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รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก จัดทำโดยคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่ว ยให้ส ภามหาวิทยาลัยมีข้อมูล และ
ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินในการทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
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อย่างทันกาลและต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในภารกิจต่างๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามโปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรกฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
สำหรับสภามหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยในการนำสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์และกลไกการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามโปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก ได้ผ่านการ
สอบทานร่างรายงานฯ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สำหรับกรอบวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนิ นงาน
ในภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้

กรอบวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565 รอบครึ่งปีแรก
ได้ดาเนินการดังนี้
1. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลั ย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบประจาปี
3. การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง พั น ธกิ จ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
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ข

ผลการดาเนินงาน
 ผลการปฏิบัติงานตามมติ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย
นโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน
บริหารงานบุคคล
รวม

ประเด็นต่อเนื่อง
จากรายงานฯ รอบประจำปี
2 ประเด็น
ดำเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จ
ดำเนินการ
1
−

ประเด็นที่เกิดขึ้น
ในรอบครึ่งปีแรก
50 ประเด็น
ดำเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้วเสร็จ ดำเนินการ
33
−

−

1

7

−

−
1

−
1

10
50

−
−

ประเด็นติดตามตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์

 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบประจำปี

ดำเนินการแล้ว

11

47

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(18.97 %)

(81.03 %)

ข้อเสนอแนะรวม 58 ประเด็น
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 ผลการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
(1) ผลการดำเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยดำเนินการ
• จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565–2580) มศว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นขององค์การสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) และจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยขับเคลื่อนและถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยไปยังทุกส่วนงานและกำกับส่วนงานให้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง เชื่อมโยงและตอบสนองกับตัวชี้วัดแผนของมหาวิทยาลัย
• มีกลไกในการแสวงหางบประมาณจากหลากหลายแหล่ง นอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ รวมทั้ง
กำหนดนโยบายและหลักการในการจัดทำงบประมาณให้ส่วนงานจัดทำงบประมาณจําแนกตามประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ของแผนยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี มศว ซึ ่ งมี การติดตาม ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และ
การใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกั บ ติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิ ทยาลัยและส่ วนงาน
ครอบคลุมทั้งด้านความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า

(2) ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
มหาวิ ทยาลั ยได้ ปรั บกลยุ ทธ์ เพื ่ อพั ฒนาการบริ หารงานวิ จ ั ยในด้ านต่ าง ๆ ได้ แก่ กลยุ ทธ์ ในการแสวงหา
แหล่ งทุ นวิ จ ั ยจากทั ้ งภายในและภายนอกประเทศ กลยุ ทธ์ ในการพั ฒนาศั กยภาพนั กวิ จ ั ยให้ มี ความเข้ มแข็ งอย่ างต่อเนื่อง
และการสร้ างความร่ วมมื อด้ านการวิ จ ั ยกั บเครื อข่ ายวิ จ ั ยต่ าง ๆ รวมถึ งมี กลยุ ทธ์ ในการพั ฒนางานวิ จ ั ยให้ ได้ รั บ
การจดทะเบี ยนทรั พย์ ส ิ นทางปั ญญาเพิ ่ มขึ ้ น ส่ งเสริ มและผลั กดั นให้ เกิ ดการต่ อยอดเชิ งพาณิ ชย์ จากผลงานวิ จั ย
ได้ ร ั บความคุ ้ มครองทรั พย์ ส ิ นทางปั ญญา รวมทั ้ งสนั บสนุ นงานวิ จ ั ยที ่ สะท้ อนการเป็ นมหาวิ ทยาลั ยรั บใช้ ส ั งคม
และตอบโจทย์ ย ุ ทธศาสตร์ ของประเทศ นอกจากนี ้ ย ั งได้ ดำเนิ นการศึ กษาพระราชบั ญญั ต ิ ส ่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อนำมาวางแผนปฏิบัติตามแนวทางที่พระราชบัญญัติกำหนด

(3) ผลการดำเนินงานด้านการประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก
มหาวิ ทยาลั ยได้ ประเมิ นสถานการณ์ ภายนอกที ่ กระทบกั บมหาวิ ทยาลั ย และดำเนิ นการเชิ งกลยุ ทธ์
เพื ่ อ รองรั บ กั บ สถานการณ์ ท ี ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป จากการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ อย่ า งรอบด้ า นในทุ กมุ ม มอง
และผ่ า นการเสวนาระหว่ า งผู้ บ ริ หารทั ้ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ ส่ ว นงาน รวมทั ้ ง ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
โดยกลยุ ทธ์ ท ี ่ มหาวิ ทยาลั ยได้ ดำเนิ นการเพื ่ อรองรั บสถานการณ์ ต ่ าง ๆ ได้ แก่ โครงการพลิ กโฉมมหาวิ ท ยาลั ย
(Reinventing University) การออกแบบหลักสูตรและการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรองรับนโยบาย
การจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว. การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
การเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) และการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งปรับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาต่าง ๆ
ในรูปแบบผสมผสาน (Blended training) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ง

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม
1. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก ดังนี้
1) เนื ่ องจากปั จ จุ บ ั น เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มี การเปลี ่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี ส ่ ว นสำคั ญ
ต่อการดำเนินชีวิตและกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบสนองต่อ
การพั ฒ นาประเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ควรบ่ มเพาะ Soft Skill ด้ า นสมรรถภาพดิ จิ ท ัล (Digital
Competency) ให้กับนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
รวมทั้งควรพัฒนายกระดับทักษะการทำงานด้านดิจิทัล โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน
และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ให้กับบุคลากรทุกระดับตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้าน Digital Transformation
2) เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลทางกฎหมาย โดยมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและ
อาญาต่อผู้บริหารรวมถึงสภามหาวิท ยาลัยด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเร่งวางระบบและ
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยเร็ว
3) เพื่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตอบสนองความผันผวนของสิ่งปกติใหม่ ๆ
ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ตลอดเวลาอย่ า งฉั บ พลั น และพลิ ก ผั น ในแต่ ล ะช่ ว งขณะได้ อ ย่ า งทั น การณ์
มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานทำหน้าที่เป็น Futuristic สำหรับศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม
อนาคตด้านการศึกษาและกำหนดเป็น Scenario แบบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเผชิญ
ได้อย่างทันท่วงที
4) ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการหรือข้อกำหนดของหน่วยงานภายนอกมาเป็นระยะ แต่ยังไม่พบการนำย้อนกลับ
ไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงการบริ หารงานประจำวัน (Daily Management) ภายในต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

2. ควรพิ จ ารณาทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นงาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุท ธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการทั้งหมดของ
ทุกส่วนงาน เพื่อให้เห็นผลรวมของภารกิจและเป้าหมายของทุกส่วนงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ ตลอดจนทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
การดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ ๆ

3. การจัดทำแผนแม่บททางวิชาการ ควรวิเคราะห์บริบทของส่วนงานโดยมองให้เชื่อมโยงไปสู่อนาคต
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก และควรมีกลไกประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
หลักสูตรของส่วนงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. ควรสร้า งกลยุท ธ์ในการแสวงหาทุน วิจ ัยหรือร่ว มทำวิจ ัย กับ ภาคเอกชน และภาคอุต สาหกรรม
ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลั ย
รวมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัย ต้องกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิ จ
หรือความต้องการของบุคลากร ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละสายงาน โดยเฉพาะสายปฏิบัติการ
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยและเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรให้ดีขึ้น

5. มหาวิท ยาลัย มีย ุท ธศาสตร์พ ัน ธกิจ สัมพัน ธ์ เพื่ อสัง คม (Social Engagement) โดยมีเป้า หมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควร
(1) ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการว่า สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและสังคม โดยประเมินร่วมกับคณะและส่วนงานต่าง ๆ
ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยเพิ่ม Internal Engagement ระหว่างส่วนงานภายใน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินการตามพันธกิจด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
และส่งผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
(3) วางแผนในการนำผลงานวิจัยจากส่วนงานที่ผลิตองค์ความรู้ / สร้างผลงานวิจัยเพื ่ อท้ องถิ่น เช่น
งานวิจัยจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น

6. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะที่รับผิดชอบพันธกิจด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะโดยตรง
ดังนั้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนสถาบันยกระดับคุณค่าของผลงาน เพื่อการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
สู่สากล และช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นได้ดีขึ้น

7. การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการ
(1) กำหนดนโยบายในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาหน่วยงาน/องค์กร
ที่มีคุณภาพและสามารถเสริมสร้างชื่อเสียงหรือศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
(2) ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดแผนแม่บทด้านกายภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ว เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสามารถบริหารงบประมาณด้านกายภาพในระยะยาวได้อย่างคุ้มค่า
(3) เร่งดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจให้ครอบคลุมฐานข้อมูลให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
(4) ควรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีทักษะ ความรอบรู้ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง และมีภาวะผู้นำ (Leadership) และควรติดตาม ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก
การพัฒนาบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย
(5) ควรมีคณะกรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการให้โรงเรียนสาธิต
ของ มศว ทุกแห่งอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างได้ผล
แล้วขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ต่อไป
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บทท ี่ 1
บทนํา

บทท ี่ 2

สรุ ปการตดิ ตามและประเมน
ิ ผลการปฏบ
ิ ตั งิ านของมหาวท
ิ ยาลยั

ภาคผนวก
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บทที่ 1 :

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ข้อ (12) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และ
หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ประกอบกับหมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรา 46 ให้มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และมาตรา 48 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
ตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบ ัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานกรรมการ)
(ภาคผนวก ก.)
และสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
มีมติเห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ซึ่งยังคงกรอบวิธีการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประเมิน
และสะท้อนกระบวนการพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยมีกำหนดจัดทำรายงานฯ
ตามโปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ภาคผนวก ข.) เสนอสภามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางปีงบประมาณ และช่วงปลายปีงบประมาณ
สำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) (ภาคผนวก ค.)
คณะกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนส่วนงานของมหาวิทยาลัย และพิจารณา
เอกสารของมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมจัดทำรวมเล่มข้อมู ลประกอบ
เอกสารต่าง ๆ และสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณานำเข้ารายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ในลำดับต่อไป
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บทที่ 2 :

ผลการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก โดยการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากการรายงานผลของมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงาน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจและข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร
และผู้แทนส่วนงานตามประเด็นประเมิน เพื่อนำมาประมวลข้อมูลจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างทันกาลและต่อเนื่อง
เกิดนวัตกรรมในภารกิจต่าง ๆ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
โดยการรายงานผลการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแสดงข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
ส่วนที่ 2 : สรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่างรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ส่ ว นที ่ 3 : สรุ ป ข้ อ สั ง เกตจากการนำเสนอร่ า งรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 1

ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน

1. ระดับมหาวิทยาลัย
1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
1.1.1 การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก
(1) การประเมินการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในประเด็นเชิงนโยบายหรือ
ประเด็นที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อการดําเนินงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี ประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน
ตามประเด็นติดตามต่อเนื่องจากรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี และผลการดำเนินงาน
ตามประเด็นติดตามที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก โดยสรุปจำนวนประเด็นผลการดำเนินงาน
ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ณ เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

ที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล

รวม

จำนวนวาระ
จำนวนวาระ
ที่ติดตามต่อเนื่อง
ที่มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จากรายงานฯ รอบประจำปี
ที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีแรก
ติดตาม ดำเนินการ อยู่ระหว่าง มีมติ/ข้อสังเกต/ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง
ต่อเนื่อง แล้วเสร็จ ดำเนินการ ข้อเสนอแนะ แล้วเสร็จ ดำเนินการ
1
33
−
−
1
33
(100.00%) (0.00%)
(100.00%) (0.00%)
1
7
−
−
1
7
(0.00%) (100.00%)
(100.00%) (0.00%)
10
−
−
−
10
−
(0.00%)
(0.00%)
(100.00%) (0.00%)

2

1

1

(50.00%) (50.00%)

50

50

−

(100.00%) (0.00%)
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จากตารางพบว่ า การดำเนิ น การตามมติ / ข้ อ สั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น และคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ของมหาวิทยาลัย
มีประเด็นติดตามที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก จำนวน 50 ประเด็น มหาวิทยาลัยดำเนินการ
เรียบร้อยแล้วครบทุกประเด็น (100.00%) ส่วนประเด็นวาระต่อเนื่องจากรายงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบประจำปี จำนวน 2 ประเด็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ประเด็น (50.00%) โดยประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่อง
ได้แก่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
(2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก -

1.1.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานที่ผ่านมา
คณะกรรมการฯ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากการแลกปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารและ
ผู ้ แทนส่ วนงานที่ เกี ่ยวข้องตามประเด็ นข้ อเสนอแนะ และเอกสารรายงานผลการดำเนิ นงานที ่ ได้ ร ับจาก
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน ประกอบด้วยผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี จำนวน 58 ประเด็น จากการประมวลข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปจำนวน
ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ที่ผ่านมาได้ดงั นี้
ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี
1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์
นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
3 ผลดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจ
กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
4 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ที่ผ่านมา
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอนและนิสิต
พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
(บริการวิชาการเพื่อสังคม)

ผลการดำเนินงาน
จำนวน
อยู่ระหว่าง
ประเด็นติดตาม ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการ

1

1

0

5

5

0

11

11

0

3
—
—

3
—
—

0
—
—
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ผลการดำเนินงาน
จำนวน
อยู่ระหว่าง
ประเด็นติดตาม ดำเนินการแล้ว

ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบประจำปี

ดำเนินการ

พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 แผนงาน
5.2 การบริหารงานบุคคล
5.3 การเงิน บัญชี และพัสดุ
5.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5 ด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
5.6 ภาพรวมด้านอื่นๆ
1) 1) ด้านการบริหารจัดการ
2) 2) ด้านกายภาพ
5 ข้อคิดเห็นรายส่วนงาน
รวม

—

—

—

1
1
8
7
6

1
1
2
7
5

0
0
6
0
1

1
1
9
47
81.03

0
1
3
11
18.97

1
2
12
58
ร้อยละ

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ที่ผ่านมา พบว่า มหาวิทยาลัยนำประเด็น
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินงานการทุกประเด็น ซึ่งจากประเด็นข้อเสนอแนะทั้งหมด จำนวน 58 ประเด็น
ดำเนินการแล้ว จำนวน 47 ประเด็น (ร้อยละ 81.03) และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 ประเด็น (ร้อยละ 18.97)
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยรายงานรวมอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ
1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัย ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก -

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก -
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1.4 การประเมินผลดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการได้ ติดตามและรวบรวมข้ อมู ลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมา
เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
โปรแกรม ข้อ 4 การประเมินการดำเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โปรแกรม ข้อ 5 การประเมินกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
โปรแกรม ข้อ 6 การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก
โดยมีสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะตามลำดับ ของโปรแกรม ดังนี้
โปรแกรม ข้อ 4 การประเมินการดำเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563–2570
ข้อค้นพบ
มหาวิทยาลัย ดำเนิน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565–2580) ที่ส อดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และผ่านการอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ข้อเสนอแนะ ———
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4.2 การจัดทำนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของ มศว จำนวน 4 ฉบับ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2561–2580 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ได้จริง
ข้อค้นพบ
ภายหลั งจากที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2580) มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำกับดูแลให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีการทบทวน ปรับปรุง หรือ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและตอบสนองตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส่วนงาน
(SWOT Analysis) และเป็นไปตามจุดทิศทาง และจุดเน้นของส่วนงาน โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยกำหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ
เป็นเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
ในการนี้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของส่วนงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรมดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
สำหรับผู้บริหารส่วนงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (วศ.51)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์ และการประชุม online ผ่านระบบ Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
สำหรับผู้บริหารส่วนงานในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 มศว ประสานมิตร และการประชุม online ผ่านระบบ Zoom Meeting
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
สำหรับผู้บริหารส่วนงานในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้อง Convention Room ชั้น 3
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และการประชุม online ผ่านระบบ
Zoom Meeting เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
4) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยในการประชุมดังกล่าว
อธิการบดีและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ได้ให้กรอบแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและผู้บริหารส่วนงานได้นําเสนอการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กร (SWOT Analysis) ของส่วนงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย
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และจะดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565, 2566-2570 ต่อไป โดยจะระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามศักยภาพ
และจุดเน้นของส่วนงาน เพื่อช่วยให้ส่วนงานเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย และเป็นการให้ข้อเสนอแนะกับส่วนงานในการวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด เพื่อส่งเสริม
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้จริง
ข้อเสนอแนะ
(1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนแผนของทุกส่วนงาน เพื่อให้ผลรวมของภารกิจและเป้าหมาย
ของทุกส่วนงานรวมกันแล้วสามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ ๆ
4.3 การแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรโดยตรงจากรัฐ เช่น
กระทรวงเจ้าภาพยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงาน Program Management Unit (PMU)
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และ
องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำมาสนับสนุนการทำภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในการสร้างคน สร้างความรู้ ซึ่งต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกลไกในการจัดสรร
งบประมาณจากแหล่งเหล่านั้น
ข้อค้นพบ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานแสวงหางบประมาณจากหลากหลายแหล่ง ในรอบครึ่งปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1) จัดทำข้อเสนองบประมาณบูรณาการแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
และแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อของบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 38.00 ล้านบาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
2) จัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่น โครงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ผ่านการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม เสนอกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อของบประมาณ 170.70 ล้านบาท ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
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3) จัดทำข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development เสนอกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 109 ตำบล โดยเป็นตำบลเดิมที่ดำเนินการแล้ว
จากระยะที่ 1 จำนวน 40 ตำบล และตำบลใหม่ 69 ตำบล ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
4) จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อของบประมาณตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เสนอกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ
473.60 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 2 โครงการ 32.30 ล้านบาท
5) จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้องค์กรอุดมศึกษาสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม เสนอกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ เพื่อของบประมาณ 2.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูล
รวมถึงปรับแก้ไขโครงการและรอผลการพิจารณา
และวางแผนเตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นตามข้อกําหนด
ของแหล่งทุน ทั้งการดำเนินการและการเบิกจ่าย รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ ———

4.4 การจัดทำงบประมาณ มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ มศว
ที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะของแผนปฏิบัติการแต่ละฉบับ โดยให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย
ข้อค้นพบ
มหาวิทยาลัยได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยกำหนดนโยบายและหลักการในการจัดทำงบประมาณให้ส่วนงานจัดทำงบประมาณจําแนกตาม
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว
และจะกําหนดให้ส่วนงานจัดทำงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของส่วนงานที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ได้
ข้อเสนอแนะ ———
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4.5 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนงบประมาณประจำปี
ข้อค้นพบ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี
และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี ดังนี้
รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ โดยมีกระบวนการ
ติดตามเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้ระบบ SWU-ERP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผลการใช้จ่าย และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยรอบ 6 เดือน ประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ทั้งนี้ หากส่วนแผนและยุทธศาสตร์พบว่าผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานใดมีแนวโน้มว่าจะดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน จะได้เรียนเชิญผู้บริหารส่วนงานนั้น
หรือผู้รับผิดชอบมาหารือร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงต่อไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี
ตามรายไตรมาส ลงในระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ (Budget U) ส่ง สป.อว. สำหรับ
ผลการดําเนินงานการใช้จ่ายเงินในรอบ 6 เดือน นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากการดําเนินงาน
จะตัดยอดงบประมาณในวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้ว จึงนําผลการใช้จ่ายมาวิเคราะห์ผลและเผยแพร่
ลงในเว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้ ในวันที่ 18 เมษายน 2565
รูปแบบที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปีงบประมาณ โดยโครงการดังกล่าวจะมีผลการดําเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการรายงานผลโครงการ
ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ตามรายไตรมาส
โดยทุกส่วนงานดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งให้ความสำคัญกับ
การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณ
ประจำปี ที่ครอบคลุมด้านความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า และจะนําผลการดําเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน ขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ในวันที่ 18 เมษายน 2565 และรายงานผลโครงการผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการทั้งหมดของทุกส่วนงาน
เพื่อให้เห็นภาพรวมในการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปเปรียบเทียบกับแผนงานได้
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โปรแกรม ข้อ 5 การประเมินกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
5.1 มีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
ข้อค้นพบ
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้
1) มีการเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทุนวิจัยมาให้ความรู้ เป้าประสงค์และ
ความต้องการของแหล่งทุนให้กับนักวิจัยของ มศว อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักวิจัยของ มศว
ได้รับทราบนโยบาย ทิศการการวิจัย และสิ่งที่แหล่งทุนต้องการอย่างชัดเจน และสามารถนำไปพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักวิจัยของ มศว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก เช่น วช. สกสว. บพท. บพข. บพค. สนช. สวรส. สวทช. และ สวก. อย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงแหล่งทุนวิจัยที่อยู่ตามกระทรวงและรัฐวิสาหกิจอีกด้วย
2) มีการปรับกลยุทธ์การให้ทุนของศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านวิจัย (Center of excellent: COE) ของ มศว
โดยมีการกำหนดให้ COE ต้องมีภาคเอกชน และ/หรือภาครัฐเข้ามาร่วมดำเนินการวิจัย และร่วมให้ทุนวิจัย
3) มีการปรับกลยุทธ์สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายวิจัยต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ 2565
ได้ทำความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทำการวิจัยเรื่อง
การจัดการขยะแบบครบวงจร
4) มีการกำหนดกลยุทธ์ที่จะแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกประเทศ โดยจัดสรรทุนวิจัยเป็น Seed Money
ให้กับนักวิจัยของ มศว ไปทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์
สร้างชื่อเสียง และสร้างความไว้วางใจต่อการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยในต่างประเทศต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ควรสร้างกลยุทธ์ในการแสวงหาทุนวิจัยหรือร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม
ที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
5.2 มีกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทีมนักวิจัย และเพิ่มเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันวิจัยอื่น เพื่อรองรับงานวิจัย
ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
ข้อค้นพบ
1) มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลยุทธ์ให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการวิจัย
การเขียนบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เทคนิคการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเครื่องมือการสร้างนวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2) มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายวิจัยอย่างใกล้ชิด เช่น เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
และเครือข่ายวิจัยเทางามเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและร่วมมือดำเนินการวิจัย
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และจะดำเนินการโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งจะแสวงหา
เครือข่ายวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มเติมอีก
ข้อเสนอแนะ ———

5.3 มีกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนา
เป็นนวัตกรรมและ/หรือนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมของรัฐ
ข้อค้นพบ
1) มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยที่ได้รับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีอยู่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัยได้จริง โดย
1.1) นำผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไปนำเสนอให้กับภาคเอกชนเพื่อสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย
1.2) กำหนดกลยุทธ์และกลไกส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพลัง
ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
1.3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารออมสิน ในการบ่มเพาะและผลักดันผลงาน
ความร่วมมือบนฐานงานวิจัยระหว่างนิสิตและอาจารย์ของ มศว ให้เกิดเป็นธุรกิจ Start Up ซึง่
จะสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ในที่สุด
2) มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของงานวิจัยที่สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
อย่างเป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศที่ชัดเจน ในแผนปฏิบัติการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565-2580) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่
KPI1-24 ร้อยละของจํานวนโครงการวิจยั ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐ
KPI1-25 ร้อยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อ SDGs
KPI3-05 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมที่มีการบูรณาการร่วมกับการวิจัย
3) มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั และนวัตกรรม
พ.ศ. 2564 แล้ว รวมทั้งผู้บริหารของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนากับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง
มาบรรยายให้ความรู้กับนักวิจัยของ มศว ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ต่อไป
ข้อเสนอแนะ ———
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โปรแกรม ข้อ 6 การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก
เช่น ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว.
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ มศว ทั้งในด้าน
ภารกิจการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนำไปสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่
(New Normal) เป็นต้น
ข้อค้นพบ
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้ การบริ หารงานมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการวิ เคราะห์สถานการณ์ ที่ อาจกระทบต่ อการทำงาน
อย่างรอบด้านในทุกมุมมอง และเสวนาระหว่างผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับส่วนงาน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565–2580) ของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 3
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
2) ด้านธรรมาภิบาล
2.1) มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
(พ.ศ. 2565–2580) ของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
และมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization)
2.2) มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
และดำเนินการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) ดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวง อว. ดังนี้
3.1) สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเข้ากลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา มศว และเห็นชอบให้ มศว อยู่ในกลุ่ม 3 : กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement)
และเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา (แผนการพลิกโฉม มศว:
Reinventing University) เสนอปลัดกระทรวง อว.
3.2) สถาบันอุดมศึกษากลุ่มชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนอื่นจากทั่วประเทศได้รับทราบแนวคิดและ
แนวทางการทำงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันสำหรับงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
และเป็นการสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการโครงการในลักษณะบูรณาการร่วมกัน
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนหาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและ
บริหารโครงการแบบบูรณาการร่วมกัน
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4) การออกแบบหลักสูตรและการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับกับนโยบาย
การจัดการศึกษาแนวใหม่ ได้แก่
• ให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมีการจัดทำชุดวิชาเลือกเสรี และกำหนดให้หลักสูตร
เพิ่มจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาเลือกเสรี 10-20 หน่วยกิต
• เน้ น การเรี ย นรู ้ โ ดยการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทำงาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
• มีนโยบายส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำหลักสูตร Reskill/ Upskill หลักสูตร Sandbox
และหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ร่วมกับ สป.อว. เพื่อนำไปสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ โดยมหาวิทยาลัย
ได้รับคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้กับ สป.อว.
5) ขับ เคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัย อัจฉริย ะ (Smart University) โดยบรรจุไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ มศว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรที่มีส มรรถนะสูง และ
มี ธ รรมาภิ บ าล (High Performance and Good Governance Organization) ประเด็ นที ่ 4
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) กำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนา ได้แก่
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
6) การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยจัดทำแผนการดำเนินงาน มีก ารประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
7) ปรับรูปแบบการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาต่าง ๆ เป็น รูปแบบผสมผสานในลักษณะ
Blended training โดยเป็นการบูรณาการ Online Learning และ face to face เข้าด้วยกัน เช่น
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บ ริห ารระดับสูง หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริห ารสายปฏิบัติการระดับกลาง
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับชำนาญการ ชำนาญงาน เป็นต้น
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
(1) เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีส่วนสำคัญต่อการดำเนิน
ชีวิตและกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยควรบ่มเพาะ Soft Skill ด้านสมรรถภาพดิจิทัล (Digital Competency) ให้กับนิสิตทุกคน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะหลัก สู ต ร รวมทั ้ ง ควรพั ฒ นายกระดับ ทั ก ษะ
การทำงานด้านดิจิทัล โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา
ให้กับบุคลากรทุกระดับตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน Digital Transformation
(2) ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการหรือข้อกำหนดของหน่วยงานภายนอกมาเป็นระยะ แต่ยังไม่พบการนำย้อนกลับไป
พัฒนาเปลี่ยนแปลงการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ภายในต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
(3) เพื่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตอบสนองความผันผวนของสิ่งปกติใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาอย่างฉับ พลัน และพลิกผันในแต่ล ะช่ว งขณะได้อย่างทันการณ์ มหาวิทยาลัยควรมี
หน่วยงานทำหน้าที่เป็น Futuristic สำหรับศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตด้านการศึกษาและ
กำหนดเป็น Scenario แบบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเผชิญได้อย่างทันท่วงที
(4) เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่วันที่
1 มิ ถ ุ น ายน 2565 เป็ น ต้ น ไป ซึ ่ ง มี ผ ลทางกฎหมาย โดยมี บ ทลงโทษทั ้ ง ทางแพ่ ง และอาญา
ต่อผู้บริหารรวมถึงสภามหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเร่ง วางระบบและแนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยเร็ว โดยคณะกรรมการจะติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้ในระยะต่อไป
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2. ระดับส่วนงาน
2.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก -

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
โดยการประเมินตัวชี้วัดตามแผนงานของส่วนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก –

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
โดยประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก -
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3. สรุปข้อค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ตามพันธกิจ
คณะกรรมการ ประมวลข้อมูลผลการดำเนินงานจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่ า นมา และการแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ นกั บ ผู้ บริ ห ารของส่ ว นงาน และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานภายในของ
สำนักงานอธิการบดี หัว หน้างาน และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก ค) พบว่า ในภาพรวม
มหาวิ ท ยาลั ย มีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อค้นพบที่สำคั ญและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
3.1 ข้อค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ระดับมหาวิทยาลัย
3.2 ข้อค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ระดับส่วนงาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ข้อค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ระดับมหาวิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอนและนิสิต
ข้อค้นพบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านวิชาการ เพื่อรองรับ 1) การจัดทำแผนแม่บททางวิชาการ ควรวิเคราะห์บริบท
นโยบายการจัดการศึกษาแนวใหม่ ดังนี้
ของส่วนงานโดยมองให้เชื่อมโยงไปสู่อนาคต
(1) มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมีการจัดทำ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรภาพรวม
ชุดวิชาเลือกเสรี และกำหนดให้หลักสูตร
ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาเลือกเสรี
ของสังคมโลก
10-20 หน่วยกิต
2) ควรมีกลไกประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตร
(2) เน้นการเรียนรู้โดยการจัดสหกิจศึกษาและ
เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ของส่วนงาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
(Cooperative and Work Integrated
นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Education: CWIE)
(3) มีนโยบายส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำ
หลักสูตร Reskill/ Upskill หลักสูตร
Sandbox และหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ร่วมกับ สป.อว. เพื่อนำไปสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในโครงการบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ให้กับ สป.อว.
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ข้อค้นพบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ
2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 3) นอกจากการจัดการศึกษาที่โดดเด่นแล้ว
เน้นประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนสาธิตควรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
เกิดทักษะกระบวนการคิด การคิดเชิงนวัตกรรม
ที่เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน และ
และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
โดยเชื่อมโยงวิชาและศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การศึกษาอย่างได้ผล แล้วขยายผลไปสู่
การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนต่อไป
ทั้งในและนอกห้องเรียน นักเรียนมีทักษะ
สามารถสืบค้นด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็น
ความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งไม่จำกัด
เพียงแต่ในเวลาเรียนและในห้องเรียน
4) มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการกลาง
ทั้งนี้ แม้ว่าโรงเรียนสาธิต มศว
เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและระบบการ
จะมีศักยภาพและมีความโดดเด่นเฉพาะตัว
บริหารจัดการให้โรงเรียนสาธิตของ มศว ทุกแห่ง
แต่ยังขาดมาตรฐานกลางในการบริหารจัดการ
อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ข้อค้นพบที่สำคัญ
1. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายปฏิบัติการในด้านการทำวิจัย

2. มหาวิทยาลัยโดย สถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา มีการดำเนินการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ได้ดำเนินการวิจัยทางการศึกษา ดังนี้

ข้อเสนอแนะ
1) การกำหนดเป้าหมายของการส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านการวิจัย ต้องสอดคล้องกับลักษณะภารกิจ
หรือความต้องการของบุคลากรแต่ละสายงาน
ซึ่งอาจแตกต่างกัน โดยเฉพาะบุคลากรสายปฏิบัติการ
ซึง่ จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าดีขึ้น

———
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ข้อค้นพบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ
(1) พัฒนาไปสู่นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น
• การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการแบบเปิด
• การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน
ในรายวิชางานช่างเพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
• การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ
โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(2) การวิจัยเชิงนโยบายของสถาบันฯ เรื่อง
"การจัดการเรียนรู้ในยุค Next Normal
โดยใช้ ERDI Model เพื่อการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน"
3. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
2) สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
มีการวางแผนการจัดทำหลักสูตรโดยใช้การ
ไม่จำเป็นต้องเปิดหลักสูตรปริญญาด้านการสอน
วิจัยเป็นฐานในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว แต่อาจร่วมกับ
หลักสูตรระยะสั้น โดยอาศัยความร่วมมือกับ
คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะอื่น พัฒนารูปแบบ
คณะสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
แบบการเรียนการสอน เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในการทำโครงการและวางแผนการปฏิบัติการสอน
หรือร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในรายวิชาชีพครูร่วมกัน
รวมทั้งวางแผนงานทำโครงการร่วมกัน

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20

พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ (บริการวิชาการเพื่อสังคม)
ข้อค้นพบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ
1) มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ด้านพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม (Social Engagement) โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินโครงการควรมีการ
ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการที่แสดง
ผลว่า สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
———
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนและสังคม โดยประเมินร่วมกับคณะและ
ส่วนงานต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
2) ควรสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยเพิ่ม
Internal Engagement ระหว่างส่วนงานภายใน
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินการ
———
ตามพันธกิจด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย และส่งผลต่อการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากร 3) วิทยาลัยควรมีแผนในการนำผลงานวิจัยดังกล่าว
สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น
เป็นจำนวนมาก
โดยอาจประสานความร่วมมือกับส่วนกิจการ
เพื่อสังคมอีกทางหนึ่ง
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พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ข้อค้นพบที่สำคัญ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีพันธกิจหลัก
ที่สำคัญ คือ พัฒนาสถาบันให้บริการวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะสู่อาเซียน สร้างเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
องค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน รวบรวมองค์ความรู้
เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
ที่มคี ุณภาพ และพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล
เพื่อเป็นผู้ให้บริการทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
อย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กร
แห่งการให้บริการวิชาการทางด้านทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
สู่ระดับอาเซียน
นอกจากนั้นสถาบันยังให้ความสำคัญกับ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้นำไปสู่
การสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีวารสาร
วิชาการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึง่ อยู่ระหว่างเตรียมการ
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
จากหน่วยงานภายในและ/หรือ หน่วยงานภายนอก
และสนับสนุนให้บุคลากรร่วมดำเนินงานวิจัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ มีความพร้อมทั้งในเรื่องทุนวิจัย
และนักวิจัยที่มีความสามารถเพียงพอที่จะยกระดับ
คุณค่าของผลงาน การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
สู่สากล และช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถิ่นอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
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พันธกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อค้นพบที่สำคัญ
1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย
จำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ
1) การทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายในการพิจารณา
หน่วยงาน/องค์กรที่มีคุณภาพ และสามารถ
เสริมสร้างชื่อเสียงหรือศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยโดยส่วนพัฒนากายภาพ
2) ต้องผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดแผนแม่บท
ได้จัดทำ (ร่าง) แผนและผังแม่บทพัฒนา
ด้านกายภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์
กายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ว เพื่อเป็น
ประสานมิตร (พ.ศ. 2564-2570) และ
ทิศทางในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย
มีการประชุมคณะผู้บริหารหน่วยงาน
ในอนาคตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ
สามารถบริหารงบประมาณด้านกายภาพ
ที่เกี่ยวกับการวางผังแม่บทพัฒนากายภาพ
ในระยะยาวได้อย่างคุ้มค่า
3. งานด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3) แผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และ
มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
สื่อสารองค์กร ต้องใช้เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็น
ทีม่ ีการจัดลำดับความสำคัญไว้แล้วเป็นฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดลำดับความสำคัญ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
ของแต่ละงานอย่างเป็นระบบให้มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
4) ควรเร่งดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารและตัดสิ นใจ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจให้ครอบคลุม
สำนั กคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนิน การศึกษา
ฐานข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและ
และเลื อกเครื่ องมือในการจั ดทำต้นแบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารและ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
การตัดสิน ใจ โดยใช้โ ปรแกรม Power BI
สำหรับการนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูล
ในระบบ ดังนี้
• นิสิตปัจจุบัน (ข้อมูลจากระบบ SUPREME)
• บุคลากร (ข้อมูลจากระบบ HURIS)
• TCAS (ข้อมูลจากระบบ SUPREME)
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โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเดิม
(HURIS และ SUPREME) มาวิเคราะห์
จำแนกและจัดหมวดหมู่เพื่อให้เป็นสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจได้

———

———

———

ข้อเสนอแนะ

5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ควรกำหนดเกณฑ์ในการเพิ่มเงินเดือนให้ชัดเจน
ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคลากรที่มีฐาน
เงินเดือนแตกต่างกัน และผลการประเมิน
ที่แตกต่างกันของแต่ละส่วนงาน โดยอาจทำ
ตารางกำหนดเกณฑ์การเพิ่มเงินเดือนที่สัมพันธ์
กับผลการประเมินตามมิติที่กำหนดและ
ช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
6) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม ประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบจากการพัฒนาบุคลากรที่มีต่อ
การพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย
7) ควรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี
• ความเป็นมืออาชีพ (Professional)
โดยมีทักษะ ความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
• ภาวะผู้นำ (Leadership)
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3.2 ข้อค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ระดับส่วนงาน
1. คณะศึกษาศาสตร์
ข้อค้นพบที่สำคัญ
1. คณะศึกษาศาสตร์มีการเปิดคลินิกวิจัย
เพื่อให้คำปรึกษาการทำวิจัย และมีระบบ
ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัยด้วย

ข้อเสนอแนะ
1) ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงนักวิจัย ควรมีคุณภาพและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ และพร้อม
ที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้
2) การจัดโครงการ Upskill, Reskill และ New skill
ในหัวข้อใด ๆ ต้องเท่าทันกับสถานการณ์
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้จริง และ
สร้างชื่อเสียงให้คณะและมหาวิทยาลัยได้

2. คณะมีการจัดบริการวิชาการเพื่อสังคม
เน้น Upskill, Reskill และ New skill
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการจัดการศึกษา และการพัฒนา
วิชาชีพครู
3. คณะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัด
3) คณะควรออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
เพื่อให้นิสิตมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไปในยุค Next Normal
ไม่กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ
2. คณะเศรษฐศาสตร์
ข้อค้นพบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. คณะเศรษฐศาสตร์ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะควรดำเนินการ
ของคณะ 2 หลักสูตร และเป็นหลักสูตร
1) ควรปรับหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการ
บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
ข้ามศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่น เศรษฐศาสตร์การเมือง
สังคม 1 หลักสูตร (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
เศรษฐศาสตร์การเกษตร เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และ
เร่งพัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรที่วางแผนไว้
ให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อพร้อมเปิดรับนิสิต
2) พัฒนาหลักสูตรรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลก เพื่อให้นิสิต
มีความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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2. คณะมีกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายปฏิบัติการในการเสริมทักษะที่จำเป็น
ทางด้านดิจิทัล และภาษาอังกฤษ

-----------------

ข้อเสนอแนะ
3) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนเลือกเรียนในบางรายวิชา
ตามความสนใจของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้
ทุกช่วงวัย ต่อยอดทักษะในการทำงาน
เฉพาะเรื่อง หรือสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญา
เช่น Modular System, Micro Credential
โดยมีระบบ Credit Bank รองรับ
4) การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายปฏิบัติการ
ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ ไม่เพียงแต่พัฒนาทักษะดิจิทัล
และ อบรมภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
5) ควรบริหารจัดการองค์กรโดยมีทิศทางการบริหาร
และพัฒนาคณะที่ชัดเจน และสร้างทีมบริหาร
ที่เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายคณะได้
6) คณะต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นของ
มหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้าน Social
Engagement โดยเฉพาะการประเมินความสำเร็จ
ในเชิงเศรษฐกิจ

3. คณะสังคมศาสตร์
ข้อค้นพบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. คณะสังคมศาสตร์มีนโยบายจัดให้มี Smart 1) เป้าหมายการมี Smart Classroom ต้องมีความ
Classroom โดยกำหนดเป้าหมายให้มี
ชัดเจนว่าจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัด
ปีละ 2 ห้อง เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะ
การศึกษาของคณะที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้
ให้กับนิสิตและครูมีความพร้อมในการใช้
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
2. คณะสังคมศาสตร์มีอาจารย์ที่ทำวิจัยมากกว่า 2) คณะต้องผลักดันให้คณาจารย์ขอรับทุนวิจัย
70% ของอาจารย์ทั้งหมด และในปีงบประมาณ
จากภายนอกมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
พ.ศ. 2564 มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้รบั ทุนให้สามารถทำงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพสูงขึ้น
จำนวน 35 papers โดยได้รับงบประมาณ
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ในการทำวิจัยจากภายนอก 10% เฉลี่ยรายละ
100,000 บาท และจากภายใน 90%
เฉลี่ยรายละ 53,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

4. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ข้อค้นพบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
1) คำว่า “นานาชาติ” ควรให้ความสำคัญกับภาษาอื่น
1.1 สร้างความเป็นนานาชาติจากการสื่อสาร
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความหลากหลาย
ระหว่างวัฒนธรรมร่วมกับนิสิตและ
ด้านภาษาเพื่อสร้างจุดแข็งของหลักสูตรนานาชาติ
อาจารย์ชาวต่างชาติ
รวมทั้งต้องสอนวิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ และ
การปรับตัวตาม Trend ของโลก
1.2 สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม
2) ควรสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ที่เอื้อต่อหลักสูตรนานาชาติ มีระบบ
โดยให้ทุกคนที่เข้ามาบริเวณวิทยาลัยสื่อสาร
International Buddy System
ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
ไว้รองรับการติดต่อของนิสิตหรือ
และมีความเข้มแข็งในการใช้ภาษา
ชาวต่างชาติ
2. วิทยาลัยมีการพัฒนาข้อสอบ และจัดสอบ 3) ต้องสร้างความเข้มแข็งของ SWU-SET ให้เป็นสากล
แบบทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทาง
เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ภาษาอังกฤษ (SWU-SET)
4) นอกเหนือจากการเป็นหน่วยงานกลางที่จัดการเรียน

---------------

การสอนด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแล้ว
วิทยาลัยควรให้บริการการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น
5) ควรพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ของชุมชนและเป็นการบริการวิชาการอย่างยั่งยืน
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5. สำนักงานอธิการบดี
ข้อเสนอแนะในภาพรวม มีดังนี้
1) ควรทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ให้ตอบสนอง
พันธกิจและนโยบายแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหลายหน่วยงานยังมีภาระงานที่ซ้ำซ้อน
หรือใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น
2) บุคลากรบางสายงานกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะวิชาชีพ
เช่น นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ วิศวกร และนิติกร ทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ และโอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงควรจัดโครงสร้างของแต่ละตำแหน่ง
ให้รวมอยู่ในส่วนเดียวกัน และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ตามความจำเป็น
3) ควรพัฒนาและเสริมสร้างให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ เช่น
• ผู้รับผิดชอบด้านการประชุม ต้องมีทักษะทางภาษา การสื่อสาร และการจัดการประชุม
ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุมต้องมีความละเอียดและถูกต้อง เนื่องจากมีผลต่อ
การดำเนินการต่อไปของมหาวิทยาลัย
• ผู้รับผิดชอบด้านการจัดเลี้ยง ต้องมีทักษะทางด้านโภชนาการ และการบริการ
• ผู้รับผิดชอบด้านเอกสารหรือสารบรรณ ต้องมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้ บุคลากรยังต้องมีทักษะเท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับ
กับงานรูปแบบใหม่ ๆ ได้ เช่น ทักษะดิจิทัล
4) จัดระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายและ
สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5) จัดระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหัวหน้างานและผู้อำนวยการส่วน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานและ
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับตำแหน่ง
6) การให้บริการควรคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก โดยเชื่อมโยงระหว่างงานภายในส่วน หรือระหว่างส่วน
เพื่อให้ผู้รับบริการ/นิสิต สามารถขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยแต่ละหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีข้อค้นพบที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ดังนี้

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28

5.1 ส่วนบริหารงานกลาง
ข้อค้นพบสำคัญ
1. บุคลากรขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม
2. ส่วนบริหารงานกลางมีแผนนำเทคโนโลยีในรูปแบบ Application ใช้ในการจัดการเอกสาร
โดยสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่จำกัดอายุของเอกสาร
ข้อเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ทันก่อน
การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้หรือการเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
2) การระบุความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่สำคัญของส่วนงานและกระทบ
กับภารกิจหลักของส่วนงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการควบคุมภายใน
ได้อย่างแท้จริงและต้องติดตามและประเมินผลเพื่อสะท้อนกลับไปยังมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ให้พิจารณาทบทวนและปรับกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป
3) ควรนำองค์ความรู้ที่รวบรวมได้จากการจัดการความรู้ ( KM) เผยแพร่ผ่าน Website หลักของ
มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มหาวิทยาลัยควรชี้แจงแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ให้ทุกส่วนงาน
นำไปเป็ นแนวทางจั ดการสภาวะวิ กฤติ ต ่ าง ๆ และสามารถดำเนิ นงานได้ จริ ง มี การชี ้ แจง
นำไปปฏิบัติ ทดสอบ ติดตามและทบทวน โดยให้ผู้แทนส่วนงานมาร่วมกันวิพากษ์ และปรับปรุง
แผนบริห ารความต่ อเนื ่ องให้เ หมาะสมกับสภาพข้อ เท็จจริ งแต่ล ะช่ว งเวลา เพื่อให้ไ ด้ ม า
ซึ่งการบริหารจัดการความต่อเนื่องที่นำไปใช้ได้จริง และไม่ทำให้งานต้องหยุดชะงักหรือเกิดผลกระทบ
ให้น้อยที่สุด
5) ควรประชาสัมพันธ์ การดำเนิน งานและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของงานสภาคณาจารย์ และ
พนักงานสู่ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบและสร้างความเข้าใจอันดี
ตลอดจนเพิ่มโอกาสสนับสนุนอย่างเหมาะสมจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
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5.2 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ข้อค้นพบสำคัญ
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานรับนิสิตใหม่
งานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา งานจัดการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
ข้อเสนอแนะ
1) นักวิชาการศึกษาควรมีความเข้าใจในหลักการของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ติดตามเท่าทั น
นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย กระทรวง หรือประเทศ เพื่อสามารถเสนอแนวคิด
การพัฒนาหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสามารถกระตุ้นหรือให้ข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร
และส่วนงานในการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
2) ควรนำข้ อมู ล สถิ ติ การรั บนิ ส ิ ตตามระบบ TCAS ของ ทปอ. ในแต่ ละรอบ ที ่ เก็ บรวบรวม
เป็นประจำทุกปี มาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้การสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขและกรอบเวลาที่กำหนดของ ทปอ. เพื่อให้การรับนิสิตแต่ละรอบมีโอกาสเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้มากที่สุด
5.3 ส่วนกิจการนิสิต
ข้อค้นพบสำคัญ
1. ส่วนกิจการนิสิตมีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในรูปแบบ onsite และ online
แต่อาจจะไม่ครอบคลุมนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมากได้
2. การดำเนินการด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังไม่มีระบบที่เข้มแข็ง และไม่สามารถทำให้เกิดพลัง
ของศิษย์เก่าได้
ข้อเสนอแนะ
1) ควรสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการให้คำปรึกษานิสิต โดยเฉพาะระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ประสานร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตหรือนักจิตวิทยา
เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
2) การพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า ควรประสานกับคณะ/วิทยาลัยของศิษย์เก่าเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เกิดความเชื่อมโยงกันของข้อมูล และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ได้ต่อไป
3) ควรประสานหารือกับส่วนงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า
โดยแยกส่วนกัน เพื่อดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องตามสมรรรถนะหลัก เช่น
• ส่วนงานด้านวิชาการ ดูแลรับผิดชอบพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
• ส่วนกิจการนิสิต ดูแลรับผิดชอบพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและสุขภาวะ
แล้วประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ศิษย์เก่าสามารถตัดสินใจร่วมจัดหรือเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ได้ง่ายขึ้น
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4) ควรร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า โดยกำหนดบทบาทและเป้าหมายที่ชัดเจน
การร่วมมือกัน ไม่ให้เกิดอำนาจต่อรองใด ๆ ทางการเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตน
แต่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา เพื่อร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างสมาชิกและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนกิจการต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
5) ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสมรรถนะในการรับข้อมูลข่าวสารของนิสิต เพื่อให้นิสิต มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะถูก -ผิด จริง-เท็จ เพื่อให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคม
online ให้มากยิ่งขึ้น เช่น Fake News ต่าง ๆ
6) ควรสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. มีความตระหนักในการชำระหนี้คืนกองทุน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตรุ่นต่อไป
7) ควรวางแผนพัฒนาช่องทางการให้บริการนิสิต โดยพัฒนาการให้บริการโดยใช้สื่อ online หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ให้ครอบคลุมงานบริการที่มีอยู่และเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึง
ได้ตลอดเวลา
5.4 ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ข้อค้นพบสำคัญ ———
ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาศักยภาพในการทำหน้าที่ “ผู้ปกครองนิสิตในหอพัก” ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต ทั้งด้านการเรียนรู้
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และการดำรงชีวิตที่ดีในสังคม รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เรื่องที่สำคัญและจำเป็นให้ทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเพื่อประโยชน์ของนิสิต
5.5 ส่วนการคลัง
ข้อค้นพบสำคัญ
มหาวิทยาลัยใช้ระบบ ERP เป็นระบบหลักในการดำเนินการด้านการคลังและพัสดุ
ข้อเสนอแนะ
1) แม้ว่าจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยดำเนินการได้มาก แต่ควรพิจารณาเรื่องการเชื่อมโยง
ระบบเป็นสำคัญ เพราะจะทำให้มีข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
2) กรณีที่ตรวจสอบเงิน ทดรองจ่ายแล้ว พบว่ายอดเงินไม่ตรงกับเอกสาร ต้องติดตามและ
หาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง ควรหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่
มหาวิทยาลัย และจัดอบรมให้ส่วนงานได้เข้าใจหลักการบริหารจัดการเงินทดรองจ่าย
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3) การปรั บ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ กฎหมายย่ อ ย ต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ
เพื่อไม่ให้ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกฎกระทรวงใด ๆ
4) ควรต่อยอดพัฒนาปรับผังบัญชีทุกไตรมาส เพื่อปรับไม่ให้เป็นบัญชีที่แยกย่อยเกินไป
5) ควรพิจ ารณาความถู กต้ องตรงกันระหว่ างข้ อ มูล พัส ดุ ที่ มี ก ับ ข้ อ ตรวจพบของสำนั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งกรณีตรวจนับพัสดุแล้วพบว่า บางส่วนงานมีรายการพัสดุไม่ตรง
กับรายงาน บางอย่างไม่มีที่มาที่ไปหรือมีไม่ครบ หากไม่รีบแก้ไขทันทีจะยิ่งแก้ยาก
6) ควรยกระดับการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง
เช่น การเปิดบัญชีไม่ควรเปิดบัญชีในชื่อบุคคล ส่วนงานสามารถเปิดบัญชีได้กี่บัญชี การบริหาร
จัดการบัญชีสำหรับรับชำระค่าลงทะเบียนบริการวิชาการ – บัญชีรับบริจาค ที่ต้องสื่อสาร
ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ง่าย ป้องกันเหตุทุจริต
ที่จะกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
5.6 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ
ข้อค้นพบสำคัญ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มีการแบ่งงานออกเป็น 6 งาน ได้แก่
(1) งานวิเคราะห์และประสานงาน
(2) งานแผนงบประมาณ
(3) งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
(4) งานรายงานและเผยแพร่
(5) งานประเมินผล
(6) งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ
ข้อเสนอแนะ
หลักการแบ่งส่วนงาน ควรพิจารณาตามผลผลิตและผลลัพธ์ของกระบวนงาน และตั้งชื่อให้เห็น
ภาพผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน มากกว่าการแบ่งงานตามกิจกรรมย่อย ดังนั้น จึงควรพิจารณา
ทบทวนการแบ่งงานเป็น
1. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนประจำปี
2. งานแผนงบประมาณ
3. งานติดตามและประเมินผล
สำหรับงานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ ควรย้ายไปรวมกับส่วนพัฒนากายภาพ เนื่องจากเป็น
งานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน หากรวมกันเป็นงานเดียวก็จะสามารถลดขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพ
ของงาน และมหาวิทยาลัยจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น
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5.7 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ข้อค้นพบสำคัญ ———
ข้อเสนอแนะ
1) นอกเหนือจากนิสิตจีน ควรเพิ่มความหลากหลายของนิสิตต่างชาติ เพื่อ ให้สามารถนำมาสร้าง
จุดแข็งของหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยได้
2) งานสื่อสารองค์กรควรหาแนวทางในการสื่อสารทำความเข้าใจให้คนในองค์กรรับรู้ข้อมูล
ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง เช่น หลักการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
จะมุ่งไป รวมถึงข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และข่าวประเภท Fake News
โดยอาศัยความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
3) มหาวิทยาลัยมีการปรับกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตามควรมีการติดตาม ประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการรับรู้สาร
ที่ถูกสื่อออกมาได้ครอบคลุมตรงประเด็น เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ให้สามารถสื่อสารได้อย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น
4) ควรพัฒนาเทคนิคการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ให้คนจดจำได้
มากกว่าข่าวเชิงลบ
5.8 ส่วนทรัพยากรบุคคล
ข้อค้นพบสำคัญ ———
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานตามข้อตกลงของผู้บริหาร เพื่อเอื้อต่อการ
ติดตาม ประเมินผลงานแต่ละรอบ
2) ส่วนทรัพยากรบุคคลควรมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยให้มี
ทักษะร่วมหรือองค์ความรู้ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ ทุกภาคส่วนได้รับทราบการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนระหว่างส่วนงาน โดยอาจกำหนดเป้าหมายการพั ฒ นา
เป็นระยะ เพื่อให้มีทิศทางสำหรับขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิท ยาลั ย
ตลอดจนทิศทางทักษะในอนาคต หรือ New skill
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5.9 ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ข้อค้นพบสำคัญ ———
ข้อเสนอแนะข้อค้นพบที่สำคัญข้อเสนอแนะ
1) การประเมินผลสำเร็จ ของโครงการ ต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการว่า
สามารถบรรลุ ผ ลสำเร็จ ตามวั ต ถุป ระสงค์ เป้ า หมายของแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนและสังคม โดยผลที่ได้จะนำมาใช้ตัดสินใจว่าควรปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย หรือ
ควรยุบเลิกโครงการนั้น รวมทั้งประเมินความสำเร็จตามพันธกิจในภาพรวมโดยใช้วิธ ี การ
ประเมินตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
2) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในช่องทางที่
หลากหลายให้มากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับชุมชน
คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ทำให้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น และ
สร้างความภูมิใจให้กับบุคลากรและนิสิต มศว
5.10 ส่วนวินัยและกฎหมาย
ข้อค้นพบสำคัญ
1. มีอัตราการหมุนเวียนของตำแหน่งนิติกรสูง
2. งานวินัยและกฎหมาย แบ่งเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานร่างและประมวลกฎหมาย
งานวินัยและสอบสวน งานนิตกิ รรมและสัญญา งานคดี และงานวิเคราะห์และเร่งรัดติดตามคดี
โดยงานวิเคราะห์และเร่งรัดติดตามคดี ทำหน้าที่หลักในการดำเนินงานธุรการและ
งานสนับสนุนอื่น ๆ ของส่วนวินัยและกฎหมาย
ข้อเสนอแนะข้อข้อค้นพบที่สำคัญข้อเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกภาระงาน เพื่อให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่
สามารถรับช่วงต่องานได้โดยไม่ทำให้งานสะดุด และไม่ให้เป็นความเสี่ยงของหน่วยงานในระยะยาว
2) ควรทบทวนชื่อ “งานวิเคราะห์และเร่งรัดติดตามคดี” เนื่องจากชื่องานไม่สอดคล้องกับภารกิจ
ที่รับผิดชอบ อาจเปลี่ยนชื่องาน เป็น “งานสนับสนุนและพัฒนาระบบงานกฎหมาย”
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5.11 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ข้อค้นพบสำคัญ ข้
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการโครงการนำร่องติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ Solar floating
ข้อเสนอแนะข้อข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาต่อยอดเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ
5.12 ส่วนพัฒนากายภาพ
ข้อค้นพบสำคัญ
มหาวิทยาลัยดำเนินการจ้าง Outsource ในหลายระบบงาน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย
งานทำความสะอาด และงานบริการรถรับ-ส่ง
ข้อเสนอแนะ
1) ควรติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้
มีการบริหารสัญญาโดยกำหนดรายละเอียดการบริหารสัญญาอย่างชัดเจน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง และกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละกรณี
2) ส่วนพัฒนากายภาพและส่วนพัฒนาความยั่งยืน ควรกำหนดทิศทางและเป้าหมายการทำงาน
ร่วมกัน เพื่อให้การวางผังแม่บทและการออกแบบระบบงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองพื้นที่
สอดคล้อง เป็นประโยชน์ในการใช้งาน รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสองหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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5.13 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
ข้อค้นพบสำคัญ ———
ข้อเสนอแนะข้อ
ควรเสริมสร้างศักยภาพเลขานุการผู้บริหารให้มีทักษะที่หลากหลาย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายตามลักษณะงานของผู้บริหาร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
จนสามารถได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบางอย่างแทนผู้บริหารได้ตามความเหมาะสม
5.14 ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ข้อค้นพบสำคัญ
บุคลากรในฝ่ายจัดการทรัพย์สินยังไม่เข้าใจถึงบริบทของงานที่ต้องรับผิดชอบและบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะข้อ ญ ข้อเสนอแนะ
บุคลากรในฝ่ายจัดการทรัพย์สินต้องเข้าใจบทบาทที่แท้จริงของฝ่ายในการสนับสนุนข้อมูล และ
การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินการด้านวิสาหกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางการเงิน รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ในระยะยาว ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคน
5.15 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ข้อค้นพบสำคัญ ———
ข้อเสนอแนะข้อ
1) การนำ SDGs มาใช้ในการจัดอันดับ มหาวิ ทยาลัย ไม่จำเป็นต้องเลื อกมาครบทุก ด้ า น
ควรเลือกเฉพาะด้านที่แสดงจุดเด่นของ มศว จริง ๆ และเมื่อเลือกนำมาใช้แล้ว ควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เลือกใช้ SDGs ด้านเดียวกัน เพื่อนำผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
2) ควรให้ความสำคัญกับการนำผลการประเมินและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มาใช้ในการจัดทำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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5.16 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร
ข้อค้นพบสำคัญ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรข้อมูลมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของ
สำนักงานอธิการบดี
ข้อเสนอแนะข้อ
ข้อเสนอแนะ
1) ควรรับผิดชอบดูแลระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน ตลอดจนประสานงาน
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศอื่นของมหาวิทยาลัยกับ ERP เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และลด
ความซ้ ำ ซ้ อ นในด้า นการดำเนินงานและฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเชื่อมโยงระหว่างระบบ HURIS และระบบบุคคลใน ERP (SWU HR)
เข้าด้วยกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากทั้งสองระบบมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้อย่างแท้จริง และเป็นการลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงาน
2) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ นั้น ควรพัฒนาให้ครอบคลุม
ทั้งมหาวิทยาลัยและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ห รือ
สังเคราะห์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบริหารและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
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ส่วนที่ 2

สรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่างรายงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้เสนอร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
ต่อผู้บ ริห ารมหาวิทยาลัย เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ชั ้ น 2 อาคารวิ จ ั ย และการศึ ก ษาต่อ เนื ่อ งฯ และรู ป แบบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/
ผู้อำนวยการ และผู้แทนส่วนงาน จำนวน 66 คน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบกับร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก ที่นำเสนอ โดยอธิการบดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม
ที่สอดคล้องกับร่างรายงานฯ ในประเด็นหลักที่สำคัญดังนี้
1. มหาวิทยาลัย เลือกใช้เป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพียง 4-5 ด้าน
ที่เป็นจุดเด่นของ มศว
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการรับนิสิตต่างชาติที่หลากหลาย เช่น จีน เวียดนาม
แต่ในช่ว งเวลาที่ผ่านมาประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงาน
ต้องเลื่อนออกไป
3. วิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ พื่ อ ศึ ก ษาความยั่ ง ยื น มี ก ารจั ด สอบแบบทดสอบวั ด ระดั บ
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นต่อไป
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ส่วนที่ 3

สรุปข้อสังเกตจากการนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และ
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปี แรก ตามที่เสนอ และ
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อเสนอแนะโปรแกรมข้อ 6 การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์
ภายนอก ในเรื่องสมรรถภาพดิจิทัล (Digital Competency) โดยขอให้คณะกรรมการช่วยเพิ่มเติมรายละเอียด
ด้านสมรรถภาพดิจิทัล ให้มีการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเพิ่มเติมคำอธิบายข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว
เป็นดังนี้
“มหาวิทยาลัยควรบ่ มเพาะสมรรถนะดิ จิ ทัล (Digital Competency) ให้กับนิส ิ ตและ
บุ คลากรทุ กคนของมหาวิ ทยาลั ยไม่ เฉพาะสำหรั บสาขาวิ ชาชี พที ่ เกี ่ ยวข้ องโดยตรง เนื ่ องจากการใช้ งาน
เทคโนโลยีดิจ ิทัล มีป ระโยชน์เพื่อการเรียนรู้ การเลี้ยงชีพ (Employability) ตลอดจนบ่มเพาะอุ ป นิ สั ย
บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ และ Mindset การปฏิส ั มพันธ์ ในการสื ่ อสาร การให้บริการกับผู้ใช้บริการ และ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในยุคที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการทำงานด้านต่าง ๆ อย่างพลิกผัน (Digital Transformation)”
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ภาคผนวก
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ก. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. นางบุปผา ชวะพงษ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย (ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์ (หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล)
นางสาวนิศาชล วิจารณ์วงศ์ (นักจัดการงานทั่วไป)
นางสาวสวีณา เทศนา (นักจัดการงานทั่วไป)
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ข. โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร
1.1 การติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
1.2 การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.1 การปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดย
3.1 การประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) หรือเครื่องมือที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
3.2 พิจารณาเอกสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร
และผู้แทนของส่วนงาน
4. การประเมินการดำเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
4.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 – 2570
4.2 การจัดทำนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ มศว
จำนวน 4 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2580 สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว และมีการกำหนดตัวชี้วดั ที่แสดง
ให้เห็นถึงพัฒนาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

รอบครึ่งปีแรก รอบประจำปี
(ต.ค. 64-มี.ค. 65) (ต.ค. 64-ก.ย. 65)
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ได้จริง
4.3 การแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับ
การจัดสรรโดยตรงจากรัฐ เช่น กระทรวงเจ้าภาพยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ หน่วยงาน Program Management Unit (PMU)
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) และองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อนำมาสนับสนุนการทำภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในการสร้างคน สร้างความรู้ ซึ่งต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและกลไกในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเหล่านั้น
4.4 การจัดทำงบประมาณ มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ มศว ที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะ
ของแผนปฏิบัติการแต่ละฉบับ โดยให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย
4.5 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี
5. การประเมินกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
5.1 มีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
5.2 มีกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ทีมนักวิจัย และเพิ่มเครือข่ายงานวิจัยร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันวิจัยอื่น เพื่อรองรับงานวิจัย
ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ
5.3 มีกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและ/หรือนำไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น

รอบครึ่งปีแรก รอบประจำปี
(ต.ค. 64-มี.ค. 65) (ต.ค. 64-ก.ย. 65)
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
6. การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก
เช่น ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว.
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ มศว
ทั้งในด้านภารกิจการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร
จัดการด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ซึ่งนำไปสู่ชีวติ ปกติวิถีใหม่ (New Normal) เป็นต้น

รอบครึ่งปีแรก รอบประจำปี
(ต.ค. 64-มี.ค. 65) (ต.ค. 64-ก.ย. 65)
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ค. การดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบครึ่งปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) ดังนี้
ลำดับ
การดำเนินงานรอบครึ่งปีแรก
ระยะเวลา
1 คณะกรรมการ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ร่าง โปรแกรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2564
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2 คณะกรรมการ ฯ ประสานงานไปยังฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย
วันที่ 14 มกราคม 2565
เพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบครึ่งปีแรก
3 คณะกรรมการ ฯ มอบให้คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลผล
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้บริหารและผู้แทนของส่วนงาน และพิจารณาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
ตามโปรแกรมฯ ที่กำหนดไว้
4 คณะกรรมการ ฯ จัดทำ ร่าง รายงานการติดตามและประเมินผล
ช่วงเดือน
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีนาคม - เมษายน 2565
รอบครึ่งปีแรก
5 คณะกรรมการ ฯ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
เพื่อพิจารณา ร่าง รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบครึ่งปีแรก
6 คณะกรรมการ ฯ นำส่ง ร่าง รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ ในเดือนพฤษภาคม 2565
พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
7 คณะกรรมการ ฯ นำเสนอ ร่าง รายงานการติดตามฯ ประจำปี
วันที่ 14 มิถุนายน 2565
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก ต่อสภามหาวิทยาลัย
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สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก คณะกรรมการฯ ดำเนินการรวมรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนของส่วนงาน และพิจารณาจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้
ในโปรแกรมการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแหล่งที่มา: ข้อมูลที่ได้รับในรอบการประเมิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนงานและคณะผู้บริหาร และ
หัวหน้าหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี (สนอ.) หัวหน้างาน และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 14, 17, 21, 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 105 คน ดังนี้
ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) – หัวหน้าส่วนงาน คณะผู้บริหาร และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จาก
1. คณะศึกษาศาสตร์
3. คณะสังคมศาสตร์
2. คณะเศรษฐศาสตร์
4. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
หนวยงานภายใน สนอ.– หัวหนาหนวยงานภายในของ สนอ. หัวหนางาน และผูแทนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จาก
1. ส่วนบริหารงานกลาง
9. ส่วนกิจการเพื่อสังคม
2. ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 10. ส่วนวินัยและกฎหมาย
3. สวนกิจการนิสิต
11. ส่วนพัฒนากายภาพ
4. สวนกิจการหอพักนิสิต
12. ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
5. สวนการคลัง
13. ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
6. สวนแผนและยุทธศาสตร
14. ฝายจัดการทรัพยสิน
7. สวนวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร 15. ฝายพัฒนาคุณภาพ
8. ส่วนทรัพยากรบุคคล
16. ฝ่ายบริหารทรัพยากรข้อมูล
2. รายงานผลการปฏิบัติงานจากเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานจากรายงานฯ ปีที่ผ่านมา และ
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจ ตามข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา
รวมทั้งผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก จากผู้บริหารและผู้แทน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
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