ารับการทดสอบอีกครั้ง 
ในชั้นปีที่ 3  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลการสอบ ดังนี้    

ครั้งที่ 1 (ชั้นปีที่ 1) ครั้งที่ 2 (ชั้นปีที่ 3) 
B1 ต้องมีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นกว่าครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า 10% 
A2 ต้องมีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นกว่าครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า 30% 
A1 ต้องมีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นกว่าครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50% 

ทั้งนี้ หากค่าคะแนนไม่ถึงร้อยละที่ก าหนดแต่สามารถเปลี่ยนระดับให้สูงขึ้น 1 ระดับ  ถือว่าได้ผลการพิจารณา 
ผ่าน  และในกรณีที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และต้องสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ผ่านก่อนการจบการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) โดยใช้วิธีการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แบบ Active Learning และเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน  
 

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ซึ่งเน้นการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (OBE) และเข้ารับ 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA)  
 

4. คณะเภสัชศาสตร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาแนะน าของนิสิต 
อย่างต่อเนื่อง  โดยจัดบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และมีอาจารย์น าฝึก
และให้ข้อสังเกตในภาคปฏิบัติในขณะที่ฝึกงานในสถานที่ปฏิบัตงานจริง  เช่น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร้านยา มศว  และร้านยาภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึง 
ชั้นปีที่ 6   
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ด้านวิจัยและนวัตกรรม 
5. สถาบันยุทธศาตร์ทางปัญญาและวิจัยได้น าผลงานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ ดังนี้  

1) มีผลงานวิจัยที่ได้ข้ึนทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย จ านวน 3 ผลงาน 
2) มีการน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น รวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็ก (Booklet) จ านวน 16 ผลงาน 

เผยแพร่และจัดนิทรรศการ มศว วันที่ 12 กันยายน 2562 เพ่ือน าไปสู่การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณชิย์ 

6. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส ารวจจากฐานข้อมูล ISI จ านวน 223 บทความ 
และฐานข้อมูล SCOPUS จ านวน 277 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2562) 

7. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย จ านวน 
3 ผลงาน 8 ราย  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

 

ด้านกายภาพ 
8. มหาวิทยาลัยด าเนินงานหอพักบุคลากร ดังนี้ 

1) อยู่ในระหว่างการปรับระบบของการท างานและระบบรักษาความปลอดภัยของหอพักบุคลากร  
2) ปรับระเบียบเกี่ยวกับสิทธิการเข้าอยู่หอพักของบุคลากร 
3) ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ก่อนที่จะให้บุคลากรใหม่ย้ายเข้าพักอาศัย  
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ส่วนที่ 4  สรุปข้อคิดเห็นจากการน าเสนอร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอร่างรายงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 (รอบ 12 เดือน)   
ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรน าข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ไปพิจารณาเพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก และส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าและผู้อ านวยการส่วนในส านักงานอธิการบดี เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีการด าเนินงานเป็นระบบและมีการจัดการตามหลักการบริหารที่ดี  

2. ควรปรับรูปแบบเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ เพ่ิมส่วนของบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และอ้างถึงระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

.................................................................................. 
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ภาคผนวก 
รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    เป็นประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล   เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์    เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร    เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

5. นางบุปผา ชวะพงษ์      เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     เป็นเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย (รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา  เชาวนลิขิต (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
3. นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์) 
4. นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวนิศาชล  วิจารณ์วงศ์) 
5. นักจัดการงานทั่วไป (นางสาวปาริฉัตร  เพชรานันท์) 
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