รายงานประจําป�สภามหาวิทยาลัย
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2564

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ในรอบป ท ี ่ ผ  า นมาสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ที่ยังมีอยู ไดสราง
ผลกระทบรุ นแรงต อ ทุก ประเทศทั่ ว โลก ประเทศไทยซึ ่ งไดรับ
ผลกระทบในทุกมิติโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ทั้งยังสงผลตอวิถีชีวิต
ของประชาชน ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนิน
ชีวิตของประชาชนที่แตกตางไปจากเดิม ทำใหเกิดการดำเนินชีวิต
ในรูปแบบใหม New Normal จึงถือไดวา COVID-19 เปนตัว
ขับเคลื่อนที่ทำใหสังคมไทยและสังคมโลกตองมีการปรับเปลี่ยน
ตัวเองกับสถานการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะองค ก รสู ง สุ ด ที ่ ม ี ห น า ที ่ ก ำกั บ ดู แ ลและตรวจสอบ
การบริ ห ารกิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ นโยบาย จึ ง ต อ งมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการ
ความเปลี ่ ย นแปลงเดิ น หน า มหาวิ ท ยาลั ย ตามเป า หมาย
ใชหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ซึ่งในสถานการณที่เกิดขึ้น
ดั ง กล า ว สภามหาวิ ท ยาลั ย ได ร ั บ ทราบผลดำเนิ น การของ
มหาวิทยาลัย โดยใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา
กำหนดมาตรการแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินพันธกิจดาน
ตางๆ ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได
ดำเนิ น การช ว ยเหลื อ เยี ย วยากั บ นิ ส ิ ต และบุ ค ลากร ผู  ไ ด รั บ
ผลกระทบ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการชวยเหลือสังคม โดยได
จั ด ตั ้ ง “ศู น ย บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19” รวมถึ ง การจั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลสนามขึ้นอีก 3 แหง คือ พื้นที่อำเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพื้ น ที่
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
ดังนั้น เพื่อประโยชนทั้งในดานการเผยแพร
ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในรอบ
ปที่ผานมา และการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัยแกประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตลอดจนผู  ท ี ่ ส นใจทั ้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
สำนั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได จ ั ด ทำรายงานประจำป
พ.ศ. 2564 ขึ้น

ขอขอบคุ ณกรรมการสภาผู  ทรงคุ ณวุ ฒิ
กรรมการชุดตางๆ ประจำสภามหาวิทยาลัยอยางสูง ที่ได
เสี ยสละเวลา ทุ  มเทกำลั งสติ ป  ญญา เสนอความคิ ดเห็ น
เพื่อการสรางสรรค และกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ตลอดจนความรวมมือของผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหาร
ส วนงาน และบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย ที ่ ช  วยกั นพั ฒนา
มหาวิทยาลัยรวมกันอยางเต็มความสามารถ เสียสละเวลา
ทุมเทแรงกายแรงใจ ตลอดจนสติปญญา แกไขปญหาไดเปน
อยางดี แมตองเผชิญกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะวิกฤติจากสถานการณ COVID-19 ทำใหมหาวิทยาลัย
มี ความก าวหน าอย างต อเนื ่ องและสร างคุ ณประโยชน
ต อสั งคม สมดั งชื ่ อมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ซึ ่ งมี
ความหมายวา “มหาวิทยาลัยทีเ่ จริญเปนศรีสงาแกมหานคร”

ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 สภามหาวิทยาลั ย
 โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย

1

 โครงสร้างสภามหาวิทยาลัย

2

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

3

 อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และผลการดําเนินงาน

7

 กรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย

8

 ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม

11

ส่วนที่ 2 สํานักงานสภามหาวิทยาลั ย
 ความเป�นมา วิสัยทัศน์ ภารกิจ

13

 โครงสร้างองค์กร และบุคลากร

15

 ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักที่สาํ คัญ
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

17

 ฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

18

 ฝ�ายติดตามและประเมินผล

19

 หน่วยตรวจสอบภายใน

23

 ภาพกิจกรรมของบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

24

ส่วนที่ 1 สภามหาวิทยาลั ย
 โครงสร้างองค์ กรของมหาวิทยาลัย

1

โครงสร้างสภามหาวิทยาลั ย

สภามหาวิทยาลัย

นายก
สภามหาวิทยาลัย

อุปนายก
และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(15 ท่าน)

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง
- อธิการบดี
- ประธานสภา
คณาจารย์
และพนักงาน

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
จากสภาวิชาการ
(1 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้บริหาร
- รองอธิการบดี (1 ท่าน)
- คณบดี (3 ท่าน)
- ผอ. สถาบัน/สํานัก (1ท่าน)
- ผอ. สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย/สํานักงาน
หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ภายใน (1ท่าน)

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจํา
(4 ท่าน)

2

กรรมการสภามหาวิทยาลั ย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

นายธีระชัย เชมนะสิริ

นายชุมพล พรประภา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

(2 ก.ค. 2560 – 21 เม.ย. 2564)

(9 มิ.ย. 2564 – ป�จุบัน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสต
ุ

ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ประเวศ วะสี

3

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พศวัจณ์ กนกนาก

นายพินิจ จารุสมบัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พลตํารวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ

นพ.มนตรี ตู้จน
ิ ดา

ดร.รวีพร คูหิรญ
ั

นายแพทย์วิชย
ั โชควิวัฒน

นายโสภณ สุภาพงษ์

นายสําราญ ถาวรายุศม์

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ

4

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากสภาวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุส
์ ุวรรณ
รองอธิการบดีฝา� ยวิชาการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
รองอธิการบดีฝา� ยวินัยและกฏหมาย

5

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (คณบดี ผู้อาํ นวยการสถาบัน ผู้อาํ นวยการสํานัก
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน
่ ที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานัก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่ ทิวา แย้มรุง่

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสําราญ

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ผู้อาํ นวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อาํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้อาํ นวยการสํานักงาน หรือหัวหน้าส่วนงานภายใน)
นายวรวุธ เหล็กหมืน
่ ไวย
ผู้อาํ นวยการส่วนทรัพยากรบุคคล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ เมฆแสงสวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธี พันธ์ุวราทร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

6

 อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย
และผลการดํ าเนิ นงาน

อํานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมีอาํ นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ
อาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ สำหรับสวนงานนั้น
เปนเรื่อง ๆ ไปได
3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
4) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
5) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต
6) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของ
สวนงานดังกลาว
7) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
8) อนุมัติหลั กสู ตรการศึ กษาและการเปด สอน รวมทั้งการปรั บปรุ ง การยุบรวม หรือการยกเลิ กหลั กสู ตร
การศึกษา
9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมทั้งอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์
10) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
11) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการ สำนักหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออย างอื่น ที ่ มีฐ านะเทียบเทาสถาบันหรื อสำนั ก ศาสตราจารยเกียรติ คุ ณรองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ผูดำรงตำแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ
12) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ
13) กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได การจัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอื่น
14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุน หรือการรวมลงทุนตามมาตรา 14 (5)
15) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย
16) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
มาตรา 14 (11)
17) รับรองรายงานประจำปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพื่อทราบ
18) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอำนาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทำการ
แทนแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ แลวแตกรณี
19) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
7



กรรมการประจําสภามหาวิทยาลั ย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
(วาระการดำรงตำแหนง 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566)
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยมนตรี ตูจินดา

ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ

กรรมการ

3. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ

กรรมการ

4. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม

กรรมการ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ มณีศร

กรรมการ

6. ผูอำนวยการสวนวินัยและกฎหมาย

เลขานุการ

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
(วาระการดำรงตำแหนง 10 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565)
1. ศาสตราจารยพิเศษเข็มชัย ชุติวงศ

ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม

กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

กรรมการ

4. นายเทพพิภพ สุขสวางกูล

กรรมการ

5. ผูชวยศาสตราจารยรวิพรรณ สาลีผล

กรรมการ

6. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ จำนงคสาร

กรรมการ

7. นายภาสกรณ หอมไกล

กรรมการ

8. นายนัฐวุฒิ ปราบคนชั่ว

กรรมการ

9. นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ

กรรมการ

10. พลตำรวจโทปญญา เองฉวน

กรรมการ

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันต

กรรมการ

12. นายภาณุ เสถียรพจน

กรรมการ

13. รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพื่อสังคม

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(วาระการดำรงตำแหนง 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565)
1. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

ประธานกรรมการ

2. อธิการบดี

กรรมการ

3. รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพื่อสังคม

กรรมการ

4. ประธานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน

กรรมการ

5. คณบดีคณะกายภาพบำบัด

กรรมการ

6. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

กรรมการ

7. รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

กรรมการ

8. นายแพทยนพพร ชื่นกลิ่น

กรรมการ

9. นายพงษสวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์

กรรมการ

10. รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล

กรรมการ

11. นายมนูญ สรรคคุณากร

กรรมการ

12. นางสาวทัศนีย ดุสิตสุทธิรัตน

กรรมการ

13. รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล

กรรมการและเลขานุการ

14. ผูอำนวยการสวนทรัพยากรบุคคล

เปนผูชวยเลขานุการ

15. หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล

เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(วาระการดำรงตำแหนง 7 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร
นางบุปผา ชวะพงษ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย ผิวทองงาม)
7. นางสาวธิดารัตน วงษพันธุ
8. นางสาวนิศาชล วิจารณวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
(วาระการดำรงตำแหนง 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชุมพล พรประภา
ดร.รวีพร คูหิรัญ
ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
รองศาสตราจารย ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล
นายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน
(วาระการดำรงตำแหนง 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566)
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
(สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
2. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
(อธิการบดี)
3. นายชุมพล พรประภา
(สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
4. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
(ผูทรงคุณวุฒิ)
5. นางทองอุไร ลิ้มปติ
(ผูทรงคุณวุฒิ)
6. ดร.รวีพร คูหิรัญ
(ผูทรงคุณวุฒิ)
7. รองศาสตราจารย ดร.ชลวิทย เจียรจิตต
รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตร
(กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)
8. รองศาสตราจารย ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม
(กรรมการสภาวิชาการ)
9. อาจารย แพทยหญิงกอบกุล จักรพันธุ ณ อยุธยา
(สภาคณาจารยและพนักงาน)
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัลยา ธเนศพงศธรรม
(รองอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน)
11. ผศ.ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล
(ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและทรัพยสิน)
12. นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ
(ผูอำนวยการสวนการคลัง)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(วาระการดำรงตำแหนง 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566)
1. นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน

ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ อัครประถมพงศ

กรรมการ

4. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย ผิวทองงาม

เลขานุการ

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ในป พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เข า ประชุ ม เฉลี ่ ย ตลอดทั ้ ง ป คิ ด เป น ร อ ยละ 88.24 ของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั ้ ง หมด โดยกำหนด
การประชุมทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
5/2564
6/2564
7/2564
8/2564
9/2564
10/2564
11/2564
12/2564

วันที่
12 มกราคม 2564
9 กุมภาพันธ 2564
9 มีนาคม 2564
20 เมษายน 2564
18 พฤษภาคม 2564
8 มิถุนายน 2564
13 กรกฎาคม 2564
10 สิงหาคม 2564
14 กันยายน 2564
12 ตุลาคม 2564
9 พฤศจิกายน 2564
14 ธันวาคม 2564

จำนวนกรรมการ
ทั้งหมด (คน)
28
28
28
28
26
27
28
28
28
28
28
28

จำนวนกรรมการ
ที่เขาประชุม (คน)
26
27
26
25
21
23
24
24
25
25
24
24

รอยละ
92.86
96.43
92.86
89.29
80.77
85.19
85.71
85.71
89.29
89.29
85.71
85.71
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การประชุมสภามหาวิทยาลั ย ประจําป� พ.ศ. 2564
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีีการประชุมจำนวน 12 ครั้งตอปี มีีจำนวนระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 357 เรื่อง ดังแสดงในแผนภาพสรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

12 เรื่อง
เรื่องสืบเนือ่ ง

1

เรื่อง

ประธานแจงตอที่ประชุม

เรื่องพิจารณาทักทวง

8 เรื่อง

158 เรื่อง
 การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต.ิ
 อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
ปริญญากิตติมศักดิ์
 อนุมัติเปดและปดหลักสูตร
 พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แต ง ตั ้ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย
 อนุมัติตำแหนงทางวิชาการ
 แตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัย
 แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการอันอยูในอำนาจ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

116 เรื่อง





ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติการปรับโครงสรางองคกร
อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายประจำป
มาตรการชวยเหลือนิสติ และลดคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนจากสถานการณ COVID-19
 การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 รับรองรายงานประจำป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย เรื่องเพื่อทราบ

3 เรื่อง
 การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร 20 ป
พ.ศ. 2565 – 2580
 แผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 สรุปการดำเนินงาน “มศว กับทิศทาง
อนาคตประเทศไทย”

เรื่องอื่นๆ

58 เรื่อง
7.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง
ศาสตราจารย จำนวน 5 ราย
7.3 มอบโลประกาศเกียรติคุณอาจารยและนิสิตที่
สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
7.5 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวนบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบ 12 เดือน

1 เรื่อง
 ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย
ผูทรงคุณวุฒิไดรับเลือกเปนประธาน
ศาลอุทธรณ
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ส่วนที่ 2 สํ านั กงานสภามหาวิทยาลัย

ประวัติและความเป� นมา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ครั้ ง ที่ 5/2559 เมื่ อ วั น ที่
21 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเปนสวนงานใน
สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และสายการบั ง คั บ บั ญ ชาขึ ้ น ตรงสภามหาวิ ท ยาลั ย
ทำหนาที่ด านบริห ารและธุ รการของสภามหาวิทยาลัย มีผูอำนวยการสำนัก งานทำหน าที่ เ ป น
ผูบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เปนสวนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนิ นงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ในเชิงนโยบายและพัฒนาแกมหาวิทยาลัย ทำหนาที่ในการประสานงาน
กั บ ฝ า ยบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และเพื ่ อ ให ก ารดำเนิ น งานของสำนั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
ซึ ่ ง ทำหน า ที ่ ด  าน บริ ห ารและธุ รก ารของ สภ ามห าวิ ท ย าลั ย ตอบสนองบริ บ ท ข อง
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการกำกั บ ดู แ ล ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ให ม ี
การบริ ห ารงานจั ด การที ่ ด ี โดยมี ร ะบบการติ ด ตาม ประเมิ น ผล และตรวจสอบงานของ
มหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8
ตุ ล าคม 2562 มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ป รั บ โครงสร า งหน ว ยงานภายในสำนั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
ดังนี้

1) ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
2) ฝายติดตามและประเมินผล
3) หนวยตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ หนวยตรวจสอบภายใน อยูภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเฉพาะเรื่ อง
การบริหารงานทั่วไปเทานั้น สำหรับงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในป พ.ศ. 2564 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหนาที่หลักในการจัดประชุม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย และ
คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วิสัยทั ศน์
เปนองคกรที่มีความรอบรูและมุงสูความสำเร็จเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พันธกิจ

1

สนับสนุนการดําเนินงานและธุรการในทุกภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3

วิเคราะห กลั่นกรอง และประสานงานในการนําประเด็นเชิง
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสูนโยบายของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย
และทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย

2

ตรวจสอบวิเคราะหและประเมินผลการบริหารทรัพยากร
ของสวนงาน/ หนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงเสริมคุณธรรมและใหเกิดความโปรงใส

4
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โครงสรางองคกรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (Organizational Structure)

ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

ฝายติดตามและประเมินผล
หนวยตรวสอบภายใน

โครงสรางการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (Management Structure)
ผูอำนวยการสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย

หัวหนาฝายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

หัวหนาฝายติดตาม
และประเมินผล

อธิการบดี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หัวหนาหนวยตรวสอบภายใน*

หมายเหตุ : * การบริหารจัดการงานสนับสนุนของหนวยตรวจสอบภายใน เชน งานธุรการ งบประมาณ การเงินและพัสดุ ขึ้นตรงตอผูอำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำหรับงานตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้างองค์กร และบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย
ผู้อาํ นวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ณัฐชา บุญชู
หัวหน้าฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

อนุสรา ดิษวิเศษ

กฤตษ์ทิพย์ สุนทราวัฒน์

ณัฐวุฒิ อุลิศ

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ�ายติดตามและประเมินผล

ธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์

สวีณา เทศนา

นิศาชล วิจารณ์วงศ์

หัวหน้าฝ�ายติดตามและประเมินผล

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยตรวจสอบภายใน

มาเรียม ศิลธรรม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ศุภจิตรา วิจิตร

ศิรลิ ักษณ์ คํามณี

วิลาสินี งามประเสริฐสุข

นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

จิตรลดา ขุนดี

ชยุตม์ ลีลาวิวฒ
ั น์

ภวศิษฏ์ เมธาธีระนันท์

ประกาศิต วิธานกรกุล

ศุภาพร ใจสิงห์

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน
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ผลการดํ าเนิ นงานภารกิ จที่สําคั ญ
ของสํ านั กงานสภามหาวิทยาลั ย
ประจําป� 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ITA ป� 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รบ
ั
คะแนน 88.82 อยู่ในระดับ A
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ฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
1. งานสารบรรณ

❖ รับ-สง เอกสาร/หนังสือ
จากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1,682 ครั้ง
❖ ออกเลขที่หนังสือ
- ออกเลขทีร่ ับ
- ออกเลขทีส่ ง

410 เลข
1,031 เลข

❖ พิจารณาเกษียณสั่งการ เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 526 ครั้ง

❖ จัดระบบการเก็บเอกสารตามหมวดหมู
2. งานบริหารงานบุคคล

❖ ตรวจสอบและเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติการลา 20 ครั้ง

❖ สรุปขอมูลการลาประจำเดือน
ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 12 ครั้ง
❖ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของสวนงาน

4 ครั้ง

3. งานการเงินและพัสดุ

❖ ขออนุมัติเบิก-จาย เงินงบประมาณรายได 266 ครั้ง

❖ จัดซื้อ-จัดจางวัสดุ และครุภัณฑ 30 ครั้ง
❖ เบิก-จายพัสดุ

10 ครั้ง

❖ จำหนายพัสดุ

1 ครั้ง

❖ รายงานการตรวจนับพัสดุคงคลัง 1 ครั้ง

❖ ประสานงานและดำเนินการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 3 ครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ทำหนาที่ฝายเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจัดทำรายงานการประชุม
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อแลว
รวบรวมเอกสารที่ใชในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร
และประเภทคณาจารยประจำ
ทำหนาที่ฝายเลขานุการจัดประชุมและดำเนินการเพื่อใหได
มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละประเภทตาม
ขอบังคับที่เกี่ยวของ

6. ติดตามวาระของคณะกรรมการชุดที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

❖ ประสานเลขานุการของคณะกรรมการชุดตางๆ
ขอใหดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการกอนครบวาระ 3 ครั้ง

7. จัดประชุมภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

4. งานงบประมาณ

❖ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและแผนการใชงบประมาณ
ประจำปโดยไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 4,928,300
บาท ซึ่งงบประมาณที่ใชไป คิดเปนรอยละ 93.58

❖ ติดตามและรายงานผลแผนการปฏิบัติการประจำป
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตอที่ประชุมประจำสวนงาน
ทุกไตรมาส ซึ่งมีผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัด รอยละ 100
และมีโครงการทีด่ ำเนินงาน รอยละ 83.33
❖ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำป

5. งานสรรหาและการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

❖ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
12 ครั้ง

❖ บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4 ครัง้

1 ครั้ง

❖ จัดทำแผน และติดตามแผนการใชงบประมาณประจำป
5 ครั้ง

❖ รายงานผลการใชจายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส
16 ครั้ง
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ฝ�ายติดตามและประเมินผล
ผลงานตามภารกิจหลักที่ สําคั ญ
1. งานติดตามและประเมินผลการปฏิ บัติงานของมหาวิทยาลั ย
 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ครั้ง
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประมวลขอมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2564 จำนวน 19 ครั้ง
 จัดประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งป และรอบประจำป
 นำเสนอรางรายงานการติด ตามและประเมิ นผลการปฏิบ ัต ิงานของมหาวิ ทยาลัย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบครึ่งป และรอบประจำป ตอสภามหาวิทยาลัย
 เผยแพรรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบครึ่งป และรอบประจำป ฉบับสมบูรณ
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน
2. งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ทำหน า ที ่ ป ระสานงานการเตรี ย มประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสใน
การดำเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการรวบรวมข อ มู ล สำหรั บ การรายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งประสานงาน
กับสำนักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินผาน ระดับ A (88.82 คะแนน)

19

คณะอนุกรรมการประมวลข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้จด
ั การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและผู้แทนของส่วนงาน
เพื่อประกอบรายงานการติดตาฒและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ย ณ
ห้ อ งประชุ ม สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น 2 อาคารวิ จั ย และการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งฯ
และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ ประชุ ม ร่ว มกั บ ผู้ บ ริห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่ อ รับ ฟ� ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่า งรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป� งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สภามหาวิท ยาลัย
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

นางบุปผา ชวะพงษ์

กรรมการ

กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจต
ิ ร ศรีสอ้าน
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

กรรมการ

กรรมการ

รศ.ดร.ลัดดาวัลย ผิวทองงาม
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คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ นํ า เสนอร่ า งรายงานการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป� งบประมาณ พ.ศ. 2563
ต่ อสภามหาวิ ทยาลั ย ณ ห้ องประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ชั้ น 3 อาคารวิ จั ยและการศึ กษา
ต่อเนื่องฯ และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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หน่ วยตรวจสอบภายใน
การดําเนินงานประจําป� พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรั บ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 และที ่ แ ก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ซึ ่ ง ได แ บ ง มาตรฐานการตรวจสอบภายในไว 2 ด า น
โดยหนวยตรวจสอบภายในไดมีการดำเนินการทั้ง 2 ดานดังนี้
ด้านคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน
1. กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564
(ผานการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564)
2. กำหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
3. การพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน พัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ใหมีความรูความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอ
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.1 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1) หัวขอ "กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุทรี่ ัฐสงเสริม" วันที่ 22 ธันวาคม 2564
3.2 อบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรูต อเนื่อง) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1) วิชาการควบคุมภายใน วันที่ 21 ธันวาคม 2564
2) วิชาการวางแผนการตรวจสอบ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
3) วิชาการจัดทำแผนการตรวจสอบ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ด้านการปฏิ บัติงานตรวจสอบภายใน
1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2565
2. สอบทานรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ของหนวยรับตรวจในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 41 หนวยงาน
3. สอบทานรายงานฐานะเงินรองจายเบิกจากสวนการคลัง ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 33 หนวยงาน
4. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของคณะมนุษยศาสตร
5. งานบริการใหคำปรึกษาดานวางระบบงาน ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค
6. งานบริการใหคำปรึกษาดานกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 4 หนวยงาน
7. ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแบบครั้งคราว (อยูระหวางดำเนินการ)
8. สอบทานรายงานการเงิน
9. ตรวจสอบโครงการศูนยการพิมพ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
10. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 4 ระบบงาน
11. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 34 สวนงาน
12. ติดตามการปฏิบัติตามรายงานเรื่องการเบิกจายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ของศูนยบริการวิชาการ
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ภาพกิ จกรรม
บุ คลากรสํ านั กงานสภามหาวิทยาลั ย

โครงการอบรมความรูด
้ ้านกฎหมายและการจําหน่ายพัสดุ
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ ชั้น 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลั ย
ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564
ณ โรงแรม Grande Centre Point Pattaya จังหวัดชลบุ รี
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คณะผู้จัดทํ า
1. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย ผิวทองงาม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล)

2. รองศาสตราจารย ดร.อุดมศรี โชวพิทธพรชัย

ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

3. นางสาวธิดารัตน วงษพันธุ

หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล

4. นางณัฐชา บุญชู

หัวหนาฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

5. นางอนุสรา ดิษวิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป

6. นางสาวกฤตษทิพย สุนทราวัฒน

นักจัดการงานทั่วไป

7. นางสาวสวีณา เทศนา

นักจัดการงานทั่วไป

8. นางสาวศุภจิตรา วิจิตร

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

9. นางสาววิลาสินี งามประเสริฐสุข

นักตรวจสอบภายใน

10. นายประกาศิต วิธานกรกุล

นักตรวจสอบภายใน
แหลงที่มาขอมูล: บุคลากร สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ออกแบบและจัดทำรูปเลม : วิลาสินี งามประเสริฐสุข
เขียนภาพโดย : อาจารยกฤษพล วัฒนปาน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อเบอร์ภายใน 12791-12795
โทรสาร 0 2260 2601
Website : council.swu.ac.th

