
รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2563



สารจากนายกสภามหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีฐานะเปน
นิติบุคคล มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด
ทํ า ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ทั่ ว ไ ป ข อ ง
มหาวิทยาลัยและมีอํานาจหนาที่เฉพาะ  ตามที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2559 กําหนดไว โดยการทําหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัยเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีความโปรงใสและตรวจสอบได 
ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
พันธกิจต าง  ๆ  บรรลุ เป าหมายตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงสามารถ
ตอบสนองตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํารายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยและ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยและ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  รวมถึงจะเปนประโยชนตอคณะผูบริหาร หนวยงานตาง ๆ และ
ประชาคมของมหาวิทยาลัย  สําหรับนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน รวมทั้งคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต และผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย ที่รวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยดวยดีอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จึงหวังเปนอยาง
ยิ่งวาประชาคมของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนจะไดรวมกันขับเคลื่อนใหการดําเนินงานในพันธกิจ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล

นายกสภามหาวิทยาลัย
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โครงสรางองคกร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

ท่ีมา: พรบ. มศว พ.ศ. 2559 และประกาศการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย



กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายธีระชัย เชมนะสิริ

ศาสตราจารยพิเศษเข็มชัย ชุติวงศ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายชุมพล พรประภา

ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ศาสตราจารย ดร.ณรงค สาริสุต ดร.พศวัจณ กนกนาก

นายพินิจ จารุสมบัติ พลตํารวจตรี พีรพันธุ เปรมภูติ ศาสตราจารยเกียรติคุณ

นพ.มนตรี  ตูจินดา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ



ดร.รวีพร คูหิรัญ นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน นายโสภณ  สุภาพงษ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการโดยตําแหนง

รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

อธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มะยูโซะ  กูโน  

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการผูแทนสภาวิชาการ

ศาสตราจารย ดร.ปานสิริ  พันธุสุวรรณ

3

นายสําราญ ถาวรายุศม รองศาสตราจารย นพ.สรนิต  ศิลธรรม



กรรมการผูแทนผูบริหาร

กรรมการผูแทนคณาจารยประจํา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม

รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทธิชัย ออนม่ิง

รองอธิการบดีฝายวินัยและกฎหมาย

รองศาสตราจารย ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ รอดอัมพร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  จันทรเสม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมทัศน  จิระเดชะ

ผูอํานวยการสถาบันยุทธศาสตร

ทางปญญาและวิจัย

นายวรวุธ เหล็กหม่ืนไวย

ผูอํานวยการสวนทรัพยากรบุคคล

ผูชวยศาสตราจารย ทพญ.ชินาลัย ปยะชน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุลดา จามจุรี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต รองศาสตราจารย วาท่ีพันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

4



(1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย

(2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให

สวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออก

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

สําหรับสวนงานน้ันเปนเรื่อง ๆ ไปได

(3) ออกขอบังคับวาดวยการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

(4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหาร 

การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย

(5) อนุมัติการจัดต้ังและยุบเลิก

วิทยาเขต

(6) อนุมัติการจัดต้ัง การรวม และ

การยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของ

สวนงานดังกลาว

(7) อนุมติัการรับเขาสมทบ การ

จัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการ

สมทบ การยกเลิก การจัดการศึกษา

รวมของสถานศึกษาช้ันสูงหรือ

สถาบันอื่น

(8) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ

การเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง 

การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา

มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ควบคุมดแูลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

(9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึง

ช้ันใด รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักด์ิ

(10) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยพิเศษ

(11) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ

สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนงานที่เรียกช่ืออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาสถาบันหรือสํานัก ศาสตราจารยเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการที่เรียกช่ือ

อยางอื่นตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ

(12) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและ

หัวหนาสวนงานตาง ๆ

(13) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได การ

จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น

(14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปน

หุนสวน การลงทุน หรือการรวมลงทุนตามมาตรา 14 (5)

(15) อนุมติัการต้ังงบประมาณรายรบัและงบประมาณรายจาย 

(16) อนุมัติการจัดต้ังหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดต้ังองคกร

ที่เปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามมาตรา 14 (11)

(17) รับรองรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงาน

น้ันตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(18) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคล

หน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา

มหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงาน

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ แลวแตกรณี

(19) ปฏิบัติหนาที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุให

เปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ

อํานาจหนาที่สภามหาวิทยาลัย

5
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1) พลตํารวจตรี พีรพันธุ เปรมภูติ ประธานกรรมการ

2) นายนพพร พิชา กรรมการ

3) นายมานิตย  มกรพงศ กรรมการ

4) พันตํารวจเอกอนุชา  กิติวิภาต กรรมการ

5) รศ.ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม กรรมการ

6) ผศ.ดร.นพดล  อินทรจันทร กรรมการ

7) ผศ.นพ.ฉัตรชัย  เอกปญญาสกุล กรรมการ

8) น.ส.อารยา  วิเศษพันธุชัย เลขานุการ

9) น.ส.ศจี  โอกาส ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ (วาระการดํารงตําแหนง 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (วาระการดํารงตําแหนง 10 มีนาคม 2563  ถึงวันที่  9 มีนาคม 2565)

1) ศ.พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ ประธานกรรมการ

2) รศ.ดร.ออทิพย  ราษฎรนิยม กรรมการ

3) ผศ.ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต กรรมการ

4) นายเทพพิภพ  สุขสวางกูล กรรมการ

5) ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล กรรมการ

6) อาจารย ดร.สุรศักด์ิ  จํานงคสาร กรรมการ

7) นายภาสกรณ  หอมไกล กรรมการ

8) นายนัฐวุฒิ  ปราบคนชั่ว กรรมการ

9) นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ กรรมการ

10) พลตํารวจโทปญญา  เองฉวน กรรมการ

11) ผศ.ดร.สมเกียรติ  วรปญญาอนันต กรรมการ

12) นายภาณุ  เสถียรพจน กรรมการ

13) รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพ่ือสังคม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 



1) ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ประธานกรรมการ

2) อธิการบดี                               รองประธานฯ

3) รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพ่ือสังคม กรรมการ

4) ประธานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ

5) คณบดีคณะกายภาพบําบัด กรรมการ

6) ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กรรมการ

7) รศ.พฤทธ์ิ  ศุภเศรษฐศิริ กรรมการ

8) นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น กรรมการ

9) นายพงษสวัสด์ิ  อักษรสวาสด์ิ กรรมการ

10) รศ.ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล กรรมการ

11) นายมนูญ  สรรคคุณากร กรรมการ

12) นางสาวทัศนีย  ดุสิตสุทธิรัตน กรรมการ

13) รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ

14) ผูอํานวยการสวนทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ

15) หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

(วาระการดํารงตําแหนง  25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

(วาระการดํารงตําแหนง 7 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565) 

1) ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน ประธาน

2) รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการ

3) ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ กรรมการ

4) รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ทิพากร กรรมการ

5) นางบุปผา  ชวะพงษ กรรมการ

6) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ

(รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม)

7) นางสาวธิดารัตน  วงษพันธุ ผูชวยเลขานุการ

8) นางสาวนิศาชล  วิจารณวงศ ผูชวยเลขานุการ

7



1) นายชุมพล  พรประภา ประธานกรรมการ

2) ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล กรรมการ

3) รศ.ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล กรรมการ

4) ดร.รวีพร คูหิรัญ กรรมการ

5) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  (วาระการดํารงตําแหนง 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566)

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 

(วาระการดํารงตําแหนง 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566)

1) คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)    

2) รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล รองประธานกรรมการ

(อธิการบดี)   

3) นายชุมพล พรประภา กรรมการ

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)    

4) นายชาญชัย  บุญฤทธ์ิไชยศรี กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิ) 

5) นางทองอุไร ลิ้มปติ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิ)                

6) ดร.รวีพร คูหิรัญ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิ)   

7) รศ.ดร. ชลวิทย เจียรจิตต กรรมการ

รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตร

(กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)      

8) รองศาสตราจารย ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม  กรรมการ

(กรรมการสภาวิชาการ)     

9) อ.พญ.กอบกุล  จักรพันธุ ณ อยุธยา กรรมการ

(กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน)      

10) ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศธรรม กรรมการและเลขานุการ

(รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน)   

11) ผศ.ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล ผูชวยเลขานุการ

(ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน)

12) นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ ผูชวยเลขานุการ

(ผูอํานวยการสวนการคลัง) 
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เร่ืองเพ่ือทราบ 
จํานวน 50 เร่ือง

เร่ืองอ่ืน ๆ (ถาม)ี 
จํานวน 16 เร่ือง

ขอมูลการเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในป พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยไดประชุม จํานวน 11 คร้ัง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เขาประชุมเฉลี่ยทั้งป คิดเปนรอยละ 93 ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

9

คร้ังที่ วันที่
จํานวนกรรมการที่

เขาประชุม (คน)

จํานวนทั้งหมด

(คน)
รอยละ

1 14  มกราคม  2563 25 29 86.20

2 11  กุมภาพันธ  2563 26 29 89.66

3 10 มีนาคม  2563 28 29 96.55

4 12  พฤษภาคม  2563 24 29 82.76

5 9   มิถุนายน  2563 28 28 100

6 14  กรกฎาคม  2563 28 28 100

7 11  สิงหาคม  2563 26 28 92.86

8 8  กันยายน  2563 27 28 96.42

9 20  ตุลาคม  2563 27 28 96.42

10 10 พฤศจิกายน  2563 26 28 92.86

11 8  ธันวาคม  2563 25 28 89.29

เร่ืองที่ประธานแจงให
ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เร่ือง

เร่ืองสืบเน่ือง จํานวน 1 เร่ือง

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
จํานวน 11 เร่ือง

เรื่องเสนอพิจารณาอนุมัติ 
จํานวน 81 เรื่อง

เรื่องพิจารณาทักทวง จํานวน 
11 เรื่อง

เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
จํานวน 6 เรื่อง

สรุปจํานวนวาระการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประจําป พ.ศ.2563



ภาพกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัย



การมอบโลรางวัลเพ่ือเปนการ

เชิดชูเกียรติใหกับนักวิจัยท่ีสราง

ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหนักวิจัยเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง เพื่อเปน

แรงผลักดันใหเกิดนักวิจัยที่ตระหนักถึง

การใหความสําคัญกับงานวิจัยที่มี

คุณภาพ สามารถแขงขันกับภายนอกได 

ซึ่งสงผลใหผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถ

นําไปตอยอดและใชประโยชนในดาน

ตางๆ ได ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ณ 

หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ 

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ยกระดับหลักสตูร นํา AUN-QA สราง

มาตรฐานหลักสตูรระดบันานาชาติ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยใน

การพัฒนาหลักสูตรใหมุงทีผ่ลลัพธของผูเรียนเปนสําคัญ 

Outcome Based Education (OBE) 

10

พิธีมอบประกาศนียบัตรแกคณาจารยท่ีไดรับการรับรองคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานอาจารยมืออาชีพของสหราชอาณาจักร 

ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 3 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ (The United Kingdom Professional Standards Framework ; UKPSF) ในระดับ Senior 

fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE)

วันท่ี 10 มีนาคม 2563

ณ หองประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร

วิจัยและการศึกษาตอเนื่อง 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ



 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอ

รางรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานฯ รอบครึ่งป เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่องฯ 

- รายงานฯ รอบประจําป เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและการศึกษา

ตอเนื่องฯ       
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ นําเสนอรางรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสภามหาวิทยาลัย

 - รายงานฯ รอบครึ่งป เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 และ รายงานฯ รอบประจําป เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 3 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่องฯ



สวนท่ี 2

สํานักงานสภามหาวิทยาลยั
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สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนสวนงานสนับสนุนและขับเคลื่อน

การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบายและพัฒนาข้ึนตรงตอสภามหาวิทยาลัย 

และทําหนาท่ีในการประสานงานกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย ภายใตการบริหารงานของ

ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ท้ังน้ี หนวยตรวจสอบภายใน มาอยูภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เฉพาะเรื่องการ

บริหารงานท่ัวไปเทาน้ัน สําหรับงานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดจัดตั้งข้ึนตามมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2559 โดยมีฐานะเปน

สวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ

สภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีดานบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการแบง

หนวยงานภายในของสํานักงานเปนฝายประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย  จากน้ัน 

เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยซึ่งทําหนาท่ีดานบริหารและ

ธุรการของสภามหาวิทยาลัย ตอบสนองบริบทของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแล

กิจการมหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2562 

เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2562

จึงมีมติใหปรับโครงสรางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยแบงหนวยงานภายใน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ี

1)  ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

2)  ฝายติดตามและประเมินผล

3)  หนวยตรวจสอบภายใน

ประวัติความเปนมา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 



วิสัยทัศน

เปนองคกรที่มีความรอบรูและมุงสูความสําเร็จเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พันธกิจ

สนับสนุนการดําเนินงานและธุรการในทุกภารกิจของ

สภามหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สนับสนุนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
และทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห กล่ันกรอง และประสานงานในการนําประเด็นเชิงนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยไปสูนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบวิเคราะหและประเมินผลการบริหารทรัพยากร
ของสวนงาน/ หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงเสริมคุณธรรมและใหเกิดความโปรงใส
4     

3
2

1
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โครงสรางองคกรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

(Organizational Structure)

สํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย

ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ฝายติดตามและประเมินผล

หนวยตรวสอบภายใน

โครงสรางการบริหารสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

(Management Structure)

หมายเหตุ : * การบริหารงานท่ัวไปของหนวยตรวจสอบภายใน ใหข้ึนตรงตออธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

งานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหนาฝายติดตาม

และประเมินผล
หัวหนาหนวยตรวสอบภายใน*

อธิการบดี
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

หัวหนาฝายกิจการ

สภามหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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โครงสรางบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย

ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

15

ณัฐชา บุญชู
หัวหนาฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย อนุสรา ดิษวิเศษ

มาเรียม ศิลธรรม

ธิดารัตน วงษพันธุ
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล

เนตรนภิส  ใจการ กฤตษทิพย สุนทราวัฒน

นิศาชล วิจารณวงศ ปาริฉัตร เพชรานันท

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

ชยุตม ลีลาวิวัฒน ศุภาพร ใจสิงห ประกาศิต วิธานกรกุลภวศิษฏ เมธาธีระนันท สัญชัย เสริฐเมืองปก

ศุภจิตรา วิจิตร ศิริลักษณ คํามณี จิตรลดา ขุนดี วิลาสินี งามประเสริฐสุข



ผลการดําเนินงานภารกิจหลักที่สําคัญ

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ประจําป พ.ศ. 2563
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1. งานจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมภายใน

สํานักงาน

 ประชุมสภามหาวิทยาลัย

จํานวน 11 ครั้ง

 คณะกรรมการประจําสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย

จํานวน      12 ครั้ง

 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

จํานวน        2 ครั้ง

2. งานสรรหาและการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน  1  ครั้ง

ทําหนาท่ีฝายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู ท รง คุณวุฒิ  และจัด ทํ า

รายงานการประชุม ขอมูล เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบเสนอชื่อ แลวจัดทําเอกสารเพ่ือใชในการเสนอ

ขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร / 

ประเภทกรรมการสภาวิชาการ 

ประสานเลขานุการของคณะกรรมการ ใหไดมาซ่ึง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย แตละประเภทโดย

ดําเนินการตามขอบังคับท่ีเก่ียวของ

จํานวน  2 ครั้ง

3. ติดตามวาระของคณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งย

 ประสานเลขานุการของคณะกรรมการชุดตางๆ ขอให

ดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ ง

คณะกรรมการกอนครบวาระ

จํานวน  8  ครั้ง

4. งานแผนและงบประมาณ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปและแผนการใชงบประมาณประจําป โดยไดรับ

จัดสรรงบประมาณ จํานวนเงิน 4,928,300 บาท 

ซ่ึงงบประมาณท่ีใชไป คิดเปนรอยละ 84.44

 ติดตามและรายงานผลแผนการปฏิบัติการประจําป

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส ตอท่ีประชุม

ประจําสวนงาน ซ่ึงมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัด รอยละ 100 และมีโครงการท่ีดําเนินงาน 

รอยละ 92.86

5. งานสารบรรณ

รับ-สง เอกสาร/หนังสือ จากหนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 1,783 เลข

 ออกเลขรับหนังสือ  จํานวน   624 เลข

 ออกเลขสงหนังสือ  จํานวน 1,159 เลข

 พิจารณาเกษียณสั่งการ เสนอผูบังคับบัญชา

พิจารณา จํานวน 797 ครั้ง

 จัดระบบการเก็บเอกสารตามหมวดหมู ใน

รูปแบบแฟมเอกสารและไฟลอิเล็กทรอนิกส

6. งานบริหารงานบุคคล

ตรวจสอบและเสนอแบบฟอรมการลา เสนอ

ผูบังคับบัญชาอนุมัติ

จํานวน      55 ครั้ง

 สรุปขอมูลการลารายงานผูบังคับบัญชาทุก

เดือน และสรุปตามรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

 ตรวจสอบประวัติในการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณของบุคลากร  

จํานวน 3 คน 

 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอขอรับการ

ประเมินในการเสนอผลงานเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนง

สูงข้ึนของพนักงานสายปฏิบัติการ กลุมประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ

การ 

จํานวน 1 คน

7. งานการเงินและพัสดุ

ขออนุมัติเบิก-จาย เงินงบประมาณรายได  

จํานวน  115 ครั้ง

 จัดซ้ือ-จัดจางวัสดุ และครุภัณฑ

จํานวน  24 ครั้ง

 เบิก-จายพัสดุ  

จํานวน 15 ครั้ง

รายงานการตรวจนับ และจําหนายพัสดุ 

ประจาํปงบประมาณ

จํานวน 1 ครั้ง

ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย



ฝายติดตามและประเมินผล 

ผลงานตามภารกิจหลกัทีส่ําคัญ

1. งานสรรหาอธิการบดี

ผลการดําเนินงาน: ทําหนาท่ีประสานงานการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําเอกสารกําหนดเปาหมาย ภารกิจ และพันธกิจท่ี

ตองการใหอธิการดําเนินการในชวง 4 ป จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอ

โปรดเกลาฯ ตอกระทรวง อว. เพ่ือดําเนินการกราบบังคมทูลโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีตอไป โดยมีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ให รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดํารงตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตวันท่ี 6 ธันวาคม 2563

2. งานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการดําเนินงาน: ทําหนาท่ีประสานงานการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และจัด

ประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลสําหรับการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมท้ังประสานงานกับสํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินผาน ระดับ A (86.73 คะแนน)

3. งานติดตามและประเมินผลการปฏบัติงานของมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน:

• จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2563 จํานวน 10 ครั้ง 

• จัดประชุมคณะอนุกรรมการประมวลขอมูลและติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2563 

จํานวน 26 ครั้ง

• จัดประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

ตอรางรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบครึ่งป และ

รอบประจําป

• นําเสนอรางรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบครึ่งป 

และรอบประจําป ตอสภามหาวิทยาลัย

• เผยแพรรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบครึ่งป และ

รอบประจําป ฉบับสมบรูณ 

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดทํารายงานการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ

หัวหนาสวนงาน
17



หนวยตรวจสอบภายใน

ดานการจัดทําระเบียบ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

การจัดทําระเบียบการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลงั 

วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัตกิารตรวจสอบภายในสาํหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 ระเบียบการตรวจสอบภายใน ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ผานการอนุมัติจากอธิการบดี และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยแลว มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563

 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระหวางอํานาจหนาท่ีของอธิการบดี คณะกรรมการ

ตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายใน 

ดานการพัฒนาหนวยตรวจสอบภายใน

การพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน ใหมีความรูความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังน้ี      

(1)  กรรมการตรวจสอบ ใหความรูและฝกปฏิบัตินักตรวจสอบภายใน 

(2)  บุคลากรเขารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัร ผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 

ประจําปงบประมาณ 2563 ของกรมบัญชีกลาง

ผลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน

(1) จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2564

(2) การตรวจสอบการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รายงานผลการ

ตรวจสอบโรงพยาบาลทันตกรรมและคณะทันตแพทยศาสตร

(3) การสอบทานรายงานฐานะเงินรองจายเบิกจากสวนการคลัง ประจําปงบประมาณ 2563  จํานวน 33 

หนวยงาน

(4) การสอบทานรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ของหนวยรับตรวจในสังกัดมหาวิทยาลัย จํานวน 41 

หนวยงาน

(5) รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย – เงินรายได ของ              

- ศูนยบริการวิชาการ

- โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร

(1) ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 4 ระบบงาน

(2) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ รอบ 12 เดือน เสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

(3) การประเมินผลระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (แบบ ปค.6) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

(4) แนวทางการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ของ ป.ป.ช.)

 สรุปประเด็นขอตรวจพบท่ีหนวยงานปฏิบัติไมถูกตองบอยครั้ง พรอมเสนอแนะแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีถูกตอง เรื่องการเบิกจายเงินสวัสดิการ ไดเผยแพรบน Website ของหนวยตรวจสอบ

ภายใน และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  (เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563)
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ภาพกิจกรรม

บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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1. โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 

และแผนปฏิบัติงานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

วันท่ี 13-15 กุมภาพันธ 2563

ณ เดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี



2.  อบรมความรูดานไอทีเก่ียวกับ SWU Account และเทคนิค การใช Microsoft Excel

วันท่ี 28 ตุลาคม 2563  ณ  หองปฏิบัติการฝกอบรมคอมพิวเตอร 2 ช้ัน 11 

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี

19

3. อบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและสรางทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน”

วันท่ี 24 ธันวาคม 2563  ณ หอง Orchid ช้ัน 11 โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพมหานคร 



1. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม เลขานุการสภามหาวทิยาลัย

(รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล)

2. รองศาสตราจารย ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

3. นางสาวธิดารัตน  วงษพันธุ  หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล

4. นางอนุสรา  ดิษวิเศษ นักจัดการงานทั่วไป 

ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

5. นางสาวกฤตษทพิย  สุนทราวฒัน นักจัดการงานทั่วไป 

ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

6. นางสาววิลาสินี งามประเสริฐสุข นักตรวจสอบภายใน 

หนวยตรวจสอบภายใน

7. นายสัญชัย  เสริฐเมืองปก นักตรวจสอบภายใน 

หนวยตรวจสอบภายใน

คณะผูจัดทํา



สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง ช้ัน 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02 649 5000 ตอเบอรภายใน 12791-12795

โทรสาร 0 2260 2601

Website : council.swu.ac.th
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