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บทนำ 

 ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 มาตรา 23 สภามหาวทิยาลัยมีอำนาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกจิการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ข้อ (12) ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบด ี
และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ประกอบกับหมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน  มาตรา 46   
ให้มหาวิทยาลยัจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย  และมาตรา 48  ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว  โดยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม   
และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  เป็นประธานกรรมการ) (ภาคผนวก ก.)  

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2563    
มีมติเห็นชอบคูม่ือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ซึ่งยังคงกรอบวิธีการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประเมิน   
แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยประเมินแบบสมดลุ 4 มิติ (BSC) ใหม่  
เพื่อมุ่งเน้นให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้าทาย   
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมากขึ้น และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และยกเลิกตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีการรายงานเป็นปกติอยู่แล้ว 
และสะท้อนกระบวนการพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  โดยมีกำหนดจัดทำรายงานฯ  
ตามโปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ภาคผนวก ข.)  เสนอสภามหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  ช่วงกลางปีงบประมาณ และช่วงปลายปี
งบประมาณ  

สำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  รอบครึ่งปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)  (ภาคผนวก ค.)  
คณะกรรมการฯ ได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและผูแ้ทนส่วนงานของมหาวิทยาลัย และ
พิจารณาเอกสารของมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี  จากการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ  
ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบครึ่งปีแรก  โดยมีรายละเอียดลำดับการนำเสนอ ดังต่อไปนี ้
  

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปแีรก 
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ส่วนที่ 1  โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับมหาวทิยาลัย และระดับส่วนงาน  ดังนี้ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย  พิจารณาข้อมูลประกอบด้วย 

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร  
1.1.1  การติดตามผลการดำเนินงาน จากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำปี 
1.1.2  การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก จาก 

(1) ผลการปฏบิัติงานตามมติ / ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

(2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดตีามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

 (3) ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  

1.2 การประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการ  โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำป ี  

- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

1.3  การประเมินผลการปฏบิัติงานประจำปี โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)  
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

1.4  การประเมินผลการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  
ข้อ 4  การประเมินการดำเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5  การประเมินกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ  

ข้อ 6  การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก เช่น  
ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ มศว   
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2. ระดับส่วนงาน ประกอบดว้ย 

2.1 การประเมนิดา้นการพัฒนาองค์กร โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

2.2 การประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงาน
ของส่วนงานที่ระบุในแผนปฏบิัติการประจำปี  

- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  โดยประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)   
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

3. สรุปข้อค้นพบและผลการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ร่วมกับผู้บรหิารและผู้แทนส่วนงาน 

 

ส่วนที่ 2    สรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความเหน็ของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับร่างรายงานการติดตามและ 
ประเมนิผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  

 

ส่วนที่ 3    สรุปข้อสังเกตจากการนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวทิยาลัย  
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบครึ่งปีแรก 

 

ส่วนที่ 1   โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน   
 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 
 

1.1 การประเมินดา้นการพัฒนาองค์กร 
 

1.1.1 การติดตามผลการดำเนินงาน จากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำปี  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจดัเตรียมไว้ สำหรับการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  ดังนี้  
  1) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำปี 
  2) การประชุมหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกับผู้บรหิารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง     
ในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบประจำปี  ระหว่างวันที่ 8, 16, 22 
กุมภาพันธ์ และ 2, 8 มีนาคม 2564  ได้แก่ อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม   
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพือ่สังคม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กร  
ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายภายในสำนักงานอธิการบดี  ได้แก ่ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์  ส่วนการคลัง   
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ส่วนกจิการนิสิต  และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ  สรุปจำนวนผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

จากรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำป ี มีรายละเอียดดังนี ้
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากรายงานการตดิตามฯ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำป ี

จำนวน (ขอ้) 
จากรายงานฯ 

ที่ผ่านมา 
ดำเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1. การปฏิบัตงิานตามมติ / ข้อสังเกต / ขอ้เสนอแนะ  
ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมบริหารงานบุคคล  
และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำป ี

2 2 - 

2. การปฏิบัตหิน้าที่ของอธกิารบดีตามวสิัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลยั 
ให้ความเห็นชอบ 

1 1 - 

3. การปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง    
3.1 การตรวจสอบภายใน 1 1 – 
3.2 การบริหารความเสี่ยง 1 1 – 

4. การปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจำปี     
4.1  ระดับมหาวิทยาลัย 2 2 – 
4.2  ระดับส่วนงาน 1 1 – 

5. การปฏิบัตงิานประจำปี: แบบสมดุล 4 มิต ิ    
5.1  ระดับมหาวิทยาลัย 1 1 – 
5.2  ระดับส่วนงาน 1 1 – 

6. ผลดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

8 8 – 

7. ผลการดำเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากรายงานฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และแลกเปลีย่นความคิดเห็นรว่มกับผู้บริหารและ
ผู้แทนส่วนงาน 

(57)   

พันธกิจที่ 1   ด้านการเรียนการสอนและนสิิต 13 11 2 
พันธกิจที่ 2   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2 2 – 
พันธกิจที่ 3   ด้านบริการวิชาการ (บริการวิชาการเพื่อสังคม) 4 4 – 
พันธกิจที่ 4   ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม — — — 
พันธกิจที่ 5   ด้านการบริหารจัดการองค์กร    

5.1  แผนงาน 2 2 – 
5.2  การบริหารงานบุคคล   8 3 5 
5.3  การเงิน บัญชี และพัสดุ 18 9 7 
5.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 1 
5.5  ภาพรวมด้านอื่นๆ     

1) ด้านการบริหารจัดการ 2 2 – 
2) ด้านกายภาพ 2 2 – 

ข้อคิดเห็นรายส่วนงาน 3 2 1 
รวม 75 59 16 
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จากตาราง สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำปี  
พบว่า มหาวิทยาลัยนำประเด็นข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการทุกประเด็น  จากข้อเสนอแนะทั้งหมด 
จำนวน 75 ประเด็น  ดำเนนิการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 59 ประเด็น (ร้อยละ 78.67)  และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
จำนวน 16 ประเด็น (ร้อยละ  21.33)   

 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลผลการดำเนนิงานที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น  คณะกรรมการฯ  
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น  รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 3 สรุปข้อค้นพบและผลการติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ 
ผู้แทนส่วนงาน (หน้าที่ 17) 

 
1.1.2  การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   (1) การประเมินการปฏิบตัิงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยส์ิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

จากรายงานการสรุปผลภาพรวมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)  
มหาวิทยาลัยยังคงมีผลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที ่รวมประเด็นต่อเนื ่องจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยเป็นข้อมูลรายงานการสรุปฯ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

ที่ประชุม 

จำนวนประเดน็วาระต่อเนื่อง 
จากรายงาน ฯ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

จำนวนประเดน็วาระที่มีมติ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบครึ่งปีแรก 

ติดตาม
ต่อเนื่อง 

ดำเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ 

ที่มีมติ/
ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ 

ดำเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการ 

สภามหาวิทยาลัย 10 
10 

(100.00 %) − 8 
7 

(87.50%) 
1 

(12.50%) 
คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 

8 
8 

(100.00 %) − 6 
4 

(66.67%) 
2 

(33.33%) 
คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล 
12 

12 
(100.00 %) − − − − 

รวม 30 
30 

(100.00%) − 14 
11 

(78.57%) 
3 

(21.43%) 
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จากตารางพบว่า การดำเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัย  
ประเด็นวาระต่อเนื่องจากรายงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ครบทุกประเด็น  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก  มีประเด็นที่เกิดขึ้น รวม 14  ประเด็น  
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 11 ประเด็น (78.57%)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ ประเดน็ทีเ่กิดขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบครึ่งปีแรก (ตุลาคม พ.ศ. 2563 – มนีาคม พ.ศ. 2564)   
ที่อยู่ระหวา่งดำเนินการ มีจำนวน 3 ประเด็น  ดังนี้ 

1) สภามหาวิทยาลัย  จำนวน 1 ประเด็น  ได้แก่ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก ่
2.1) แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ 
2.2) การจัดต้ังกองทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

 
(2)    ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทศัน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ  
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

 
(3)    การประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสี่ยง 

(3.1) ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563  ขอ้ 16 
ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
(9)  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย  

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564   
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประกอบด้วย  

1. นายชุมพล  พรประภา     เป็นประธานกรรมการ 
2. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล     เป็นกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กมเลศน ์ สันติเวชชกุล   เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน    เป็นเลขานุการ   

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 11 มกราคม 2566  
 จากนั้น  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2564   
ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม จำนวน 2 ราย  ได้แก่ ดร.รวีพร  คูหิรัญ และนายวัลลภ  นิทัศกาญจนานนท์ 
ตามข้อเสนอของประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนนิการของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
การตรวจสอบภายใน  เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้ 
ในระเบียบดังกล่าวข้างต้น  จึงของดการรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  
ตั้งแต่รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

(3.2) ผลการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ด้วยมหาวิทยาลัยได้เสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเหน็ชอบ 
โดยมีข้อเสนอแนะจากความเสี่ยงที่พบ ดังนี้  
ความเสี่ยงที่ 1 ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติภายใต้ภาวะวิกฤติ 

ควรเพ่ิมแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับภาวะวิกฤติกรณีสถานการณ์แพรร่ะบาด 
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในกิจกรรมการควบคุมภายในด้วย 

ความเสี่ยงที่ 2 การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
ควรแยกแผนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตามระดับการศึกษาให้ชัดเจน  เพื่อจะได้วางแผน  
การบริหารความเสี่ยงได้ถูกต้องตรงประเด็น 

ความเสี่ยงที่ 3 การยอมรับศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์ลดลง 
เนื่องจากศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ประจกัษ์ชัดว่าได้รับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอกเป็นอย่างดี  จึงควรปรับช่ือประเด็นความเสี่ยงให้สะท้อนถึงสาเหตุความเสี่ยง 
ที่แท้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยบนฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 

ความเสี่ยงที่ 4  รายได้ของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
1. เสนอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางการหารายได้ดังนี้ 

1.1  ผลิตสื่อออนไลน์ เช่น ผ่านเว็บไซต์ YouTube ซึ่งเป็นช่องทางการสร้างรายได้
ในยุคปัจจุบันที่สร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องตามจำนวนการเข้าชม และเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย
สามารถลงมือทำได้ทันที เนือ่งจากมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพในการผลิตสื่อ ทรัพยากร 
บุคลากร นิสิต และเนื้อหาอันมีคุณค่าที่จะถ่ายทอด ทั้งนี้ หากร่วมมือกับชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอกคิดทำโครงการดี ๆ กจ็ะเป็นการผลิตสื่อที่ให้ประโยชนแ์ก่สังคมต่อไป 

1.2  เนื่องจากปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางลดลง และเพิม่งบประมาณ 
ในส่วนท้องถิ่นมากขึ้น จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยสร้างรายได้ โดยอาจจัดทำหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง เกี่ยวกับเรื่องชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยเน้นเปิดสอนกลุ่มข้าราชการ
ท้องถิ่น ให้มีความรู้และวิธีบริหารจัดการในท้องถิ่นของตน เช่น เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
ความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน เป็นต้น  ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างรายได้แล้ว  
มหาวิทยาลัยยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
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1.3  มหาวิทยาลัยควรเป็นแบบอย่างของการทำธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสังคม และ
ส่งเสริมให้กลุ่มคนทุนน้อยมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ในการประสานงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจทั้งเรื่องสินเชื่อขนาดเล็ก (Microcredit) 
เรื่องการจัดการ รวมทั้งให้ความรู้ และสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจนั้น ทำให้กลุ่มคนที่ทุนน้อยมีกิจการของตนเอง สามารถสร้างงานและพึ่งพาตัวเองได้  

2.  นอกจากการเพิ่มช่องทางการหารายได้แล้ว  มหาวิทยาลัยควรนำแนวคิดเรื่อง Lean Management 
หรือวิธีการขจัดสิ่งสูญเปล่ามาใช้ร่วมด้วย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
การเสนอแผนการจัดการความเสี่ยง ควรแยกประเด็นความเสี่ยงเดิม และความเสี่ยง 

ที่เกิดขึ้นใหม ่ และควรมีข้อมลูให้เห็นว่าความเสี่ยงที่เคยมี เมื่อได้บริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว  
ยังคงมีความเสี่ยงอยู่หรือลดลงหรือไม่อย่างไร พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ ข้อจำกัด หรือแนวทาง 
การปรับวิธีจัดการความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นหมดไป ทั้งนี้ อาจแสดงเป็นกราฟเปรียบเทยีบ 
ให้เห็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของความเสี่ยงในแต่ละประเด็น 
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรนำข้อเสนอแนะ 

จากสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 

 
1.2. การประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการ       
 

โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี      
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

 
 

1.3.  การประเมินผลการปฏบิัติงานประจำปี         
 

โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)  
- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 
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1.4 การประเมินผลดำเนินงานด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปแีรก : ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  เพื่อประเมินการดำเนนิงาน 
ด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ตามโปรแกรมการติดตามและประเมนิผล 
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อ 4 – 6 ประกอบด้วย 

ข้อ 4 การประเมินการดำเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 5 การประเมินกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ   
ข้อ 6 การประเมินกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก 
 

จากการแลกปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเอกสารข้อมลูจาก
มหาวิทยาลัย โดยภาพรวมพบว่า  

1. มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านความสัมพันธ์เชิงพันธกิจกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีแนวทางในการดำเนินงานสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของมหาวทิยาลัยทีผ่่านมาเป็นอยา่งดี   

2. มีประเด็นทีม่หาวิทยาลัยจำเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน  
2.1 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 
2.2 พระราชบัญญัตกิารอุดมศึกษา พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการจัดทำประมวลธรรมภิบาลและจริยธรรม

ของมหาวิทยาลัย และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ธรรมภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีผลการดำเนินงาน
รอบครึ่งปีแรก ดังนี ้

ข้อ 4  การประเมินการดำเนนิงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  

4.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ป ี ของ มศว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและยุทธศาสตร ์
การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
 

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา: 
1) ควรทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2580  ให้สอดคล้อง 

ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยแบ่งเป็นแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  จำนวน 4 ฉบับ และกำหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการขับเคลื่อน พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อาทิ การเรียน การสอน   
การวิจัย  การบริการวิชาการ/การรับใช้สังคม  โดยพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการแต่ละระยะ 
ให้สอดคล้องกบับริบท ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และ 
กระทรวง อว. ด้วย  รวมทั้ง มีการปรับองค์กรให้เหมาะสมควบคู่กันไปด้วย 
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2) ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์ ควรวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  มาวิเคราะห์ในทุกมติิ
ของการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียดและครบองค์ประกอบ  ทั้งด้าน 
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภบิาล  โดยร่วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง (S)  
จุดอ่อน (W)  โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) ของมหาวิทยาลัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
รวมทั้ง วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ 
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว.   

3) ควรนำรายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเจตนารมณ์และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาดำเนินการต่อ  
โดยตั้งคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
มหาวิทยาลัยเริ่มดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563  

โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี ้
(1) จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว และตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม 

และยกร่างแผนยุทธศาสตร์ใหม่  
(2) In-depth interview กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์เดิม และพิจารณาแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อนำไปสู่ 3 เสาหลัก เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

(3) รับฟังความเห็นและรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร นิสิต และ Stakeholder ของมหาวิทยาลัย  
โดยการจัด Focus Group และตอบแบบสอบถาม แล้วนำมาจัดทำ SWOT Analysis 

(4) จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร ์20 ปี และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยกำหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี  

(5) ทำประชาพิจารณ์ต่อประชาคม มศว เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ในเดือนมีนาคม 2564  

(6) นำเสนอกรอบแผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  

(7) จะนำข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนยทุธศาสตร์ 
ฉบับสมบูรณ ์โดยมีแผนจะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคม 2564 
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
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4.2  การจัดทำนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ มศว  จำนวน 4 ฉบับ  ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2561 – 2580  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เหน็ถึงพัฒนาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาใหบ้รรลผุลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  
วิจัย และนวตักรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ได้จริง  
 

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา: 
1) การทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรทำ work shop ร่วมกันกับผู้บริหาร 

เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต และเลือกทำโครงการเฉพาะที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หรือทิศทางในอนาคต 
เน้นใหเ้กิดยทุธศาสตร์ร่วมที่ส่งผลต่อสังคมเปน็สำคญั เพื่อให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึน้   

2) มีการกำกับ ติดตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนในการเป็นมหาวิทยาลัยรบัใช้สังคม โดยให้ทุกส่วนงาน
นำไปเชื่อมโยงในทุกภารกิจ และจัดกลุ่มส่วนงาน เพื่อผลักดันส่วนงานที่มีความเข้มแข็งใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ได้เร็วขึ้น สำหรับส่วนงานที่ยังไม่มีความพร้อมควรหาแนวทางการพัฒนาด้วย 

3) ผลักดันใหส้่วนงานทำ action plan ที่ชัดเจน โดยเฉพาะงานที่ทำร่วมกันหลายฝ่ายหลายคน หรือ 
งานที่ต้องทำหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน เพ่ือให้สามารถกำกับติดตามความคืบหน้าของการทำงาน 
ให้มั่นใจว่าดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดไว้ในแผน  

4) ระบบแผนงาน การประเมินผล และการบริหารงานบุคคล ต้องเชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน
ของส่วนงานบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
ภายหลังที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สอดคล้องและแสดงให้เหน็ถึงพัฒนาการ 
ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ในการพัฒนากำลังคน 
และสถาบันความรู ้การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล้ำ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ที่มุ่งพัฒนาคน งานวิจัย พัฒนาสังคม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
เมื่อแผนยุทธศาสตร์ ได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
และนำข้อเสนอแนะจากรายงานฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป 
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4.3 การแสวงหางบประมาณจากแหล่งตา่งๆ นอกเหนอืจากที่ได้รับการจัดสรรโดยตรงจากรัฐ เชน่ 
กระทรวงเจ้าภาพยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงาน Program Management Unit (PMU)   
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบรหิารงบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (ววน.) และ
องค์กรภาคีเครือขา่ย ทัง้จากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำมาสนับสนุนการทำภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ในการสร้างคน สร้างความรู้ ซึ่งต้องคำนงึถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและกลไกในการจัดสรร
งบประมาณจากแหล่งเหล่านั้น  
 

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา:  ------- 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
         การแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรโดยตรงจากรัฐ 
มหาวิทยาลัย มีการรวบรวมโครงการต่างๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วและมีแผนจะดำเนินการจากทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์และ mapping กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือดำเนินการ
แสวงหางบประมาณในเชิงรุก 
    นอกจากนี้ การแสวงหางบประมาณและรายไดเ้พิ่มเติมยังเป็นหนึ่งในร่างแผนกลยุทธ์การเงิน 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อแผนนี้แล้วเสร็จ จะมีการดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

4.4  การจัดทำงบประมาณ มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ มศว  
ที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะของแผนปฏิบัติการแต่ละฉบับ โดยให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวทิยาลัย 

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา:   
1) การจัดสรรงบประมาณประจำปี ควรพิจารณาเฉพาะแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางและ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจัดสรรจากงบประมาณที่จะได้รับจากรัฐบาล และงบเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินสนับสนุนการวิจัยจากกลุ่มกระทรวง และ
หน่วยงานภายนอกอื่นๆ รวมทั้ง รายได้จากงานบริการวิชาการ 

2) ควรจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่เป็นไปได้ และ
ตามความสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

3) ควรผลักดันใหทุ้กส่วนงานมีโครงการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
      การจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันใหทุ้กส่วนงานดำเนินงาน 
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ดังนี ้
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(1) กำหนดนโยบาย และหลักการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
(2) สื่อสารถ่ายทอดเรื่องการจัดทำคำของบประมาณกับผู้บริหารส่วนงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

(3) มหาวิทยาลัยจะวิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัดทำงบประมาณของส่วนงาน 
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หลกัของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
4.5 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผน

งบประมาณประจำป ี

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา:   
ควรติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การในแต่ละระยะอย่างจริงจัง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
มหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี 

และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี ไตรมาสแรก และเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์หลัก 
ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์  รวมทั้งมีการรายงานผลส่งสำนักงานปลัดกระทรวง อว. แล้ว   
โดยในเดือนเมษายน 2564 จะดำเนินการวิเคราะห์ผลในรอบ 6 เดือน และจะเผยแพร่ข้อมูลในระบบต่อไป 

 
ข้อ 5  การประเมินกลยุทธ์ดา้นการวิจัยและนวัตกรรมทีต่อบโจทย์ยุทธศาสตรข์องประเทศ   
 

5.1  มกีลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทนุวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของมหาวทิยาลัยให้เปน็ไปตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา:  ------- 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
   สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ดำเนินการหลากหลายมิติเพ่ือแสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
เช่น (1) ร่วมมอืกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนเพื่อร่วมสร้างงานวิจัย (2) ดำเนินงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (3) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อให้มี
ความสามารถในการแข่งขันกบัหน่วยงานภายนอก 
       นอกจากนี้ ยังมีแผนผลักดันการดำเนินงานเพื่อการแสวงหาแหล่งทุนวิจยัอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งแหล่งทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน  
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5.2  มีกลยุทธใ์นการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทีมนักวิจยั และเพิ่มเครอืข่าย
งานวิจัยร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันวิจัยอื่น เพื่อรองรับงานวิจัย 
ที่ตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ของประเทศ 

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา:  ------- 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
   ผลักดันการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป็นงานวิจัย
แบบบูรณาการ  โดยสถาบันฯ ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูงได้ และเพิ่มเครือข่ายงานวิจัยร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
      สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีแผนจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” 
ครั้งที่ 14 (Online Conference) ในวันที ่24 มิถุนายน 2564  มีสาขาทีเ่ปิดรับจำนวน 5 สาขา ได้แก ่
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการศกึษา และงานวิจัย R2R (Routine to Research) งานวิจัยสถาบัน 
 

5.3  มีกลยุทธใ์นการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนา
เป็นนวัตกรรมและ/หรือนำไปสู่การสร้างมลูคา่เพิ่มเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา:  ------- 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 
   ผลักดันให้อาจารย์/นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยจัดโครงการ “การร่าง คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564  

 
ข้อ 6  การประเมินกลยุทธร์องรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก เช่น ยทุธศาสตร์และนโยบาย

การจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว. และหน่วยงานอืน่ ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการบรหิารจัดการของ มศว   

ข้อเสนอแนะจากรายงานทีผ่่านมา:  ------- 

ผลการดำเนนิงานรอบครึ่งปแีรก: 

มหาวิทยาลัยมีการปรับกลยทุธ์ในการดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการเรียนการสอน ปรบัรูปแบบการเรียนการสอน ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งแบบ onsite และ online 
2. ด้านพัฒนาศักยภาพนิสิต  

2.1  ปรับรูปแบบของการบริการให้คำปรึกษาจากออนไซต์ (onsite) เป็นแบบออนไลน์ (online)  และ 
จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพใจทุกสัปดาห์ ด้วยแอปพลิเคชันปรึกษาจิตแพทยอ์อนไลน์ Ooca (อูก้า)  

2.2  ปรับกิจกรรมเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและการบริหารอารมณ์ และส่งเสริมให้องค์กรนิสิต 
ทั้งชมรมและสโมสรนิสิตออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองกับสถานการณ์ New Normal  
นำเทคโนโลยีดิจทิัลมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม   
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2.3  ดูแลคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเรียน การพัฒนาตัวเอง การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามความต้องการ 
ของนิสิตให้มากที่สุด 

3. ด้านกายภาพ กำกับดูแลการใช้พื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดจากเช้ือไวรัส COVID-19 และ 
    การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
4. ด้านบุคคล มีการปรับการทำงานในรูปแบบผสมผสาน ทัง้แบบที่ทำงานและ WFH โดยกำกับให้มีการทำงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพคงเดิม 
5. การบริหารจัดการทั่วไป มีการปรับรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น  

การติดตามประสานงาน การส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 
1. เตรียมความพร้อมให้สอดรับกับนโยบายใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านหลักสูตร และการจัดประสบการณ์ในสถาน

ประกอบการจริงให้นิสิตเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในกลุ่มต่าง ๆ  
เน้นการเป็น Active Learner  

2. ควรดำเนินการในเชิงรุกโดยเน้นกลยุทธ์ที่สามารถผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงตามเป้าหมายที่คาดหวัง
ตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 

3. ควรเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงที่สำคญั ซึ่งอาจเป็นผลกระทบต่อเนื่องจาก 
COVID-19 หรอืเรื่องสำคัญอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
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2.  ระดับส่วนงาน 
 

2.1  การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร   
โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก - 

2.2  การประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติการ   
โดยการประเมินตัวชี้วัดตามแผนงานของส่วนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี  

- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก – 

2.3  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจำปี   
โดยประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC)   

- ยังไม่มีการประเมินในรอบครึ่งปีแรก – 

 

3. สรุปข้อค้นพบและผลการติดตามผลการดำเนนิงานตามขอ้เสนอแนะจากรายงานการติดตามฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแลกเปลีย่นความคิดเห็นรว่มกับผู้บริหารและผู้แทนสว่นงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ มีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากรายงานการติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบประจำป ี(ในหัวข้อ 1.1.1) และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและผูแ้ทนส่วนงาน ดังนี้ 

1) ระดับมหาวิทยาลัย: อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม  รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร  ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายภายในสำนักงานอธิการบดี  ได้แก่  ส่วนแผนและยุทธศาสตร ์ 
ส่วนการคลัง  ส่วนวิเทศสัมพนัธ์และสื่อสารองค์กร  ส่วนกจิการนิสิต  และฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   

2) ระดับส่วนงาน: ได้แก ่ผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานจาก 6 ส่วนงาน ได้แก่ คณะกายภาพบำบัด  
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และสำนักหอสมดุกลาง 
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โดยสรุปจำนวนข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจำแนกตามพันธกิจ และข้อคิดเห็นรายส่วนงาน  ดังน้ี  

พันธกิจที ่ จำนวนข้อคน้พบ จำนวนข้อเสนอแนะ 
พันธกิจที่ 1   ด้านการเรียนการสอนและนสิิต 4 2 
พันธกิจที่ 2   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2 3 
พันธกิจที่ 3   ด้านบริการวิชาการ (บริการวิชาการเพื่อสังคม) 1 1 
พันธกิจที่ 4   ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 
พันธกิจที่ 5   ด้านการบริหารจัดการองค์กร   

5.1  แผนงาน - - 
5.2  การบริหารงานบุคคล   1 2 
5.3  การเงิน บัญชี และพัสดุ 7 12 
5.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 
5.5  ด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 2 6 
5.6  ภาพรวมด้านอ่ืนๆ    

1) ด้านการบริหารจัดการ 1 1 
2) ด้านกายภาพ 1 1 
3) ด้านพัฒนาคุณภาพ 1 2 
4) ข้อคิดเห็นรายส่วนงาน 5 8 

รวม 28 40 
 

จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนา 
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี ้  
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พันธกิจที่ 1  ด้านการเรียนการสอนและนิสิต  

ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก / ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. มหาวิทยาลัย/คณะ ควรมี
กระบวนการในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ให้กับนิสิตใหม่ ก่อนเริ่ม 
ภาคการศึกษา เช่น การปรับ
ระดับพื้นฐานความรู้   
การเตรียมความพร้อม 
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา  
การอยู่ร่วมกันและการใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลยั รวมทั้ง 
มีมาตรการป้องกันไม่ให้นิสิต
ออกกลางคัน (drop out) 

1) มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
มีกระบวนการปรับระดับพื้นฐานความรู้   
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาให้กับนิสิต โดยการ
วิเคราะห์ความรู้ของนิสิตในด้านพ้ืนฐาน 
ต่าง ๆ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะไอท ี
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการออกแบบศิลป์ 
หรือทักษะทางวิชาชีพของแต่ละคณะ เป็นต้น 
ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัย จะดำเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมปรับระดับพ้ืนฐานความรู ้
ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปกีารศึกษา 

2) มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อม 
ในการอยู่ร่วมกันและการใชช้ีวิต 
ในมหาวิทยาลยั โดยมีการปฐมนิเทศ  
และการจัดโครงการ/กิจกรรม ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 
เป็นประจำทุกปีก่อนเปิดภาคเรียน  
โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี ่ 
มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม  

3) มหาวิทยาลัยมกีารวิเคราะห์สาเหตขุอง 
การออกกลางคันของนิสิต (drop out) และ
วางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันตามสาเหต ุ
ที่ค้นพบ เช่น มาตรการการบริการให้คำปรึกษา
แก่นิสิตที่มีปญัหาด้านต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์ และมีการจัดกิจกรรมโครงการ
อบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแล
นิสิตด้านสุขภาพใจ เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน 
กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาวะนิสิต และคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิตนิสิต  

(1) ควรมีการเก็บสถิติของนิสิต
ออกกลางคัน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผน 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง
ของการออกกลางคันมากยิ่งขึ้น 

–––––– 
4) มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการพัฒนานิสิต 

ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ์ละ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
ทั้งการปรับหลักสูตร การจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตอย่างสม่ำเสมอ  

(2) การพัฒนาอาจารย์ให้มี
สมรรถนะและประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน  
ควรสะท้อนผลลัพธ์ไปยัง
นิสิตอันเป็นเป้าหมายหลัก
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ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก / ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

รวมทั้ง ปลูกฝังเรื่องความเป็นประชาธิปไตย 
รวมทั้ง ให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้สอนตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
ได้จริง  ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้ 
• จัดโครงการ SWU-BEST เพื่อสนันสนุน 

ให้อาจารย์ไดก้ารรับรองสมรรถนะ 

และประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UKPSF)  ซึ่งปัจจุบัน 
มีอาจารย์ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง รวมจำนวน 83 คน   
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร
รับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน UKPSF 

สามารถนำมาใช้ทดแทนการประเมินการสอน
และการเขียนเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารคำสอน เพื่อเป็นการจูงใจอาจารย์
เข้าร่วมสมัครมากขึ้น 

• กำหนดให้อาจารย์บรรจุใหม่ทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะการสอน    

• กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 
ใช้รูปแบบ active learning  และ 
จัดโครงการ Dare to change ให้อาจารย์ 
ส่งประกวดผลงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ 
Active learning เพิ่มมากขึ้นใน
มหาวิทยาลัย  

• จัดอบรม Advance course  

สอนทำสื่อการสอนออนไลน์  

ของการพัฒนา เพื่อนำไปสู่
การพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพ
ต่อไป 
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พันธกิจที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

–––––– 
1) มหาวิทยาลัยได้ผลักดันผลงานวิจัย 

ไปสู่เชิงพาณิชย์ มีการสร้างงานวิจัย 

โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  
ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรจำนวนมาก เช่น 
การทำวิจัยร่วมของคณะทันตแพทยศาสตร์
กับภาคเอกชน ในการผลิตเจลลี่สำหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก เพื่อลดการใช้
สินค้าต่างประเทศ   
 

(1) ควรมีการหาคู่ความร่วมมือ
ทางธุรกิจ (partner)  
จากภาคเอกชนมาร่วมมือ 
ในการพัฒนาผลงานวิจัย 

ต่อยอดเชิงพานิชย ์

(2) ควรนำผลิตภัณฑ ์

ที่มหาวิทยาลัยพัฒนา 

มาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

ของสำนักงบประมาณ   
เพื่อเป็นการสนับสนุน 

การใช้ผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ  

–––––– 
2) มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ ์

ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง ผลักดนัผลงานวิจัย
ไปสู่เชิงพาณิชย์  ทั้งนี้ มีการจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยผ่านทางสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวจิัย ในปัจจุบัน
แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการ
วิจัยของกระทรวง อว. เปลี่ยนแปลงไป  
ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับ 

กลยุทธ์ในการหาทุนวิจัยจากภายนอก 

(3) การแสวงหางบประมาณ 

ด้านงานวิจัย  ควรเช่ือมโยง
ไปยังเจ้าภาพยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
โดยต้องมีแผนงานในการ
เตรียมการของบบประมาณ
สนับสนุนข้ามปีงบประมาณ 

ไว้ล่วงหน้า  
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พันธกิจที่ 3  ด้านบริการวิชาการ (บริการวิชาการเพื่อสังคม) 

ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

–––––– 
1) ทุกคณะมีการดำเนินงานด้านการบริการ

วิชาการเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง และมีการ 
บูรณาการระหว่างบริการวิชาการกับ 
การเรียนการสอนตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และมี Service Learning 
คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการ 
บริการสังคม เช่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวชน 
ด้านศิลปะการแสดงลำพวน  การป้องกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  โครงการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาด
ออนไลน์  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ณ ปราสาทสดก๊ก๊อกธม 
และจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อัญมณี 

(1) การจัดโครงการให้ความรู้กับ
ชุมชน ควรมี Certificate 
สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร 
การฝึกอบรม เพ่ือนำไปใช้
อ้างอิงในการประกอบ 
อาชีพได้ หรือจัดเป็น
หลักสูตรรูปแบบ Module  
ที่เชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ  
เข้าด้วยกัน หรือจัดเป็น
รูปแบบ Credit bank  
ที่สะสมหน่วยกิตเพื่อรับ
ปริญญา (Degree) หรือ
ประกาศนียบัตร 
(Certificate)  

 
พันธกิจที่ 4  ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

   - ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม – 

 

พันธกิจที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

5.1)  แผนงาน   

เนื่องจากมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฯ จึงไม่ได้ประเมินเรื่องแผนงาน
แยกต่างหากจากเรื่องยุทธศาสตร์ 

 

  

http://fofa.swu.ac.th/th/images/FOFA/Research/EDServRural/11RuralProduct2OnlineMarket.pdf
http://fofa.swu.ac.th/th/images/FOFA/Research/EDServRural/11RuralProduct2OnlineMarket.pdf
http://fofa.swu.ac.th/th/images/FOFA/Research/EDServRural/11RuralProduct2OnlineMarket.pdf


 23 

5.2)  การบริหารงานบุคคล   

ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก /ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรมีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
การเป็นผู้บริหาร โดยมหาวิทยาลัย
อาจกำหนดเกณฑ์ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้บรหิาร เพิ่มเติมจาก
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กำหนดไว ้

1) มหาวิทยาลัยได้จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถงึ
แผนการพัฒนาผู้บริหารและ
การเตรียมบุคคลเพื่อขึ้นเป็น
ผู้บริหาร  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีการดำเนินการ 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

• ผู้บริหารสายปฏิบัติการ  
เพื่อเตรียมความพร้อม 
ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ
สำนักงานส่วนงาน 

• ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย
ภายในสำนักงานอธิการบดี  

• ผู้บริหารระดับสูงสำหรับ 

หัวหน้าส่วนงาน/รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา 

(1) ควรมีการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ผ่านการอบรม 

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  
 

–––––– 
 

–––––– 
(2) ควรมีการสับเปลี่ยนหน้าที่

การทำงาน (rotation)  
ของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถ 

ในการทำงานที่หลากหลาย
และเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อทดแทนบุคคล 

ที่จะเกษียณ  
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5.3)  การเงนิ บัญชี และพสัดุ  

ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก / ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. แผนกลยุทธ์การเงินเป็นเรื่องสำคัญ 
เพราะเป็นสิ่งที่บุคลากรจะทราบถึง
ทิศทางทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

ในอนาคต  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจงึควรจัดทำ 

แผนกลยุทธ์การเงิน ที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรแ์ละงานด้านวิชาการของ
มหาวทิยาลัย  เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน  และ
การจัดสรรงบประมาณ  รวมทั้ง  
การพิจารณาปิดหลักสูตรที่ไม่จำเป็น  
และไม่ก่อให้เกดิรายได้ เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยได้ยกร่าง 

แผนกลยุทธ์การเงินที่สอดคลอ้ง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และพันธกิจด้านต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย  โดยเป็น 

แผนดำเนินงาน 4 ป ี ซึ่งระบุ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ  โดยผ่าน 

ความเห็นชอบเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการยุทธศาสตร ์

การบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารนโยบาย
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างนำความคิดเห็น 

ที่ได้รับมาปรับร่างแผนกลยุทธ์ 
และพิจารณาความเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ที่กำลังปรับใหม่ เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน คณะกรรมการนโยบาย 

การเงินและทรัพย์สิน และ 

สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับต่อไป 

(1) กลยุทธ์การเงิน ควรเน้น
เรื่องธรรมาภิบาล และ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
รวมทั้ง การลดต้นทุน  
ลดเวลา โดยมุ่งผลลัพธ์
ความสำเร็จ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 
และกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุที่แท้จริง  เพื่อนำมากำหนด
แนวทางแก้ไขหรือแนวทางพัฒนา 
ที่ตรงตามสาเหตุนั้น ๆ โดยใช้หลักการ 
PDCA  ทั้งเรื่องการเงิน การจัดซื้อ 

2) มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม 

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุ ให้กับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินเป็น
ประจำทุกเดือน  รวมถึงการ
แจ้งเรื่องมาตรการควบคุมการ

(2) ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจ
กับผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยน
ผู้บริหารรุ่นใหม่ของส่วนงาน
ต่าง ๆ ไม่พร้อมกัน  

(3) ควรมีระบบกำกับติดตาม 
ทั้งเงินรองจ่าย เงินยืม และ
งานทุกประเภทที่เกี่ยวกับ
การเงินและพัสดุที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก / ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จัดจ้าง และแผนกลยุทธ์การเงิน  
ที่จะต้องมีความเชื่อมต่อกัน  เพื่อให้มี
กระจายอำนาจได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ดำเนินงานให้มีคุณธรรมและ
โปร่งใส และอยู่ระหว่าง 

การดำเนินการรับฟังปัญหา 

จากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนกำหนดแนวทาง 

ในการแก้ไขปญัหาและปรับปรุง
กระบวนการทำงานต่อไป 

รับรู้ทั่วกันทุกระดับ   
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการ
กระจายอำนาจให้ทุกส่วนงาน  
จึงต้องมีการกำกับติดตาม
อย่างสม่ำเสมอ 

3. การจัดต้ังสำนักงานจัดหารายได้และ
บริหารทรัพย์สิน ต้องบริหารจัดการ 

ในรูปแบบศูนยต์้นทุนกำไร บุคลากร
ของสำนักงานฯ ต้องมีศักยภาพ 

ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เชิงธุรกิจ  
มีการจัดทำกฎระเบียบที่สนับสนุน 

การทำงานอย่างเหมาะสม 

3) มหาวิทยาลัยได้ยกร่างแนวทาง
จัดตั้งสำนักงานจัดหารายได้และ
บริหารทรัพย์สิน และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัย และ
นำเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายมหาวิทยาลัย
ต่อไป  
      โดยสำนักงานมีพันธกิจ
มุ่งเน้นการเพ่ิมสัดส่วนรายได้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียน 
การสอน และการวิจัย  และ 
เน้นการบริหารจัดการสินทรพัย์
เชิงพาณิชย์ทั้ง 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ สินทรัพย์ทางกายภาพ
(Physical assets) และสินทรัพย์
ที่ไม่สามารถจบัต้องได้ 
(Intangible assets)   
ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด ในรูปแบบ 
ศูนย์กำไร (profit center)  
ของมหาวิทยาลัย  รวมถึง 
ขยายการให้บริการทางวิชาการ

(4) ควรประสานความร่วมมือ 

กับสถาบันยุทธศาสตร ์

ทางปัญญาและวิจัย  
ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา  
เพื่อก่อให้เกดิรายได้ 

(5) ควรออกระเบียบวิสาหกิจ
ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การหารายได้เป็นฉบับ 

ที่รวมการจัดหารายได้และ
การบริหารทรัพย์สิน 

ทุกประเภทไว้ เช่น สถานที่ 
วิจัย ลิขสิทธ์ิ  จากน้ัน 

จึงออกระเบียบแยกย่อย 

แต่ละประเภทเพ่ิมเติม 
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ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญของ
มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนในละแวก
ใกล้เคียง  โดยมีโครงสร้างองค์กร
ภายในที่รวมหน่วยงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันแต่ย้ายมาสังกัดสำนักงาน  
เพื่อให้การบริหารจัดการ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ได้แก่   
ศูนย์บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ 
ศูนย์บริการวิชาการ  และ
โรงแรมสวูเทล  

   ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับการ
ทำงานที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
สำนักงาน ได้แก่ ศูนย์วิสาหกจิ
เพื่อสังคม  

4. ควรมีการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่อง
ผังบัญชีของระบบ ERP  โดยส่วนงาน
กลางออกมาตรฐานในการกำหนด
ประเภทรายการที่ใช้สำหรับเลือกใน
ระบบอย่างชัดเจน เพื่อลดโอกาสการ
เลือกผิดพลาด 

4) มหาวทิยาลัยอยู่ระหว่างดำเนนิการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์ 

ปรับผังบัญชีของระบบ ERP  
เพื่อกำหนดประเภทรายการที่ใช้
สำหรบัเลือกในระบบอย่างชัดเจน 
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
มากขึน้ ลดความผิดพลาดได ้โดย
ประสานกับ ERP เรียบร้อยแล้ว  

(6) ควรมีการสร้างความเข้าใจ
เรื่องผังบัญชีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง 

5. ควรนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เช่น ERP  
ที่มีรายละเอียดของวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผน 
การทำงาน  และควรสำรวจ 
ความต้องการของผู้ใช้งานในส่วนงาน 
เพื่อจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะ ๆ  
เพื่อลดจำนวนครั้งของการซื้อ/จ้าง   
ลดปริมาณงาน ทำให้คนในองค์กร 

5) มหาวิทยาลัยมีระบบ ERP  
ช่วยในการควบคุมวัสดุ ครุภณัฑ์
ของทั้งมหาวิทยาลัย  มีการนำ
ข้อมูลที่มีการจดัซื้อจัดจ้างมาทำ
การวิเคราะห์ภาพรวม พบว่า  
มีรายการที่ซื้อวัสดุเดียวกัน  
แต่มีราคาที่แตกต่างกัน  

(7) ควรทำรายละเอยีด e-Catalog 
หรือนำ e-Catalog   
จากกรมบัญชกีลาง มาใช้
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้การทำงานง่ายและ
สะดวกมากขึ้น 

(8) ควรสำรวจความต้องการ
ของผู้ใช้งานในส่วนงาน  
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มีการประมาณการใช้วัสดุแต่ละเดือน 
ของตัวเอง  และควรเก็บสถติ ิ
การใช้วัสดุแต่ละปีไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการจัดซื้อจดัจ้างในปีต่อไป 

จึงมีแผนการดำเนินงานให้เป็น
ระบบมากขึ้น โดยรวมซื้อวัสดุ
จำเป็นที่ใช้รวมกัน ทำการจดัซื้อ
เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เช่น การซื้อ License zoom 
ของส่วนงานต่างๆ  การซื้อ
กระดาษของทุกส่วนงาน  

 

เพื่อจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นระยะ ๆ เพ่ือลดจำนวน
ครั้งของการซื้อ/จ้าง  
ลดปริมาณงาน ทำให้คน 

ในองคก์รมีการประมาณการ 
ใชว้ัสดุแต่ละเดือนของตัวเอง  
และควรเก็บสถิติการใช้วัสดุ
แต่ละปีไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป 

(9) ควรสำรวจและวางแผน 

การจัดซื้อจัดจ้างให้น้อย 

ครั้งลง โดยจัดซื้อทั้งปี 
แต่ทำสัญญาการส่งมอบ
สินค้าและบริการเป็นระยะๆ 
ตามความจำเป็น เพื่อใหไ้ด้
สินค้าในราคาทีถู่กลง  

6. การตรวจนับพัสดุ  
6.1 ควรมีบุคลากรจากส่วนงานกลาง

หรือส่วนงานอ่ืนร่วมเป็นกรรมการ
ในการตรวจนับวัสดุ ครุภัณฑ์  
โดยเฉพาะทุกสิ้นปี  เพื่อความ
โปร่งใสในการทำงาน หากเกิด 

สูญหาย/ชำรุด จะได้ร่วมกันหา
วิธีแก้ไข/ป้องกันได้ทันท่วงที และ
รายงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะกรณี
พัสดุสญูหายหรอืต้องหาผู้รับผิดชอบ 

6.2 ควรจัดระบบการบริหารจัดการ
พัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นมาตรฐาน โดยส่วนการคลัง
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลและทะเบียน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

6) ระบบพัสดุของมหาวิทยาลัยและ
ทุกส่วนงานจัดทำผ่านระบบ 
ERP ซึ่งส่วนการคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบในภาพรวม โดยเป็น
ฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถ
ตรวจสอบและกำกับได้ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
อยู่ในระหว่างดำเนินการสร้าง
ระบบกำกับและตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

(10)  ต้องมีมาตรการในการ 
ตรวจนับพัสด ุมีบุคลากร
จากส่วนงานกลางหรือ 
ส่วนงานอื่นร่วมเป็นกรรมการ
ในการตรวจนับวัสดุ ครุภัณฑ ์ 
โดยเฉพาะทกุสิ้นปี  เพื่อ
ความโปร่งใสในการทำงาน 
และร่วมกันหาวิธีแก้ไข/
ป้องกันได้ทันท่วงที  
หากเกิดกรณีครุภัณฑ์ 

สูญหายต้องหาผู้รับผิดชอบ 
หรือชำรุดต้องขออนุมัติ
จำหน่ายหรือทำลาย และ
รายงานอธิการบด ี 
เพื่อดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 
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6.3 ควรตรวจนับวัสดุคงเหลือ  
อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล  ทีส่ามารถจัดการกรณี
วัสดุคงเหลือไม่เป็นไปตามทะเบียน
วัสดุ และสามารถแก้ปัญหา 

ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในปีต่อไป 

(11)  การจัดจำหน่ายวัสดขุอง 
ส่วนงานที่ยังคงค้างรายการ
ในระบบ เมื่อถงึรอบ 

การจำหน่ายควรมีการคัดแยก
จำหน่ายให้เรียบร้อย 

ให้เป็นข้อมูลปจัจุบันที่ตรง
กับในระบบ SAP  
 

–––––– 7) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ 

ส่งรายงานงบการเงิน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 - 2562 ซึ่งสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรอง
อย่างมีเง่ือนไข จากนั้น
มหาวิทยาลัยดำเนินการรายงาน
ผลตามข้อสังเกตที่ได้รับไปยัง 
สตง. ทราบเรียบร้อยแล้ว 

(12) ควรมกีารรายงานข้อมูล
การดำเนนิงานตามข้อสงัเกต
ของ สตง. เสนอให้
ผู้บริหารได้รับทราบ 

 

 

 

5.4)  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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1. จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ 

ที่มีอยู่ในระบบ ERP เพื่อเป็นสารสนเทศ
สำหรับการบริหารและการตัดสินใจ 
รวมทั้งพัฒนาความเช่ือมโยงของ 

ระบบต่าง ๆ ทีม่ีอยู่ของมหาวิทยาลัย 

1) ฝ่ายบริหารทรัพยากรข้อมูล 
จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในระบบ ERP เพื่อเป็น
สารสนเทศสำหรับการบริหาร 

และการตัดสินใจ ได้แก่ 
รายงานการติดตามการจัดซื้อ
จัดจ้าง รายงานการเคลื่อนไหว
เงินทดรองจ่าย รายงาน 

การปิดบัญชี  และนำข้อมูล 

(1) ควรใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศที่มอียู่ทุกระบบ 

ให้คุ้มค่ามากยิง่ขึ้น สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่มีกับ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อการตัดสินใจ เช่น  
HURIS, SUPREME และ 
ERP โดยอาจมคีณะทำงาน  
2 ระดับ คือ  
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ของหน่วยงานเฉพาะที่มีการ
ตรวจสอบบัญชี นำเข้าบัญชี
หลักของมหาวิทยาลัย  
เพื่อออกรายงานการปิดบัญชี
ประจำปีได้  และรายงานใน
ระบบงานย่อยต่าง ๆ  

 

• ระดับนโยบาย (อธิการบดี 
รองอธิการบดี และผู้แทน
คณบดี/ผู้อำนวยการ)  
ทำหน้าทีเ่ป็น Steering 
Committee  

• ระดับปฏิบัติการ (คณบดี/
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า
หน่วยงาน) ทำหน้าที่
ออกแบบและประสานงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่สนับสนุนการได้ข้อมูล 

ในระบบ 

–––––– 2) มีการปรึกษาหารือภายในส่วนงาน 
เรื่องกรอบหรือวิธีการในการรองรับ
การจัดการเรียนการสอน 
ด้วยระบบออนไลน์  และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
ในการรับมือกบัสถานการณ์ 
COVID-19  โดยในวิชาทฤษฎี  
มีการปรับให้เรยีน online เพิม่ขึ้น  
ส่วนวิชาปฏิบัติที่มีความจำเป็น 
ต้องเรียนแบบ onsite เช่น  
บางรายวิชาของคณะศิลปกรรม-
ศาสตร ์ อยู่ระหว่างทำข้อมูลว่า
ในวิชาใดบ้างที่สามารถเรียน
ผสมผสานกับ online ได้  

(2) ทีมผู้บริหารของส่วนงาน 

ต้องประชุมกับผู้สอน 

เพื่อจะแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและมุมมอง 
ใหม่ ๆ ในการหาวิธีแก้ปัญหา
จากอุปสรรคและข้อจำกัด 

ที่พบ นอกจากจะแก้ไข 

ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นแล้ว  
ยังได้ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์
กับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต  
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5.5) ด้านวเิทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก / ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

–––––– 1) มหาวิทยาลัย โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กรได้พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
ในรูปแบบ web oriented (เครือข่าย 
ใยแมงมุม) เพื่อประโยชน์ในการ
เพิ่มพูนทักษะงานวิชาการและ
งานวิจัยแก่บุคลากรและนิสิต 
นำไปสู่การพัฒนาองค์กรท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก 
ดังนี้   

• มุ่งเน้นที่เสริมสร้างและพัฒนาภาคี
ความร่วมมือในประเทศที่อยู่ใน
ภูมิภาคเอเซียเป็นหลัก และทำการ
ติดตามผลภายหลังลงนามความ
ร่วมมือ เพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรม 
ที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม 
มากยิ่งขึ้น โดยมีการรายงาน 
ความคืบหน้าต่อผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

• วิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนา
เครือข่าย 

• วางแผนขยายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดาให้มากยิ่งขึ้น  

• เพิ่มจำนวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของนิสิตและบุคลากร 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กับภาคีความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพในทุกด้าน และการจัดสรร

(1) ควรวางแผนกลยุทธ์งานวิเทศสัมพันธ์ 
โดยมีเป้าหมายในการทำงานเชิงรุก 
คิดอย่างเป็นระบบ และมองในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทิศทาง 

ในการเผยแพรห่รือทำการร่วมมือ 

กับประเทศอื่น ๆ โดยวิเคราะห์
ความสามารถของแต่ละส่วนงาน 

แล้วแสวงหาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
ที่มีศักยภาพและมีช่ือเสียงเป็น 

ที่ยอมรับในด้านที่มหาวิทยาลัย
ต้องการ  

(2) การลงนามความร่วมมือหน่ึงแห่ง
สามารถแบ่งเป็นรายส่วนงานได้
หลากหลายกิจกรรม  แต่ละกจิกรรม 

อาจมีความร่วมมือที่แตกต่างกัน  
โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กรทำหน้าที่เป็นผู้ประสานและ
กำกับ และส่วนงานเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ 

(3) ควรรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผนกลยทุธ์ที่กำหนดไว้ต่อ 

สภามหาวิทยาลัย  
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ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก / ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษา  

• ร่วมกับฝ่ายวิชาการในการส่งเสริมให้
คณะต่าง ๆ มีการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตร 2+2 หรือ 3+1 ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
ที่จะรับนิสิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีการทำความร่วมมือ หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  และเปิดรับนิสิตมาเรียนแล้ว  
และมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล 
เรื่องการรับนิสิตต่างชาติ โดยมี 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตต่างชาติ 

–––––– 2) มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
ที่เป็นสากล สามารถเข้าถึงได้จาก 
ทุกแห่งและทกุรูปแบบ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
การเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ และ 
สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
ดังนี้ 

• จัดทำเว็บไซต์ให้มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบันใน 3 ภาษาหลักคือ ไทย 
อังกฤษ และจนี  

• นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการสื่อสาร พัฒนา 
application ต่างๆ และระบบ
ฐานข้อมูล Call center ChatBot  

(4) ควรจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
องค์กร โดยมีการติดตามวัดผล
ความสำเร็จของกิจกรรม และ
จัดลำดับความก้าวหน้า เพื่อยกระดับ
ด้านการสื่อสารองค์กรต่อไป  

(5) ควรยกระดับคุณภาพการสื่อสารองค์กร
ให้ครอบคลุมทุกองคาพยพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อสารทิศทาง 
กิจกรรม ผลงานวิชาการ ข้อเท็จจริง  
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดการรับทราบร่วมกัน
ภายในมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อน 

ไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย โดย 

(5.1)  ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละ
ส่วนงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์
และสร้างชื่อเสียง เพื่อดึงดูด
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ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก / ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

• ประเมินศักยภาพและ 
ความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวางแผน
สื่อสารภาพลักษณ์โดยจัดกิจกรรม 
แคมเปญ สื่อประชาสัมพันธ์  
และสื่อออนไลน์  

ความสนใจของผู้เรียนและบุคคล
ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับ
มหาวิทยาลัย เช่น  

• บัณฑิตของคณะกายภาพบำบัด
สามารถสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพได้ในครั้งแรก 100% 
สามปีติดต่อกัน  

• การสร้างแบรนด์ให้กับ
มหาวิทยาลัยเช่นที่วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

(5.2) เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  
มาช่วยกันคิดต่อยอดให้เกิด
แนวคิดใหม่ ๆ ในการสื่อสาร
องค์กร 

(6) งานสื่อสารองค์กรควรร่วมมือกับ 

ส่วนส่งเสริมกิจการนิสิต และ 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝัง
เรื่องการคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิต 

ผ่านการเรียนการสอน และโครงการ/
กิจกรรม  มีกระบวนการจิตวิทยา 

ในการสื่อสารเพื่อลดช่องว่างของนิสิต
ในปัจจุบันที่มีการรับสารได้โดยง่าย
และหลากหลายช่องทาง   
โดยสื่อข่าวสารต่าง ๆ ให้กับนิสิต 

ได้รับรู้รับทราบในสิ่งที่ถูกต้องและ 

พึงปฏิบัติในฐานะที่เป็นนิสิต มศว 
นำไปสู่การบ่มเพาะนิสิตให้เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศได้ 
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5.6)  ภาพรวมด้านอื่นๆ  

ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก/ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(1) ด้านการบริหารจัดการ   
–––––– 1) การดำเนินงานเรื่องเครือข่ายศิษย์เก่า

ยังขาดความเข้มแข็ง  ซึ่งหากมี
เครือข่ายศิษย์เก่าที่ดี จะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนมหาวิทยาลัยได ้
ในหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย การร่วมพัฒนาหลักสูตร  
การหารายได้ประเภทต่าง ๆ 

(1) ควรมีการสร้างช่องทางในการเชิญชวน
ศิษย์เก่ากลับมาเป็นผู้ใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยให้มากย่ิงขึ้น เช่น  
จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น  
เพื่อทบทวนหรือต่อยอดความรู้เดิม 
 

 

(2) ด้านกายภาพ   
1. ควรจัดทำแผนพัฒนา

กายภาพ และการซ่อม 

บำรุง หรือการปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ต่าง ๆ  โดยไม่ต้อง
รอให้เกิดปัญหา ซึ่งอาจ
จัดทำเป็นแผนระยะยาว 
3-5 ปี  เพื่อเปน็แนวทาง 
ในการเสนอของบประมาณ 
และสามารถควบคุม 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บรรลุผลสำเร็จได ้
ตามแผนฯ 

2) ส่วนพัฒนากายภาพ ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนากายภาพ ประสานมิตร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง 
การพัฒนากายภาพในระยะ 5 ปี  
ให้สอดคล้องกบัการใช้งานในปัจจุบัน
และวางแผนการพัฒนาการใช้งาน 
ในอนาคตตามหลักทางวิชาการ 
ด้านการออกแบบและวางผังเมือง 
รวมไปถึงการศึกษาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน   

(2) ควรจัดทำแผนการซ่อมบำรุงภาพรวม
ของทั้งมหาวิทยาลัย โดยทำการ
วิเคราะห์ด้านกายภาพของอาคาร 
ต่าง ๆ เพื่อวางแผนตั้งงบประมาณ 
ในแต่ละปีให้เหมาะสมตามความจำเป็น  

(3) ด้านพัฒนาคณุภาพ   
–––––– 3) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ 

การประเมินผลและพัฒนาการเรียน 

การสอนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เกณฑ์
ของ AUNQA ในการประเมิน
หลักสูตรทั้งหมด ปัจจุบันมหีลักสูตร 
ที่ผ่านการรับรองจาก AUNQA แล้ว
จำนวน 4 หลักสูตร และกำลังจะรับ 

(3) ควรมีการติดตามหลักสูตรทีผ่่านการ
รับรอง AUNQA ว่าส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร 
นิสิต และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
อย่างไร  

(4) ควรศึกษาผลกระทบของเกณฑ์
ประเมินคุณภาพรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยนำมาใชว้่าส่งผลต่อ 
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ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก/ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การประเมินอีก 4 หลักสูตร  โดยมี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี ภายใต้การกำกับของ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งมีภาระงาน 
ได้แก ่

• ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน AUNQA  

• ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ส่วนงานและมหาวิทยาลัย โดย
ใช้เกณฑ์การประเมิน EdPEx 

• จัดอันดับของมหาวิทยาลัย 
(Ranking) ไดแ้ก่ TIME, QS,  
U-multi rank 

• การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร  
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
อย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก/ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

(4) ข้อคิดเห็นรายส่วนงานอื่นทีม่ีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

–––––– 1)  สำนักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยามีภารกิจหลัก ได้แก่  

• ภารกิจที่ได้รับการยอมรับและ 
มีชื่อเสียง ได้แก่ บริการจัดสอบ 
ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
การรับจ้างทำข้อสอบเฉพาะกิจ
ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน  

• ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  
มีการเปิดสอนหลักสูตร  
“วิธีวิทยาการการประเมิน”  
ซึ่งมีนิสิตอยู่นอ้ยมาก  

(1) ควรทบทวนบทบาทของสำนักฯ  
ให้สอดคล้องกบัสมรรถนะและ
สภาพแวดล้อมของส่วนงาน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาไปในทิศทางสู่ความเป็นเลิศ
เหนือคู่แข่ง  รวมทั้ง การสร้างแนวทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

(2) ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่า คุ้มทุนของ
หลักสูตรของสำนักทดสอบฯ ที่เปิดสอน 
1 หลักสูตร และมีนิสิตจำนวนน้อยมาก 

(3) ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการ
สอบให้ตอบสนองกับยุคโลกดิจิทัลที่มี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (disruption)  

สำนักหอสมุดกลาง 
–––––– 2) สำนักหอสมุดกลาง มีแนวทางในการ

ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ  
โดยสอบถามความต้องการจากกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลการ
สำรวจมาวางแผนพัฒนาระบบ
บริการที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย และ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เช่น  การปรับพื้นที่ 
เพื่อเป็น Learning space ให้นิสิต
มี Playground สำหรับส่งเสริมการ
เรียนรู้ สามารถใช้พื้นที่ในการศึกษา 
ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการได้
อย่างเป็นอิสระ   

3) สำนักหอสมุดกลาง มีแผนจะทำ 
Learning space for Asoke  
แผนทำระบบ IR (Institutional 
Repository) เพื่อรวมฐานข้อมูล 

(4) ควรเร่งรัดการดำเนินงานตามแผน 
ให้ปรากฏผลโดยเร็ว  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้ใช้บริการ 

(5) ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู ่
ทั้งเรื่องมุมมองความคิดและ 
ความทันสมัย ให้มีความพร้อม 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา 
ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ 
ของสำนักหอสมุดได้ง่ายยิ่งขึ้น 

(6) ปรับบทบาทหน้าที่ของบรรณารักษ์  
ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานด้วย 
รวมทั้งให้คำแนะนำแหล่งข้อมูลที่จะ
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น เน้นความเป็น
ห้องสมุดดิจิทัล 
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ข้อเสนอแนะจากรายงานฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนนิงาน 
รอบครึ่งปีแรก/ข้อค้นพบ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

เป็นคลังสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนา
แอพลิเคชั่นของห้องสมุดโดยเฉพาะ 
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้ใช้บริการ  รวมทั้งมีกระบวนการ
ขับเคลื่อนสร้างแหล่งข้อมูล
การศึกษาระบบเปิด (Open 
Educational Resources: OER)  
เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา
เรียนรู้จากการสืบค้นและส่งผา่น 
ด้วยระบบเทคโนโลยฐีานเครอืข่าย  
สอดรับกับสภาพการณ์ทางสังคม 
ยุคใหม่ในโลกออนไลน์ 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู ้
–––––– 4) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มีพันธกิจ

ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการวิจัย และรวบรวม
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับ 
ทุนวิจัยจากสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ทำวิจัยเรื่องคุณภาพของนิสิต
จากการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
เนื่องจากการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ย่อมส่งผลถึงคณุภาพการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน มีการวิเคราะห์ข้อด-ี
ข้อเสีย ปัญหา-อุปสรรค เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

(7) การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนา
นิสิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
ควรร่วมมือกับคณะต่างๆ รวมทั้ง  
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ฝ่ายวิชาการ 
โดยต้องเน้นการฝึกวิธีคิดให้กับนิสิต 
ทั้งในการรับและวิเคราะห์ข้อมูล 
ให้รอบด้านอย่างถูกต้อง 

 
 
(8) ควรศึกษาหลักการและวิธีคิด 

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ที่มีความพร้อมและประสบการณ์ 
ในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ออนไลน์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ประกอบการทำวิจัย และควรมี 
การติดตามผลการพัฒนา  
เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่เทคนิคและ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 
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ส่วนที่ 2  สรปุข้อคิดเห็นจากการรับฟังความเห็นของคณะผูบ้ริหารเกีย่วกับร่างรายงานการติดตามและ 

ประเมนิผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ได้เสนอร่าง 
รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)   
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง-รายงานฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564   
เวลา 13.30 – 16.30 น.  โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)  มีผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ และผู้แทนส่วนงาน  จำนวน 61 ท่าน   

ทั้งนี้ ในการประชุมรับฟังความเห็นดังกล่าว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีความเห็นเพิ่มเติม แต่มีการขอแก้ไขข้อมูลที่เคยให้ไว ้
ในขั้นตอนการประเมินเล็กน้อย 
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ส่วนที่ 3  สรปุข้อสังเกตจากการนำเสนอรายงานการตดิตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
ได้เสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบครึ่งปีแรก ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถนุายน  พ.ศ. 2564 
เวลา 11.00  - 11.50 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศกึษาต่อเนื่องฯ  
มศว ประสานมิตร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามที่เสนอ  และให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะจากรายงานการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการ 
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 
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ก. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของมหาวทิยาลัย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน    เป็นประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกลุ   เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์    เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร    เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

5. นางบุปผา ชวะพงษ์      เป็นกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     เป็นเลขานุการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี  โชว์พิทธพรชัย  (ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 
2. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์    (หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล) 
3. นางสาวนิศาชล  วิจารณ์วงศ ์   (นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายติดตามและประเมินผล) 
4. นางสาวปาริฉัตร  เพชรานันท์    (นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายติดตามและประเมินผล) 
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ข. โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบครึ่งปีแรก 
(ต.ค.63-มี.ค.64) 

รอบประจำป ี
(ต.ค.63.-ก.ย.64) 

1. การประเมนิด้านการพัฒนาองค์กร   
1.1 การติดตามผลการดำเนินงานจากรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563    

 1.2  การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
1.2.1  การปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   

  

1.2.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  

¯  

1.2.3   ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และการบรหิาร 
ความเสี่ยง   

2. การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติการ  
โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  
ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี  

 
¯ 

 
 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจำปี  โดย 
3.1 การประยกุต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) หรือเครื่องมือ 

ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

 
¯ 

 
 

 3.2 พิจารณาเอกสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร 
และผู้แทนของส่วนงาน   
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โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบครึ่งปีแรก 
(ต.ค.63-มี.ค.64) 

รอบประจำป ี
(ต.ค.63.-ก.ย.64) 

4.  การประเมนิการดำเนินงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
4.1  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว ที่สอดคล้อง

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  และ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563 – 2570 

4.2  การจัดทำนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ มศว 
จำนวน 4 ฉบบั ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2561 – 2580  สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ของ มศว และมีการกำหนดตัวช้ีวัด 
ที่แสดงให้เห็นถึงพฒันาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ไดจ้ริง  

4.3 การแสวงหางบประมาณจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้รับ 
การจัดสรรโดยตรงจากรัฐ เช่น กระทรวงเจ้าภาพยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ หน่วยงาน Program Management Unit (PMU)  ซึ่งเป็น
กลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (ววน.) และองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐ  
และภาคเอกชน เพ่ือนำมาสนับสนุนการทำภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ในการสร้างคน สร้างความรู้ ซึ่งต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและกลไกในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเหล่านั้น  

4.4 การจัดทำงบประมาณ มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ มศว ที่กำหนดไว้ในแต่ละระยะ 
ของแผนปฏิบัติการแต่ละฉบับ โดยใหทุ้กส่วนงานให้ความสำคัญกับ
ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย 

4.5 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี 
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โปรแกรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบครึ่งปีแรก 
(ต.ค.63-มี.ค.64) 

รอบประจำป ี
(ต.ค.63.-ก.ย.64) 

5.  การประเมนิกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ของประเทศ  

5.1  มีกลยุทธ์ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

5.2  มีกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ 
ทีมนักวิจัย และเพ่ิมเครือข่ายงานวิจัยร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันวิจัยอื่น เพ่ือรองรับงานวิจยั
ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

5.3  มีกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมและ/หรือนำไปสู่ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น 

  

6. การประเมนิกลยุทธ์รองรบัการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอก 
เช่น ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาแนวใหม่ของกระทรวง อว. 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มผีลกระทบต่อการบริหารจดัการของ มศว  
ทั้งในด้านภารกิจการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร
จัดการด้านอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย การระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 
ซึ่งนำไปสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)  เป็นตน้ 
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ค. การดำเนินงานติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบครึ่งปีแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)  ดังนี ้

ลำดับ การดำเนินงานรอบครึ่งปีแรก ระยะเวลา 
1 คณะกรรมการ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ร่าง โปรแกรม 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

2 คณะกรรมการ ฯ ประสานงานไปยังฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย        
เพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปีแรก 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

3 คณะกรรมการ ฯ มอบให้คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลผล 
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผูแ้ทน
ของส่วนงาน และพิจารณาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ตามโปรแกรมฯ  
ที่กำหนดไว ้

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2564 

4 คณะกรรมการ ฯ จัดทำ ร่าง รายงานการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
รอบครึ่งปีแรก 

ช่วงเดือนเมษายน 2564 

5 คณะกรรมการ ฯ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย             
เพื่อพิจารณา ร่าง รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบครึ่งปีแรก 

วันที่ 19 เมษายน 2564 

6 คณะกรรมการ ฯ นำส่ง ร่าง รายงานการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  รอบครึ่งปีแรก เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 

วันที่ 20 เมษายน 2564 

7 คณะกรรมการ ฯ นำเสนอ ร่าง รายงานการติดตามฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบครึ่งปีแรก ต่อสภามหาวิทยาลัย 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 
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