
รายงานประจําป�สภามหาวิทยาลัย 

และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  พ.ศ. 2564 
 

 

  



สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ในรอบปท ี ่ผ านมาสถานการณการแพรระบาดของ 

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ที่ยังมีอยู ไดสราง

ผลกระทบรุนแรงตอทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยซึ ่งไดรับ

ผลกระทบในทุกมิติโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ท้ังยังสงผลตอวิถีชีวิต

ของประชาชน ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนิน

ชีวิตของประชาชนที่แตกตางไปจากเดิม ทำใหเกิดการดำเนินชีวิต

ในรูปแบบใหม New Normal  จึงถือไดวา COVID-19 เปนตัว 

ขับเคลื่อนที่ทำใหสังคมไทยและสังคมโลกตองมีการปรับเปลี่ยน

ตัวเองกับสถานการณที ่ไมเคยเกิดขึ ้นมากอนสภามหาวิทยาลัย 

ในฐานะองค กรส ูงส ุดท ี ่ม ีหนาท ี ่กำก ับด ูแลและตรวจสอบ 

การบร ิหารกิจการมหาวิทยาลัยในระดับนโยบาย จึงต องมี 

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพ่ือบริหารจัดการ

ความเปล ี ่ยนแปลงเด ินหน ามหาว ิทยาล ัยตามเป าหมาย 

ใชหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน  ซึ่งในสถานการณที ่เกิดข้ึน

ด ังกล าว สภามหาว ิทยาล ัยได ร ับทราบผลดำเน ินการของ

มหาวิทยาลัย โดยใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา

กำหนดมาตรการแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินพันธกิจดาน

ตางๆ ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได

ดำเนินการชวยเหลือเยียวยากับนิส ิตและบุคลากร ผู ได รับ

ผลกระทบ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการชวยเหลือสังคม โดยได

จ ัดต ั ้ง “ศูนย บริการฉีดว ัคซีนโควิด-19”  รวมถึงการจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนามขึ้นอีก 3 แหง คือ พื้นที่อำเภอองครักษ จังหวัด

นครนายก  พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และพื้นท่ี

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ดังนั้น เพื่อประโยชนทั้งในดานการเผยแพร

ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในรอบ

ปที่ผานมา และการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของ

สภามหาวิทยาลัยแกประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตลอดจนผ ู ท ี ่สนใจท ั ้ งภายในและภายนอกมหาว ิทยาลัย  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงไดจ ัดทำรายงานประจำป 

พ.ศ. 2564 ข้ึน 

ขอขอบคุณกรรมการสภาผู ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการชุดตางๆ ประจำสภามหาวิทยาลัยอยางสูง ที่ได

เส ียสละเวลา ทุ มเทกำลังสติปญญา เสนอความคิดเห็น 

เพื่อการสรางสรรค และกอใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย  

ตลอดจนความรวมมือของผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหาร

ส วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาล ัย ที ่ช วยกันพัฒนา

มหาวิทยาลัยรวมกันอยางเต็มความสามารถ เสียสละเวลา 

ทุมเทแรงกายแรงใจ ตลอดจนสติปญญา แกไขปญหาไดเปน

อยางดี แมตองเผชิญกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและ

ภาวะวิกฤติจากสถานการณ COVID-19  ทำใหมหาวิทยาลัย

มีความกาวหนาอยางตอเนื ่องและสรางคุณประโยชน 

ตอสังคม สมดังชื ่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ ่งมี

ความหมายวา “มหาวิทยาลัยท่ีเจริญเปนศรีสงาแกมหานคร” 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล

นายกสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 

สารบัญ 

สารจากนายกสภามหาวทิยาลัย   

ส่วนท่ี 1  สภามหาวิทยาลัย   

 โครงสรา้งองค์กรของมหาวิทยาลัย 1 

 โครงสรา้งสภามหาวิทยาลัย 2 

 กรรมการสภามหาวทิยาลัย  3 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย และผลการดําเนินงาน 7 

 กรรมการประจาํสภามหาวิทยาลัย 8 

 ข้อมูลการเข้ารว่มประชมุ  11 

ส่วนท่ี 2  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   

 ความเป�นมา วิสัยทัศน์ ภารกิจ 13 

 โครงสรา้งองค์กร และบุคลากร 15 

 ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักท่ีสําคัญ   

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั (ITA) 

 

17 

 ฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 18 

 ฝ�ายติดตามและประเมนิผล 19 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 23 

 ภาพกิจกรรมของบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 24 

  



 

 

   

ส่วนท่ี 1   สภามหาวิทยาลัย   

 โครงสรา้งองค์กรของมหาวิทยาลัย 
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โครงสรา้งสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภามหาวทิยาลัย

นายก
สภามหาวิทยาลัย อุปนายก

และกรรมการ
สภามหาวทิยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(15 ท่าน)

กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง

- อธกิารบดี
- ประธานสภา

คณาจารย์
และพนักงาน

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
จากสภาวิชาการ

(1 ท่าน)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้บรหิาร

- รองอธกิารบดี (1 ท่าน)
- คณบดี (3 ท่าน)
- ผอ. สถาบัน/สํานัก (1ท่าน)
- ผอ. สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย/สํานักงาน
หรอืหัวหน้าหน่วยงาน  
ภายใน (1ท่าน)

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจํา
(4 ท่าน)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  

 
 
 

 
  

 
 
 
 

   
 
 
 

  
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชยั ชุติวงศ์ คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิรรม 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 

 นายกสภามหาวิทยาลัย 

นายธรีะชัย  เชมนะสิร ิ
อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(2 ก.ค. 2560 – 21 เม.ย. 2564) 

นายชุมพล พรประภา 
อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 

(9 มิ.ย. 2564 – ป�จุบัน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สารสุิต ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ประเวศ วะสี 
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ดร.รวีพร คูหิรญั 

นายโสภณ  สุภาพงษ์ นายสําราญ ถาวรายุศม ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.พศวัจณ์ กนกนาก นายพินิจ จารุสมบัติ 

พลตํารวจตร ีพีรพันธุ ์เปรมภูติ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 นพ.มนตร ี ตู้จนิดา 

นายแพทย์วิชยั โชควิวัฒน 

พลเรอืเอกอภิวัฒน์  ศรวีรรธนะ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  สันติวัฒนกุล 
อธกิารบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิร ิพันธุสุ์วรรณ 
รองอธกิารบดีฝ�ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธชิัย ออ่นมิ่ง 
รองอธกิารบดีฝ�ายวนัิยและกฏหมาย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากสภาวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บรหิาร 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากรองอธกิารบดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (คณบดี ผู้อาํนวยการสถาบัน ผู้อาํนวยการสํานัก  

หรอืหวัหน้าส่วนงานท่ีเรยีกชื่ออยา่งอืน่ท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรอืสํานัก) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รุง่ทิวา  แย้มรุง่ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อนิทรจ์ันทร ์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสําราญ 

ผู้อาํนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรปีระเสรฐิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ปกรณ์  เมฆแสงสวย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธ ี พันธ ์ุวราทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรรีฐั  ภักดีรณชิต 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้อาํนวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

ผู้อาํนวยการสํานักงาน หรอืหัวหน ้าส่วนงานภายใน) 

นายวรวุธ เหล็กหมืน่ไวย 

ผู้อาํนวยการส่วนทรพัยากรบุคคล 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม 
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 อํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

และผลการดําเนินงาน 
 

 

 



 

 

อาํนาจหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัย 
 มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 

1) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2) ออกขอบงัคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ

อาจมอบหมายใหสวนงานใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ สำหรับสวนงานนั้น

เปนเรื่อง ๆ ไปได 

3) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

4) ออกขอบังคับเก่ียวกับการบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

5) อนุมัติการจัดตั้งและยุบเลิกวิทยาเขต 

6) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของ 

สวนงานดังกลาว 

7) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของ

สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 

8) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตร

การศึกษา 

9) อนุมัติการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด รวมท้ังอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

10) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

11) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการ สำนักหัวหนาสวนงานท่ี

เรียกชื่ออยางอื่นที ่มีฐานะเทียบเทาสถาบันหรือสำนัก ศาสตราจารยเกียรติคุณรองศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ผูดำรงตำแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนตามมาตรา 58 วรรคสาม และกรรมการสภาวิชาการ 

12) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานตาง ๆ 

13) กำหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได การจัดหาแหลงทุนและทรัพยากรอ่ืน 

14) อนุมัติการกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การถือหุน การเขาเปนหุนสวน การลงทุน หรือการรวมลงทุนตามมาตรา 14 (5) 

15) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย  

16) อนุมัติการจัดตั้งหรือรวมกับบุคคลอ่ืนในการจัดตั้งองคกรท่ีเปนนิติบุคคล หรือยกเลิกนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

มาตรา 14 (11) 

17) รับรองรายงานประจำปของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นตอรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

18) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาท่ี

ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอำนาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกลาวทำการ

แทนแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ แลวแตกรณี 

19) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 
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 กรรมการประจําสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

(วาระการดำรงตำแหนง 18 พฤษภาคม 2564  ถงึวันที่ 17 พฤษภาคม 2566) 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยมนตรี  ตูจินดา   

2. ศาสตราจารย ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชต ิ   

3. ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูสิริ    

4. รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต  ศิลธรรม   

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  มณีศร 

6. ผูอำนวยการสวนวินัยและกฎหมาย 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 

 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

(วาระการดำรงตำแหนง 10 มีนาคม 2563  ถึงวันที ่ 9 มีนาคม 2565) 

1. ศาสตราจารยพิเศษเข็มชัย ชุติวงศ    

2. รองศาสตราจารย ดร.ออทิพย  ราษฎรนิยม   

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต   

4. นายเทพพิภพ  สุขสวางกูล     

5. ผูชวยศาสตราจารยรวิพรรณ  สาลีผล    

6. อาจารย ดร.สุรศักดิ์  จำนงคสาร    

7. นายภาสกรณ  หอมไกล     

8. นายนัฐวุฒิ  ปราบคนช่ัว     

9. นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ     

10. พลตำรวจโทปญญา  เองฉวน     

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  วรปญญาอนันต  

12. นายภาณุ  เสถียรพจน     

13. รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพ่ือสังคม    

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

(วาระการดำรงตำแหนง  25 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 24 ธันวาคม 2565) 

1. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน   

2. อธิการบดี   

3. รองอธิการบดีฝายแผนและยุทธศาสตรเพ่ือสังคม    

4. ประธานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน   

5. คณบดีคณะกายภาพบำบัด     

6. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร    

7. รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิร ิ    

8. นายแพทยนพพร  ช่ืนกล่ิน     

9. นายพงษสวัสดิ์  อักษรสวาสดิ์     

10. รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล  

11. นายมนูญ  สรรคคุณากร     

12. นางสาวทัศนีย  ดุสิตสุทธิรัตน     

13. รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล   

14. ผูอำนวยการสวนทรัพยากรบุคคล 

15. หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

เปนผูชวยเลขานุการ 

เปนผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(วาระการดำรงตำแหนง 7 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565) 

1. ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  

2. รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล  

3. ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  

4. รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ทิพากร  

5. นางบุปผา  ชวะพงษ   

6. 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  ถึงวันท่ี 11 มกราคม 2566) 

1. นายชุมพล  พรประภา 

2. ดร.รวีพร คูหิรัญ      

3. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล    

4. รองศาสตราจารย ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล   

5. นายวัลลภ  นิทัศกาญจนานนท    

6. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 

 

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน 

(วาระการดำรงตำแหนง 1 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566) 

1. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม   

(สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)   

2. รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล   

(อธิการบด)ี 

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 เติมประเสริฐสกลุ 

(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 ถงึวันที่ 19 เมษายน 2566) 

1. นายแพทยวิชัย  โชควิวัฒน      

2. รองศาสตราจารยพิเศษ ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล   

3. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  อัครประถมพงศ   

4. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม   

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 

 

 

 

ข้อมูลการเข้ารว่มประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในป พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

เขาประชุมเฉลี ่ยตลอดทั ้งป คิดเปนร อยละ 88.24  ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั ้งหมด โดยกำหนด 

การประชุมทุกวันอังคารท่ี 2 ของทุกเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คร้ังที ่ วันที่ จำนวนกรรมการ 

ทั้งหมด (คน) 

จำนวนกรรมการ 

ที่เขาประชุม (คน) 

รอยละ 

1/2564 12 มกราคม 2564 28 26 92.86 

2/2564 9 กุมภาพันธ 2564 28 27 96.43 

3/2564 9 มีนาคม 2564 28 26 92.86 

4/2564 20 เมษายน 2564 28 25 89.29 

5/2564 18 พฤษภาคม 2564 26 21 80.77 

6/2564 8 มิถุนายน 2564 27 23 85.19 

7/2564 13 กรกฎาคม 2564 28 24 85.71 

8/2564 10 สิงหาคม 2564 28 24 85.71 

9/2564 14 กันยายน 2564 28 25 89.29 

10/2564 12 ตุลาคม 2564 28 25 89.29 

11/2564 9 พฤศจิกายน 2564 28 24 85.71 

12/2564 14 ธันวาคม 2564 28 24 85.71 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป� พ.ศ. 2564 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีีการประชุมจำนวน 12 ครั้งตอปี มีีจำนวนระเบียบวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ท้ังสิ้น 357 เรื่อง ดังแสดงในแผนภาพสรุประเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม        

12 เรื่อง 

 

เรื่องสืบเน่ือง         

1 เรื่อง 

ประธานแจงตอท่ีประชุม 

 8 เร่ือง 

 เรื่องพิจารณาทักทวง 

                158  เร่ือง 

 การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัต.ิ 
 อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และ

ปริญญากิตติมศักดิ์  

 อนุมัติเปดและปดหลักสูตร  

 พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แต งต ั ้ งนายกสภามหาว ิทยาล ัย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย 

 อนุมัติตำแหนงทางวิชาการ    

 แตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการอันอยูในอำนาจ

หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

      116 เร่ือง 

 ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 อนุมัติการปรับโครงสรางองคกร  

 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายประจำป   

 มาตรการชวยเหลือนิสติและลดคาธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนจากสถานการณ COVID-19  

 การติดตามและประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 รับรองรายงานประจำป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 

      3 เรื่อง 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตร  20 ป 

พ.ศ. 2565 – 2580 

 แผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 สรุปการดำเนินงาน “มศว กับทิศทาง

อนาคตประเทศไทย” 

เรื่องเพ่ือทราบ  

          58   เรื่อง 
7.1 พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ศาสตราจารย  จำนวน 5 ราย 

7.3 มอบโลประกาศเกียรติคุณอาจารยและนิสิตท่ี

สรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

 7.5 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบ 12 เดือน 

เรื่องอื่นๆ  
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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https://emeeting.swu.ac.th/main_topic.asp?topic_id=51612


 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติและความเป�นมา 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั ้งที ่  5/2559  เมื ่อวันที่  

21 พฤษภาคม 2559  มีมติอนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีฐานะเปนสวนงานใน

สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และสายการบังคับบัญชาขึ ้นตรงสภามหาวิทยาลัย   

ทำหนาที่ดานบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย  มีผูอำนวยการสำนักงานทำหนาที่เปน

ผูบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เปนสวนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย ในเชิงนโยบายและพัฒนาแกมหาวิทยาลัย ทำหนาที่ในการประสานงาน

กับฝายบริหารมหาวิทยาลัย และเพื ่อใหการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ซ ึ ่ งทำหน  าท ี ่ ด  านบร ิ ห ารและธ ุ รก ารของสภามหาว ิทยาล ั ย  ตอบสนองบร ิบทของ 

สภามหาวิทยาลัย ในการกำกับดูแล สงเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ใหมี 

การบริหารงานจัดการที ่ดี   โดยมีระบบการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบงานของ

มหาวิทยาลัย   

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 8 

ตุลาคม 2562  มีมติเห็นชอบใหปรับโครงสรางหนวยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

ดังนี้ 

1)  ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

2)  ฝายติดตามและประเมินผล 

3)  หนวยตรวจสอบภายใน 
 

ทั้งนี้  หนวยตรวจสอบภายใน  อยูภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเฉพาะเรื่อง

การบริหารงานทั่วไปเทานั้น  สำหรับงานตรวจสอบภายใน  ข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ในป พ.ศ. 2564  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีหนาที่หลักในการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  และ

คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วิสัยทัศน์ 

เปนองคกรที่มีความรอบรูและมุงสูความสำเร็จเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พันธกิจ 
สนับสนุนการดําเนินงานและธุรการในทุกภารกิจของ

สภามหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สนับสนุนการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย
และทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห กล่ันกรอง และประสานงานในการนําประเด็นเชิง
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสูนโยบายของมหาวิทยาลัย

ตรวจสอบวิเคราะหและประเมินผลการบริหารทรัพยากร
ของสวนงาน/ หนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงเสริมคุณธรรมและใหเกิดความโปรงใส

1      
2     

3     
4     
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โครงสรางองคกรสำนักงานสภามหาวทิยาลยั (Organizational Structure) 

สํานักงาน

สภามหาวิทยาลัย

ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ฝายติดตามและประเมินผล

หนวยตรวสอบภายใน

โครงสรางการบรหิารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (Management Structure) 

หมายเหตุ : * การบริหารจัดการงานสนับสนุนของหนวยตรวจสอบภายใน เชน งานธุรการ งบประมาณ การเงินและพัสดุ ข้ึนตรงตอผูอำนวยการ     

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำหรบังานตรวจสอบภายใน มีสายบังคบับัญชาข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

หัวหนาฝายกิจการ 

สภามหาวิทยาลัย 

หัวหนาฝายติดตาม 

และประเมินผล 
หัวหนาหนวยตรวสอบภายใน* 

ผูอำนวยการสำนักงาน 

สภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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ฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งองค์กร และบุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศร ีโชว์พิทธพรชัย 
ผู้อาํนวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ณัฐชา  บุญชู 

หัวหน้าฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
อนุสรา  ดิษวิเศษ 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ฝ�ายติดตามและประเมนิผล 

ธดิารตัน์  วงษ์พันธุ ์

หัวหน้าฝ�ายติดตามและประเมินผล 
สวีณา  เทศนา 

นักจัดการงานท่ัวไป 

กฤตษ์ทิพย์  สุนทราวัฒน์ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

นิศาชล  วิจารณ์วงศ ์
นักจัดการงานท่ัวไป 

มาเรยีม ศิลธรรม 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ศุภจิตรา  วิจิตร 
นักตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 

ศิรลัิกษณ์  คํามณี 
นักตรวจสอบภายใน 

วิลาสินี  งามประเสรฐิสุข 
นักตรวจสอบภายใน 

จิตรลดา  ขุนดี 
นักตรวจสอบภายใน  

ชยุตม์  ลีลาวิวัฒน์ 

นักตรวจสอบภายใน  

ภวศิษฏ ์เมธาธรีะนันท์ 

นักตรวจสอบภายใน  
ประกาศติ  วิธานกรกุล 
นักตรวจสอบภายใน  

ศุภาพร  ใจสิงห์ 

นักตรวจสอบภายใน  16 

ณัฐวุฒิ  อุลิศ 
นักจัดการงานท่ัวไป 



 

 

ผลการดําเนินงานภารกิจท่ีสําคัญ 

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ประจําป� 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ITA ป� 2564 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒได้รบั

คะแนน  88.82 อยู่ในระดับ A 
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1. งานสารบรรณ 

❖ รับ-สง เอกสาร/หนังสือ  

จากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 1,682  คร้ัง 

❖ ออกเลขท่ีหนังสือ 

- ออกเลขท่ีรับ    410 เลข 

- ออกเลขท่ีสง  1,031 เลข 

❖ พิจารณาเกษียณส่ังการ เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 526 คร้ัง 

❖ จัดระบบการเก็บเอกสารตามหมวดหมู 

2. งานบริหารงานบุคคล 

❖ ตรวจสอบและเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติการลา    20 คร้ัง 

❖ สรุปขอมลูการลาประจำเดือน 

ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน   12  คร้ัง       

❖ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของสวนงาน     4 คร้ัง 

3. งานการเงินและพัสดุ 

❖ ขออนุมัติเบิก-จาย เงินงบประมาณรายได    266 คร้ัง 

❖ จัดซื้อ-จัดจางวัสดุ และครภุัณฑ    30 คร้ัง 

❖ เบิก-จายพัสดุ     10  คร้ัง 

❖ รายงานการตรวจนับพัสดุคงคลัง   1 คร้ัง 

❖ จำหนายพัสดุ      1  คร้ัง 

4. งานงบประมาณ 

❖ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและแผนการใชงบประมาณ 

ประจำปโดยไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 4,928,300 

บาท ซึ่งงบประมาณท่ีใชไป คดิเปนรอยละ 93.58  

❖ ติดตามและรายงานผลแผนการปฏิบัติการประจำป 

ของสำนักงานสภามหาวิทยาลยัตอท่ีประชุมประจำสวนงาน 

ทุกไตรมาส  ซึ่งมผีลการดำเนินงานบรรลตุัวช้ีวัด รอยละ 100 

และมโีครงการท่ีดำเนินงาน รอยละ 83.33 

❖ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำป       1   คร้ัง 

❖ จัดทำแผน และตดิตามแผนการใชงบประมาณประจำป    

5 คร้ัง 

❖ รายงานผลการใชจายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส      

16 คร้ัง 

5. งานสรรหาและการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

❖ ประสานงานและดำเนินการสรรหากรรมการ 

สภามหาวิทยาลยั     3 คร้ัง 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา 

มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ 

ทำหนาที่ฝายเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจัดทำรายงานการประชุม 

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อแลว 

รวบรวมเอกสารท่ีใชในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 

และประเภทคณาจารยประจำ 

ทำหนาท่ีฝายเลขานุการจัดประชุมและดำเนินการเพ่ือใหได 

มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัแตละประเภทตาม 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

6. ติดตามวาระของคณะกรรมการชุดท่ีสภามหาวิทยาลัย 

แตงต้ัง 

❖ ประสานเลขานุการของคณะกรรมการชุดตางๆ 

ขอใหดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการกอนครบวาระ 3 คร้ัง 

7. จัดประชุมภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

❖ คณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย     

12  คร้ัง 

❖ บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย      
4   คร้ัง 

 

ฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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ผลงานตามภารกิจหลักท่ีสําคัญ 

1. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ครั้ง  

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประมวลขอมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2564 จำนวน 19 ครั้ง 

 จัดประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งป และรอบประจำป 

 นำเสนอรางรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 รอบครึ่งป และรอบประจำป ตอสภามหาวิทยาลัย 

 เผยแพรรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบครึ่งป และรอบประจำป ฉบับสมบูรณ  

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน 

 

2. งานส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ทำหนาที ่ประสานงานการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจัดประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมขอมูลสำหรับการรายงานผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งประสานงาน

กับสำนักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินผาน ระดับ A (88.82 คะแนน) 

 

 

 

 

 

ฝ�ายติดตามและประเมินผล 
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คณะอนุกรรมการประมวลข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวิโรฒ  ได้จัดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้บรหิารและผู้แทนของส่วนงาน 

เพ่ือประกอบรายงานการติดตาฒและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ณ 

ห้องประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ 

และรปูแบบการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

เพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นต่อร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของมหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ และรปูแบบการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
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ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรสีอา้น  

ประธานกรรมการ  

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 

กรรมการ 

ศาสตราจารย ์ดร.ธวัชชัย  ศภุดษิฐ์ 

กรรมการ  
รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร 

กรรมการ  

นางบปุผา  ชวะพงษ์ 

กรรมการ  

รศ.ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม 



 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ นําเสนอร่างรายงานการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบั ติงานของมหาวิทยาลั ย ประจําป� งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ต่อสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษา

ต่อเน่ืองฯ และรปูแบบการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน  
การดําเนินงานประจําป� พ.ศ. 2564 

การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที ่แกไขเพิ ่มเติม ซึ ่งไดแบงมาตรฐานการตรวจสอบภายในไว 2 ดาน  

โดยหนวยตรวจสอบภายในไดมีการดำเนินการท้ัง 2 ดานดังนี้ 

ด้านคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน 
1. กำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 

(ผานการอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564) 

2. กำหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564) 

3. การพัฒนาบุคลากรหนวยตรวจสอบภายใน พัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง ใหมีความรูความสามารถ มศีักยภาพเพียงพอ

สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3.1 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1) หัวขอ "กระบวนการจัดซื้อจดัจางตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุท่ีรัฐสงเสริม" วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

3.2 อบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสตูรพัฒนาความรูตอเน่ือง) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1) วิชาการควบคุมภายใน วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 

2) วิชาการวางแผนการตรวจสอบ วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 

3) วิชาการจัดทำแผนการตรวจสอบ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ 2565 

2. สอบทานรายงานการใชใบเสร็จรับเงิน ของหนวยรับตรวจในสังกดัมหาวิทยาลัย จำนวน 41 หนวยงาน 

3. สอบทานรายงานฐานะเงินรองจายเบิกจากสวนการคลัง ประจำปงบประมาณ 2563  จำนวน 33 หนวยงาน 

4. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของคณะมนุษยศาสตร 

5. งานบริการใหคำปรึกษาดานวางระบบงาน ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค 

6. งานบริการใหคำปรึกษาดานกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 4 หนวยงาน 

7. ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว (อยูระหวางดำเนินการ) 

8. สอบทานรายงานการเงิน 

9. ตรวจสอบโครงการศูนยการพิมพ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

10. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง 4 ระบบงาน 

11. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 34 สวนงาน 

12. ติดตามการปฏิบัติตามรายงานเร่ืองการเบิกจายเงินสวัสดิการพนกังานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ของศูนยบริการวิชาการ  
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ภาพกิจกรรม 

บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

โครงการอบรมความรูด้้านกฎหมายและการจําหน่ายพัสดุ 

วันพุธท่ี 17 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ือง ฯ ชั้น 2 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันท่ี 28 – 30 ตุลาคม 2564  

ณ โรงแรม Grande Centre Point Pattaya จังหวัดชลบุร ี  
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คณะผู้จัดทํา 

 
1. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม 

 

2. รองศาสตราจารย ดร.อุดมศรี  โชวพิทธพรชัย 

3. นางสาวธิดารัตน  วงษพันธุ 

4. นางณัฐชา  บุญชู 

5. นางอนุสรา  ดิษวิเศษ 

6. นางสาวกฤตษทิพย  สุนทราวัฒน 

7. นางสาวสวีณา  เทศนา 

8. นางสาวศุภจิตรา  วิจิตร 

9. นางสาววิลาสินี  งามประเสริฐสุข  

10. นายประกาศิต  วิธานกรกุล 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

(รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล) 

ผูอำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล 

หัวหนาฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป  

นักจัดการงานทั่วไป 

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 

นักตรวจสอบภายใน 

นักตรวจสอบภายใน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงที่มาขอมูล: บุคลากร สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ออกแบบและจัดทำรูปเลม : วิลาสินี งามประเสริฐสุข 

เขียนภาพโดย : อาจารยกฤษพล วัฒนปาน 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ือง ช้ัน 2 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อเบอรภ์ายใน 12791-12795 

โทรสาร 0 2260 2601 

Website : council.swu.ac.th 


	สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

