รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2562
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การปรับปรุงข้อมูล
 ข้อมูลเดิม
 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา......

1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนําแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม
และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
การปรับปรุงข้อมูล
 ข้อมูลเดิม
 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา......

2. เป้าหมายสําคัญของหน่วยงาน
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
การปรับปรุงข้อมูล
 ข้อมูลเดิม
 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา......

3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี
เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานทีส่ ําคัญ การรับฟังเสียงของลูกค้า เป็นต้น
1. ปีที่ 1 สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้บริหารและทําโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดอบรม
การทําโครงร่างองค์กรให้กับคณะต่าง ๆ
2. ปี ที่ 2 กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ คณบดี ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การทํ า EdPEx ในปี ก่ อ นหน้ า มาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในมหาวิทยาลัย
3. ปีที่ 3 มีการสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและเชื่อมโยงการบริหารจัดการแบบกลยุทธ์
และใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลในมหาวิทยาลัย
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 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา......

4. แนวทาง/วิธีการนําเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
การวางเป้าหมายและการเตรียมความพร้อม
การวางเป้าหมาย
ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562
สภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบการปรับ
ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ ส่ ว นงาน
ในระดับหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์เป็นสําคัญ (Outcome base Education) โดยใช้
เกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติ หรือเทียบเคียง
ระดับสถาบัน (ปีการศึกษา 2559 - 2562)
ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
2559
สกอ. + โครงร่างองค์กร (OP) + ผลลัพธ์หมวด 7
2560 - 2561
EdPEx (โครงร่างองค์กร (OP) และข้อกําหนดโดยรวมหมวด 1 – 6 และ
ผลลัพธ์หมวด 7)
2562
EdPEx (โครงร่างองค์กร (OP) และข้อกําหนดโดยรวมและข้อกําหนดย่อย
หมวด 1 – 6 และผลลัพธ์หมวด 7)
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2559 – 2562)
ปีการศึกษา
ระดับการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
2559 – 2561 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละ
(ที่มีการเรียนการสอน)
คณะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
Queue 1 : สกอ.
Queue 2 : สกอ.+โครงร่างองค์กร
(OP)+ผลลัพธ์หมวด 7
Queue 3 : EdPEx1
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ AS-EdPEx2
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ปีการศึกษา
2562 เป็นต้นไป

ระดับการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า EdPEx
(ที่มีการเรียนการสอน)
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ AS-EdPEx
TQA Criteria for Performance
Excellence Framework

ระดับหลักสูตร (ปีการศึกษา 2559 – 2562)
ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
2559 - 2561 เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น
3 ระดับ ได้แก่
Tier 1 : สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
Tier 2 : สกอ. TQR3 และระบบสภาวิชาชีพ
Tier 3 : AUNQA4 หรือเกณฑ์การประเมินนานาชาติอื่นๆ
2562 เป็นต้นไป เกณฑ์ สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เกณฑ์สภาวิชาชีพ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับนานาชาติ (AUN-QA)
เกณฑ์การประเมินนานาชาติอื่น ๆ เช่น เกณฑ์รับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ ระดับสากล WFME Global Standards for Quality
Improvement Basic Medical Education
หมายเหตุ : 1 Education Criteria for Performance Excellence
2 Academic Support- Education Criteria for Performance Excellence
3 Thai Qualifications Register
4 ASEAN University Network-Quality Assurance
มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้
การเตรียมความพร้อม ปีที่ 1
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx)
กิ จกรรม 1 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และประสบการณ์ในการนําเกณฑ์คุณภาพการศึก ษาเพื่ อ การ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
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กิจกรรม 2 EdPEx Criteria เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
เกณฑ์ การนําเกณฑ์ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรม 3 การจัดทําโครงร่างองค์กรและมุมมองผลลัพธ์ จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละ
คณะ/หน่วยงาน ไปปรับใช้
กิ จ กรรม 4 Senior Leader สํ า หรั บ กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจในแนวคิ ด
(Concept) ของ EdPEx
กิจกรรม QD Clinic
เพื่อเป็นคลิ นิก ให้ คํ าปรึกษาด้ านการจั ดการคุ ณภาพทั้ งระดับหลักสูตร ระดั บคณะ และส่ วนงาน
สนับสนุน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ โดยในปีนี้ได้เพิ่มเติม Clinic แบบ
in-house โดยตลอดปี มี 10 หน่วยงานที่ร่วม Clinic in house และมีระบบที่ปรึกษาประจําคลินิก
การเตรียมความพร้อม ปีที่ 2
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ปี 2
กิจกรรม 1 : การนําเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria workshop) ดังนี้
1) วันที่ 10 – 11 มกราคม 2561 : เจาะลึกเกณฑ์ EdPEx
2) วันที่ 29 – 30 มกราคม 2561 : หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 การปฏิบัติการ
3) วันที่ 31 มกราคม 2561 : หมวด 1 การนําองค์กร
4) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 : หมวด 2 กลยุทธ์
5) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : Exclusive EdPEx
6) วันที่ 6 มีนาคม 2561 : หมวด 5 บุคลากร
7) วันที่ 15 มีนาคม 2561 : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
8) วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 : การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
กิจกรรม 2 : การให้คําปรึกษา (QD Clinic EdPEx) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถ
ดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาได้ในระดับคณะ/ส่วนงานสนันสนุน ตั้งแต่เดือน
มกราคม – มีนาคม 2561 จํานวน 6 ครั้ง
การเตรียมความพร้อม ปีที่ 3
กิจกรรมที่ 1 Tool Training (Workshop) ดังนี้
9) วันที่ 15 มีนาคม 2562 : หมวด 5 บุคลากร
10) วันที่ 20 มีนาคม 2562 : หมวด 3 ลูกค้า
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11) วันที่ 21 มีนาคม 2562 : หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
12) วันที่ 1 เมษายน 2562 : หมวด 1 การนําองค์การ
13) วันที่ 10 เมษายน 2562 : หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้
14) วันที่ 20 มิถุนายน 2562 : การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือคุณภาพ (QC Tools) มาพัฒนาคุณภาพเพื่อการดําเนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีบุคลากรของคณะและส่วนงานสนับสนุนที่ใช้เกณฑ์ AS-EdPEx เข้าร่วมทุกหน่วยงาน
กิจกรรมที่ 2 การให้คําปรึกษา EdPEx เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการใน
การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาได้ในระดับคณะ/ส่วนงานสนนับสนุน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2561 – เดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 7 ครั้ง
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เตรี ย มความพร้ อ มในแต่ ล ะปี สามารถตอบสนองความต้ อ งการของส่ ว นงานและ
ความก้าวหน้าของการดําเนินการ มหาวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการในการปรับปรุงการดําเนินการดังนี้คือ
จัด เตรี ยม
กิจ กรรม
สนับ สนุน
ปรั บ
รู ป แบบการ
สนับ สนุน

ประเมิน ผล
การจัด
กิจ กรรม
สอบถาม
ความ
ต้ อ งการ

แนวทางในการพัฒนาปีต่อไป
1. การผลักดันแนวทางของผู้บริหารสู่แนวทางการปฏิบัติ โดยการจัดทําการรวมแผนมหาวิทยาลัย
โดยใช้ EdPEx เป็นแรงขับเคลื่อน โดยจัดทํา workshop ด้วยกระบวนการที่ปรึกษา
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคณบดีของคณะนําร่องสู่การพัฒนาการเรียนรู้รว่ มกันในรูปแบบ
clinic และการอบรมในระดับคณะ (In-house)
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 ข้อมูลเดิม
 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา 2561

5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)
5.1 หลักสูตร การบริการทีส่ ําคัญของมหาวิทยาลัยคือ
มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง และวิทยาลัยวิชาการศึกษา
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สถาปนาในปีพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช 2496 และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2516 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศรีสง่าแห่งมหานคร โดยผลิต
บัณฑิตประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติดังผู้ทรงศีล มีบริการหลัก ดังนี้
1) บริการการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
2) ผลงานวิจัย (วิจัยต้นแบบ วิจัยเชิงพาณิชย์ และผลงานตีพิมพ์)
3) บริการวิชาการ (แบบหารายได้ และแบบเพือ่ สังคม)
5.2 สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยคือ
1) S: Simplicity (เรียบง่าย)
2) W: Work Hard (ทํางานหนัก)
3) U: Unity (เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน)
5.3 พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
วิสัยทัศน์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒเป็ น องค์ ก รชั้ น นํ า แห่ ง การเรี ย นรู้แ ละวิ จั ย บนฐานการศึกษา
คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
พันธกิจ
1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
2) สร้ า งสรรค์ ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ สั ง คม ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4) ศึกษา วิเคราะห์ และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
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ค่านิยม
1) ยืดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้มี
ความสําคัญที่ต้องให้บริการอย่างดีที่สุด
2) ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความสําคัญที่มหาวิทยาลัยต้องสร้างความสัมพันธ์ และ
รับฟังความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เป็นสิ่งสําคัญที่มหาวิทยาลัย
ยึดถือปฏิบัติ
5.4 จํานวนและกลุ่มบุคลากร และข้อกําหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุม่
บุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งประจําและมีระยะเวลาในการจ้าง จํานวน 5,262 คน แบ่งประเภทของ
พนักงานมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 ประเภท โดยมีจํานวนบุคลากร ดังนี้
1) พนักงานสายวิชาการปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการและร่วมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม แบ่งตามคุณวุฒิการศึกษา และตําแหน่งวิชาการ ซึ่งตําแหน่งทางวิชาการได้มี
การเสนอยื่นในรูปแบบที่เน้นด้านการสอนและการวิจัยเป็นหลัก จํานวน 1,472 คน ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

วุฒิการศึกษา
จํานวน

ปริญญาตรี
39

ปริญญาโท
299

ปริญญาเอก
1,134
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
จํานวน

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
920

415

133
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2) พนักงานสายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการบริหารจัดการกิจกรรมที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและวิจัย โดยทําหน้าที่บริหาร
จัดการแยกตามวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 3,790 คน ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตําแหน่ง
จํานวน

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน
3,476

ชํานาญการ/ ชํานวนการพิเศษ/
ผู้บริหาร
ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ (ผู้อํานวยการส่วน)
189
119
6*

(*) หมายถึง ข้าราชการเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
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5.5 เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่สําคัญ ได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ประสานมิ ต ร มี พื้ น ที่ สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย อาคารเรียน จํานวน 16 อาคาร อาคารหอสมุด 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 3 อาคาร
พื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงอาหาร 3
แห่ง ศูนย์อาหาร 1 แห่ง สํานักคอมพิวเตอร์ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โรงแรมสวูเทล อาคาร
หอพัก 2 อาคาร โรงละครและห้องประชุมขนาดต่าง ๆ และอาคารสําหรับจัดหารายได้ 2 อาคาร สําหรับ
บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายในเช่าพื้นที่ นอกจากนี้ มศว ยังมีคลินิกและพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพ
ประกอบด้วย มศว คลินิก คลินิกกายภาพบําบัด คลินิกบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม และ
คลินิกผิวหนัง เป็นต้น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มีพื้นที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน ประกอบอาคาร
เรียน จํานวน 7 อาคาร อาคารหอสมุด 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร อาคารหอพักนิสิต 11
อาคาร อาคารที่พักบุคลากร 3 อาคาร โรงอาหาร 2 แห่ง อาคารศูนย์กีฬาฯ 2 อาคาร สระว่ายน้ําและ
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนิสิตแพทย์
และให้บริการสําหรับประชาชนทั่วไป เช่นเดียวกับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์สังกัด มศว
นอกจาก 2 พื้นที่ข้างต้น มศว ยังมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน 2 พื้นที่ ในจังหวัดสระแก้ว และ
จังหวัดตาก จํานวน 2 อาคาร และมีพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ทั้งที่
ประสานมิตรและองครักษ์
ทั้งนี้ ในการพัฒนาวิชาชีพครู มศว มีพื้นที่สําหรับเป็นต้นแบบสาธิตการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นที่ฝึกสอนของนิสิตครู ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มศว
ประสานมิตร (ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต
มศว ปทุมวัน (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
แม่แจ่ม และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิการศึกษา องครักษ์
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา ได้แก่ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ (Admission) ระบบรับรายงาน
ตัวนิสิตใหม่ (iStart) ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) ระบบปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ (i-Thesis) ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระบบงานกองทุนกู้ยืม มศว
และระบบบริหารจัดการหอพัก (Dormitory Management System)
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ เว็บการศึกษาไฮบริด (Hybrid) เว็บรายวิชา
(ATutor) เว็บรายวิชา (Moodle) วีดิทัศน์ตามประสงค์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว สืบค้นทรัพยากร
ห้องสมุด (SWU Discovery) ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) และสื่อสิ่งพิมพ์ มศว
สารสนเทศทั่วไป ได้แก่ ข่าวกิจกรรม ข่าวเครือข่ายบัวศรี เครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE) เครือข่าย
เสมือนส่วนตัว (VPN) รับสมัครอบรมออนไลน์ แบบสํารวจออนไลน์ สถิติเว็บไซต์ มศว SWU WebHelp
ฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU) และระบบจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์
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ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีอนุสิทธิบัตร จํานวน 16 ผลงาน และสิทธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน ที่
ขึ้นทะเบียน โดยมีอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการยื่นคําขอรับจดทะเบียน แบ่งเป็นอนุสิทธิบัตร
จํานวน 26 ผลงาน และสิทธิบัตร จํานวน 15 ผลงาน
5.6 กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับสําคัญได้แก่
พันธกิจ
กฎระเบียบข้อบังคับที่สาํ คัญในการกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ด้านวิชาการ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
(การเรียนการ
2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
สอน)
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาโลจิสติกส์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบําบัด
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยี สาขาภาษาอังกฤษ สาขาแพทยศาสตร์
และสาขานิติศาสตร์
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาหลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6
พ.ศ. 2561
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2561
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พันธกิจ
ด้านการวิจัย

1.
2.
3.
4.

5.

ด้านการบริหาร

1.
2.
3.
4.

กฎระเบียบข้อบังคับที่สาํ คัญในการกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การดําเนินการ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ทําในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (BIOSAFETY GUIDELINES for Modern
Biotechnology) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2562

5.7 โครงสร้างองค์การและกลไกการกํากับดูแลองค์การ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ตั้ ง ส่ ว นงานตามประกาศ ฉบั บ ที่ 4/2559 เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งส่วนงาน ดังนี้
1) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2) สํานักงานอธิการบดี
3) คณะ/ส่วนงานเทียบเท่าคณะ ที่จัดการเรียนการสอน มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต จํานวน 23 หน่วยงาน
4) สถาบัน/สํานัก มีหน้าที่สนับสนุนพันธกิจเฉพาะด้าน จํานวน 11 หน่วยงาน
โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 6 ประการ เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย
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5.8 กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลักคือ
บริการการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ได้แก่ นิสิต
ผลงานวิจัย (วิจัยต้นแบบ วิจัยเชิงพาณิชย์ และผลงานตีพิมพ์) ได้แก่
- หน่ วยงานภาคเอกชน ได้ แ ก่ ผู้ประกอบการ/ภาคอุ ตสาหกรรมที่ นําผลงานวิ จัยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ไปใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน เช่ น ธนาคารออมสิ น
บริษัททรูคอปเปอเรชั่น เป็นต้น
- หน่วยงานภาครัฐ เช่น สกสว. วช. โรงเรียนของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวง อว. เป็นต้น
บริ ก ารวิ ช าการ (แบบหารายได้ ) ได้ แ ก่ ประชาชน องค์ ก รภาครั ฐ เช่ น สพฐ. กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมมนาคม และกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน เช่น บริษัท
อีซูซุ ETDA และองค์กรมหาชน
บริการวิชาการ (แบบเพื่อสังคม) ได้แก่ ภาครัฐ
5.9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญได้แก่
บริ ก ารการเรี ย นการสอน (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา) ได้ แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ภาครัฐ
ผลงานวิจัย (วิจัยต้นแบบ วิจัยเชิงพาณิชย์ และผลงานตีพิมพ์) ได้แก่ นักวิชาการ/นักวิจัยที่
อ้างอิงผลงานของมหาวิทยาลัย ชุมชน/เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแหล่งทุนภายนอกที่นํา
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์
บริการวิชาการ (แบบหารายได้) ได้แก่ ภาครัฐ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้รับการอบรม
บริการวิชาการ (แบบเพื่อสังคม) ได้แก่ ประชาชน ชุมชน และสังคม
5.10 ผู้ส่งมอบหลักได้แก่
บริการการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ได้แก่ บริษัทหนังสือ
บริษัทอุปกรณ์การศึกษา บริษัทคอมพิวเตอร์ (ซอฟร์แวร์)
ผลงานวิจัย (วิจัยต้นแบบ วิจัยเชิงพาณิชย์ และผลงานตีพิมพ์) ได้แก่ นโยบายภาครัฐ โจทย์
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย
บริการวิชาการ (แบบหารายได้) N/A
บริการวิชาการ (แบบเพื่อสังคม) N/A
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5.11 คู่ความร่วมมือที่สําคัญได้แก่
บริการการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ได้แก่
- ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ได้ แ ก่ มหวิ ท ยาลั ย และองค์ ก รภาคเอกชนที่ มี Active MOU
จํานวน ทั้งสิ้น 97 สถาบัน จาก 29 ประเทศทั่วโลก
- ทุนการศึกษา ได้แก่ สํานกงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น
(ครูคืนถิ่น) และโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน)
- สหกิจศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชนที่มีความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา
ผลงานวิจัย (วิจัยต้นแบบ วิจัยเชิงพาณิชย์ และผลงานตีพิมพ์) ได้แก่ เครือข่ายวิจัยภาคกลาง
ตอนบน
บริการวิชาการ (แบบหารายได้) ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริการวิชาการ (แบบเพื่อสังคม) ได้แก่ องค์กรท้องถิ่น จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5.12 ข้อกําหนดสําคัญในห่วงโซ่อุปทานได้แก่
5.13 สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน: ลําดับในการคัดเลือก จํานวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับ
หลักสูตร/สาขา และในภาพรวมระดับประเทศ
ลําดับในการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เน้นการ
จั ด การเรี ย นการสอนและมุ่ ง ให้ นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง การรั บ ใช้ สั ง คม เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.14 การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่อาจส่งผลกระทบกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานภายในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน
นําระบบเทคโนโลยีมาใช้
2) พัฒนาบุคคลากรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และจัดสร้างระบบการประเมินผลงานด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี ที่สะท้อนกับสมรรถนะหลักที่องค์กรคาดหวัง
3) การแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มาสนับสนุนกระบวนการการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย
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5.15 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันได้แก่
1) ฐานข้อมูลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
2) ข้อมูลจากส่วนแผนของสถาบันอุดมศึกษา
3) ข้อมูลจากการสํารวจ/งานวิจัย
4) สัดส่วนงบประมาณจากองค์กรภายนอก
5.16 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านพันธกิจ
1) นโยบายประชารัฐของรัฐที่เน้นความร่วมมือของภาครัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชน สอดคล้องกับพันธ
กิจหลักด้านการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการพัฒนาร่วมกับพันธกิจการเรียนการ
สอน และการวิจัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างยั่งยืน
2) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบการศึกษา ดังนั้นควรมีการจัดการด้าน
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ และขยายแนวคิดการจัดทํารูปแบบการเชื่อมโยงกับคู่ความร่วมมือให้
มากขึ้น
3) สร้าง ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย/ลดความซ้ําซ้อน เพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างในการเข้า
ศึกษาต่อ ตามสมรรถนะตามที่คาดหวังจากผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 10 ปี
ข้ า งหน้ า เนื่ อ งจากจํ า นวนประชากรลดลง และจํ า นวนหลั ก สู ต รที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากมหาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
5.17 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านพันธกิจ
1) การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จากสถานที่ตั้งของประสานมิตรอยู่ในย่านธุรกิจของประเทศไทยและ
สถานที่ตั้งองครักษ์ เป็นศูนย์กลางของจังหวัดนครนายก
2) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านความเป็นครูอย่างยาวนาน ทําให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและมีการ
มองโลกในเชิงบวกในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
5.18 ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยได้แก่
ส่วนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน
1) ระบบ PDCA
2) Rick Management
3) การควบคุมภายใน
4) การประเมินผลการปฏิบติงานแบบสมดุล 4 มิติ จากสภามหาวิทยาลัย
5) ระบบการควบคุมคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สกอ.
6) ระบบพัฒนาคุณภาพ เช่น AUN-QA, TQA, EdPEx, WFME และสภาวิชาชีพต่าง ๆ
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การปรับปรุงข้อมูล
 ข้อมูลเดิม
 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา......

6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้เรียงลําดับความสําคัญแล้ว จํานวน 3 แผน ดังนี้
Action Planning for Improvement Priorities เรือ่ งที่ 1
หัวข้อเรื่อง: การสร้างความเข้าใจใน EdPEx ในปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2560) .
1. คณะที่รับผิดชอบ
2. หัวหน้าโครงการ
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร(SA/OA)
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ความสําคัญของแผนนี้กับ
การดําเนินการEdPEx
6. คณะทํางาน

7. กระบวนการและขั้นตอน
8. ระยะเวลาการดําเนินการ
โครงการ
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
10. งบประมาณ และแหล่ง
11. การรายงานผล

ส่วนงานพัฒนาคุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การเขียนโครงร่างองค์กรยังไม่มีความชัดเจน
โครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยที่มีทิศทางสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสามารถนําหลักการเรื่อง EdPEx มาประยุกต์เข้ากับการทํางาน
ในปัจจุบันแบบ visionary leadership
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดอบรม, การจัดทํา clinic และการระดมสมองสรุปโครงร่าง
องค์กร
8 เดือน
การนําโครงร่างองค์กรไปใช้ให้เกิดการเชื่อมโยงกับคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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หัวข้อเรื่อง: การสร้างความเข้าใจใน EdPEx ในปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2561) .
1. คณะที่รับผิดชอบ
2. หัวหน้าโครงการ
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร(SA/OA)
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ความสําคัญของแผนนี้กับ
การดําเนินการEdPEx
6. คณะทํางาน

7. กระบวนการและขั้นตอน

8. ระยะเวลาการดําเนินการ
โครงการ
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
10. งบประมาณ และแหล่ง
11. การรายงานผล

ส่วนงานพัฒนาคุณภาพและส่วนแผนและยุทธศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
การหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์
ที่วางไว้ โดยใช้หลักการมุมมองเชิงระบบ (systematic perspective)
การขับเคลื่อนแบบองค์รวม
การนําตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ปรับใช้ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่วางไว้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- การทําโครงร่างองค์กร ที่มีความชัดเจนไปปฏิบัติเพื่อสร้างตัวชี้วัดที่
เหมาะสม
- การระดมสมองพัฒนาความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (strategic
challenge) และความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive
advantage)
8 เดือน
การนํา EdPEx ขับเคลื่อนโดยมีตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปีเป็น
แบบ leading indicatior
สํานักงานอธิการบดี
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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หัวข้อเรื่อง: การสร้างความเข้าใจใน EdPEx ในปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2562) .
1. คณะที่รับผิดชอบ
2. หัวหน้าโครงการ
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์
องค์กร(SA/OA)
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ความสําคัญของแผนนี้กับ
การดําเนินการEdPEx
6. คณะทํางาน

7. กระบวนการและขั้นตอน

8. ระยะเวลาการดําเนินการ
โครงการ
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
10. งบประมาณ และแหล่ง
11. การรายงานผล

ส่วนงานพัฒนาคุณภาพและส่วนแผนและยุทธศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับส่วนงานให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้
แนวทางในการบริหารจัดการโดยการใช้ข้อมูลจริง (management by
fact)
ผู้บริหารนําผลจากตัวชี้วัดมาปรับปรุงในกระบวนการทํางาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- มีการสรุปข้อมูลให้แก่ผู้บริหารในการประชุมเพื่อการตัดสินใจ
- มีการวางแผนการพัฒนาโดยการนําข้อมูลมาปรับใช้ในการ
ดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ
8 เดือน
แนวโน้มการดําเนินงานที่ดีขึ้นในหมวดลูกค้า และระบบปฏิบัติการ
สํานักงานอธิการบดี
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
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แผนดําเนินงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การอบรมทํา
workshop การ
จัดทํา clinic และ
การระดมสมอง
สรุป OP
2. การนํา OP ที่มี
ความชัดเจนไป
ปฏิบัติเพื่อสร้าง
ตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. การระดมสมอง
พัฒนา strategic
challenge และ
competitive
advantage
4. มีการสรุปข้อมูล
ให้แก่ผู้บริหารใน
การประชุมเพื่อ
การตัดสินใจ
5. มีการวางแผนการ
พัฒนาโดยการนํา
ข้อมูลมาปรับใช้ใน
การดําเนินงาน
ของส่วนงานต่าง ๆ
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ส่วนที่ 2
ความก้าวหน้าในการดําเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 2-3)
โปรดรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจําแนกตามเกณฑ์ EdPEx ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว้หรือในส่วนอื่นๆที่หน่วยงานได้
ดําเนินการ ทั้งนี้ หากไม่มีผลดําเนินการในหัวข้อใด โปรดเว้นว่างไว้
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หมวด 1 การนําองค์การ
หัวข้อ
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง
(1) วิธีการที่ผู้นําระดับสูงนํา
สถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์และ
ชี้นําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างให้
เกิดความยั่งยืน

(2) วิธีการที่ผ้นู ําระดับสูงสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียนและ
ลูกค้าอื่น เกิดความผูกพัน
มีนวัตกรรม และสถาบันมีผล
การดําเนินการที่เป็นเลิศ
(3) วิธีการที่ผู้นําสื่อสารกับ
บุคลากรผู้เรียน และลูกค้าอื่น
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผล

เป้าหมาย

การดําเนินการ

ผลลัพธ์

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี

มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการทบทวน
แผนปฏิบัติการประจําปี

จํานวนผู้เข้าถึงข่าวสาร/ข้อมูลผ่าน
ช่องทางสื่อสารออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10
ต่อปี

ผลการดําเนินการด้านการสื่อสารใน
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรที่หลากหลายทั้ง ปี 2562 พบว่า สามารถบรรลุตาม
แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เกณฑ์ทุกช่องทาง
ดังนี้
1. ช่องทางการสื่อสารแบบเป็น
ทางการ สําหรับสื่อสารข้อมูล
หรือนโยบายที่สําคัญจากทีม
ผู้บริหารไปสู่บุคลากร นิสิต หรือ
บุคคล ภายนอก แบ่งเป็น

-

-

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 พัฒนา
ฉบับปรับปรุง
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่
คณะ/ส่วนงาน/ผูเ้ กี่ยวข้องผ่าน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร และ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
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หัวข้อ

เป้าหมาย

1.2 การกํากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) มีระบบธรรมาภิบาลและการ
ปรับปรุงระบบการนําองค์กรที่
เป็นระบบและมีประสิทธิผล
(2) วิธีการที่ดูแลให้เกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และการสนับสนุนชุมชนที่
สําคัญ

การดําเนินการ
1.1 การประชุม
1.2 สื่อสิ่งพิมพ์/บันทึกข้อความ
1.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
1.4 สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
2. ช่องทางการสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ เช่น การขอนัดพบหรือ
พบปะพูดคุยเพื่อหารือ หรือ
แลกเปลี่ยนตามโอกาสต่าง ๆ
หรือการใช้ไลน์กลุ่ม

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ
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หมวด 2 กลยุทธ์
หัวข้อ
2.1 การจัดทํากลยุทธ์
(1) กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ที่
ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ
และโอกาสเชิงกลยุทธ์
(2) วิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานสําคัญ
(3) ให้ระบุระบบงานที่สําคัญ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
และเป้าประสงค์
2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ
(1) วิธีการที่สถาบันแปลง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุว่ามี
แผนอะไรบ้าง

เป้าหมาย

การดําเนินการ

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี
มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการทบทวนแผนปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ การประจําปี
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี

ผลลัพธ์

-

-

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562- และพัฒนา
2565 ฉบับปรับปรุง
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การสู่คณะ/ส่วนงาน/
ผู้เกี่ยวข้องผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
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หัวข้อ
เป้าหมาย
(2) วิธีการในการนําแผนไปสู่การ คณะ/ส่วนงาน/ผูเ้ กี่ยวข้อง
ปฏิบัติพร้อมทั้งตัววัดและตัวบ่งชี้ที่ รับทราบแผน
สําคัญในการติดตาม
ความก้าวหน้า
(3) มีการคาดการณ์ของผลตัววัด
และตัวบ่งชี้เหล่านี้โดยเทียบกับค่า
เปรียบเทียบที่สําคัญ

การดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านการประชุมระดับมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่
คณะ/ส่วนงาน/ผูเ้ กี่ยวข้องผ่าน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา
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หมวด 3 ลูกค้า
หัวข้อ
3.1 เสียงลูกค้า
(1) วิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้าอื่น
อย่างเป็นระบบ ทําให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าว
อย่างชัดเจน
(2) วิธีการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าอื่นที่
เป็นระบบ มีประสิทธิผล ทําให้ทราบ
ระดับความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผู้เรียนและลูกค้าเหล่านั้นที่ชัดเจน
(3) วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจ
ของผู้เรียนและลูกค้าอื่นที่เป็นระบบ
และได้ข้อมูลความไม่พึงพอใจที่ชัดเจน
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
(1) วิธีการที่สถาบันกําหนดหลักสูตร
และบริการ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างมี
ประสิทธิผล
(3) วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้เรียนและลูกค้าเหล่านั้น

เป้าหมาย

การดําเนินการ

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หัวข้อ
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง
ผลการดําเนินการขององค์กร
(1) วิธีการที่สถาบันใช้วัดผลการดําเนินการ ใน
ทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบันอย่างเป็น
ระบบ
(2) วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดําเนินการใน
ทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบัน
(3) วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทียบเคียง
และข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วิธีการที่สถาบันใช้จัดการ และเพิ่มพูน
สินทรัพย์ทางความรู้และทําให้องค์กรเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
(2) วิธีการที่ทําให้มั่นใจว่าคุณภาพและความ
พร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น

เป้าหมาย

การดําเนินการ

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ
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หมวด 5 บุคลากร
หัวข้อ
5.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน
(1) วิธีการที่สถาบันใช้บริหารขีด
ความสามารถ และอัตรากําลังเพื่อให้
งานบรรลุผลสําเร็จ
(2) การสร้างบรรยากาศในการทํางาน
ที่เกื้อหนุนและมีความมั่นคงต่อการ
ทํางานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร และผู้นําอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้เกิดผลการดําเนินการที่
โดดเด่น
(2) วิธีการที่สถาบันทําให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุง
และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร

เป้าหมาย

การดําเนินการ

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
หัวข้อ
6.1 กระบวนการทํางาน
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบและ จัดการ
กระบวนการทํางานสําคัญอย่างเป็นระบบเพื่อส่ง
มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าสําหรับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) วิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานสําคัญ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้หลักสูตรและบริการคง
คุณค่าสําหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ ทําให้
สถาบันประสบความสําเร็จและยั่งยืน
(3) สรุปกระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบัน
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน
บริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผล
(2) การบริหารความปลอดภัยและการ
เตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบเพื่อทําให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมี
ประสิทธิผล
(3) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่ออนาคต และส่ง
มอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

เป้าหมาย

การดําเนินการ

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ
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หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และด้านกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการทีม่ ุ่งเน้นลูกค้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจํานวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือ Dual Program ในระดับปริญญาตรี และ
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท และและปริญญาเอก ดังภาพที่ 7.1ก-1, ภาพที่ 7.1ก-2 และ ภาพที่ 7.1ก-3

28

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีผลงานวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2562 มีแนวโน้มลงในขณะที่จํานวน
งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นปีงบประมาณ 2561 ที่มีจํานวนงบประมาณ
สนับสนุนลดลง ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ดังภาพที่ 7.1ก-5

29

ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประเภทบทความ
วิจัย (Article) ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2562 ที่เก็บข้อมูล ณ วันที่ 24
ตุลาคม 2562 และผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงในรอบ 3 ปีหลัง ดังภาพที่ 7.1ก-6 และภาพที่ 7.1ก-7

30

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ส่งผลให้มีโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและงบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก ดังภาพที่ 7.1ก-7 พบว่ามหาวิทยาลัยมีจํานวนโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพียงเล็กน้อย ในขณะที่งบประมาณ
สนั บสนุนนั้นมีการเพิ่ม ขึ้น และลดลงเป็น ระยะ ซึ่ งเป็ นผลมาจากปัจจั ย ภายนอกคื อ นโยบายของภาครัฐ และการ
ปรับเปลี่ยนกระทรวงของรัฐบาล

31

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พบว่า ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรตาม Road map ที่วางไว้ เป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้มีเป้าหมายในการผลักดันการบริหารงานระดับหลักสูตรเป็น
Outcome Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพแบบที่อ้างอิงจากกรอบ ASEAN University
Network Quality Assurance (AUN-QA) ให้ สู ง ขึ้ น และสนั บ สนุ น ให้ ห ลั ก สู ต รเข้ า สู่ ก ระบวนการรั บ การประเมิ น
คุณภาพจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN-QA และเกณฑ์ WFME เพิ่มขึ้นทุกปี
รวมถึงเกณฑ์ของ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2561 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 7.1ข-1
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หลั ก สู ต รที่ ยื่ น ขอรั บ การประเมิ น ตามเกณฑ์ AUN-QA ในรอบการประเมิ น ที่ 160th AUN-QA Program
Assessment ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ซึ่งประกอบด้วย
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ตารางที่ 7.1-1 หลั ก สู ต รที่ ข อรั บ การประเมิ น ตามเกณฑ์ AUN-QA ในรอบการประเมิ น ที่ 160th AUN-QA
Program Assessment
ที่
ชื่อหลักสูตร
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย คณะพลศึกษา
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
บัณฑิตทุกระดับที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต ซึ่ง
ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 มีผลการประเมินในภาพรวมดังภาพที่ 7.1ข-3

การรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2558-2562 พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถรับ
นิสิตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี อีกทั้งจํานวนนักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้มีจํานวนผู้สมัครและจํานวนนิสิตที่เข้าเรียนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทุกปี ดังภาพที่ 7.1ข-4
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จากข้อมูลจํานวนนิสิต ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่า ปี 2561 มีจํานวนนิสิตเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถรองรับนิสิตได้เพิ่มมากขึ้น และยังมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายส่งผลให้มีนิสิตเข้ารับ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 7.1ข-5

35

ผลการสํารวจจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี
อันเนื่องมาจากการสํารวจความต้องการต้องการของชุมชนเพื่อจัดทําโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน ดังภาพที่ 7.1ข-6

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจํานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 0.4 ของภาครัฐ
ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 7.1ข-7
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37

มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ นานาชาติ ประเภทบทความวิจัย
ปี 2558-2562 จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS และมีผลงานวิจัยประเภทบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับ
นานาชาติ จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25582562 ดังภาพที่ 7.1ข-10 และ 7.1ข-11
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ได้ดําเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังแสดงได้ในภาพที่ 7.1ข-12, 7.1ข-13 และ
7.1ข-14
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ความพึงพอใจของนิสิตในการรับบริการให้คําปรึกษานิสิตทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือนิสิตทั้ง
ในด้านการปรับตัว ด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนา แก้ไข และป้องกันในเรื่องการปรับตัวและ
สุขภาพจิตของนิสิตโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 7.2ก-1

ในส่วนของการให้บริการด้านการเรียนการสอน หน่วยงานหลักคือ ส่วนส่งเสริมและบริการวิชาการมีการสํารวจ
ความพึงพอใจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ที่จะเป็นการบริการของหน่วยงานโดยตรง แต่ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี (ปี พ.ศ. 2560 อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดเก็บข้อมูล) โดยพบว่านิสิตปัจจุบันยังมีความพึงพอใจที่อยู่ในระดับที่น้อยกว่า 4.5 รวมถึงผลระดับความพึงพอใจจาก
บัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปี อย่างไรก็ตามจะพบว่าแนวโน้มของการให้บริการจะเป็นที่พึงพอใจต่อบัณฑิตที่เพิ่งจบ
การศึกษาในปี 2561 มากกว่านิสิตปัจจุบัน ทั้งนี้น่าที่จะเกิดจากปริมาณของการใช้บริการของบัณฑิตที่มีมาก โดยเฉพาะ
การขอใบรับรองต่าง ๆ สอดคล้องกับการปรับระบบการให้บริการที่ลดขั้นตอนมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ดังภาพที่
7.2ก-2
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จากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการการจ้างที่ปรึกษา จ้างดําเนินงานโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็น 4.83 จากเดิม 4.69 ในปี
การศึกษา 2560 ดังภาพที่ 7.2ก-4
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ในปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภายในมหาวิทยาลัย) เมื่อมาติดต่อกับ
สถาบันฯ โดยมีคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเป็น 4.51 ในปีการศึกษา 2560 และ 4.04 ในปีการศึกษา
2559 ดังภาพที่ 7.2ก-5
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(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
จากข้อมูลจํานวนคนเข้าร่วม Open House พบว่ามีจํานวนผู้ให้ความสนใจในการรับข้อมูล ข่าวสารเกีย่ วกับ
หลักสูตรและข้อมูลด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และเข้าร่วมงาน Open House เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่างาน
Open House เป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้สื่อสารข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 7.2ก-8
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จากผลสํ ารวจความคิดเห็นของผู้ ใ ช้ บัณฑิ ต ในปีการศึ กษา 2561 พบว่า ผู้ใ ช้บัณฑิ ต สนใจรั บบัณฑิตที่จ บ
การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒคิ ด เป็ น 86.36 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จากทั้ ง หมด 15 สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังภาพที่ 7.2ก-12

48

49

ผลการสํารวจจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี
อันเนื่องมาจากการสํารวจความต้องการต้องการของชุมชนเพื่อจัดทําโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน ดังภาพที่ 7.2ก-15
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7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร
(2) บรรยากาศการทํางาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี ง บประมาณ โดยมี ก ารจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2562 ดังภาพที่ 7.3ก(2)-1 และมีงบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมการซ้อมหนีไฟประจําปีงบประมาณ 2558 – 2562 ดังภาพที่ 7.3ก(2)-2 โดยมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการซ้อมหนีไฟ ประจําปีงบประมาณ 2562 ดังภาพที่ 7.3ก(2)-3
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(3) ความผูกพันของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมีผลการสํารวจความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER ONLINE ในปี 2561 โดยมีคะแนนรวม คือ
63 คะแนน และมีคะแนนแยกรายมิติ ดังภาพที่ 7.3ก(3)-1
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(4) การพัฒนาบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารสนั บ สนุ น การขอตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น ของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ โดยจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการสนับสนุน สร้างขวัญและกําลังใจให้กับคณาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในรอบปีการศึกษา
2559-2561 ดังภาพที่ 7.3ก(4)-1 และ 7.3ก(4)-2 และมีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองในระดับ Senior Fellow จาก
Advance Higher Education (Advance HE) ดังภาพที่ 7.3ก(4)-3
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร และการกํากับดูแลองค์กร
ผลลั พ ธ์ ด้ า นการนํ า องค์ ก รภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของที ม บริ ห าร ในปี 2561 พบว่ า ที ม บริ ห ารสามารถ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้บรรลุ 66 ตัวชี้วัด จาก 77 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.00 ซึ่งดีขึ้น
กว่าปี 2560 ซึ่งบรรลุ 64 ตัวชี้วัด จาก 75 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.33 ดังตารางที่ 7.4-1 และภาพที่ 7.4-1
ตารางที่ 7.4 เปรียบเทียบการบรรลุตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์หลัก
ตัวชี้วัด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
บรรลุ
30
20
21
ไม่บรรลุ
4
7
8
ไม่ประเมิน
1
2
รวม
35
29
29
ร้อยละทีบ่ รรลุ
88.24
74.07
72.41

ปี 2560
64
11
75
85.33

ปี 2561
66
9
75
88.00

จากการที่ทีมบริหารกําหนดช่องทางการสื่อสารไว้หลากหลายช่องทาง และมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ส่งผลให้จํานวนผู้เข้าถึงผ่านทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นในทุกช่องทาง ดังภาพที่ 7.4-2 และจากการ
กํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น การเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการสื่ อ สารประเภทต่ า ง ๆ ไว้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ต่ อ ปี ผลการ
ดําเนินการด้านการสื่อสารในปี 2562 พบว่า สามารถบรรลุทุกช่องทางดังภาพที่ 7.4-3
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ในส่วนของจํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนชุมชนในปี 2562 ตามเจตนารมณ์ของทีมบริหาร
เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม สําเร็จทั้งสิ้น 131 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 7.4-2 และเมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนชุมชน พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาพที่ 7.4-4
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ตารางที่ 7.4-2 เปรียบเทียบจํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนชุมชนในปี 2562
โครงการ
จํานวนโครงการที่สาํ เร็จ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ด้านสุขภาพ
10
16
27
ด้านสิ่งแวดล้อม
7
6
8
ด้านการศึกษา
21
22
34
ด้านเศรษฐกิจ
13
13
10
ด้านวัฒนธรรม
4
11
10
ด้านสนองนโยบายรัฐ
8
11
4
ด้านวิจัย
2
2
6
โครงการส่วนกลาง
35
29
32
รวม
100
110
131

จากการที่ทีมบริหารได้ใช้ความพยายามในการสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไปยังส่วนงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย จนทํ า ให้ ตั ว ชี้ วั ด ที่ บ รรลุ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2019
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการจัดอันดับ ranking ในประเภทต่างๆ เช่น Scimago Institutions Ranking
ผลงานด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังภาพที่ 7.4-5 และมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับของ Time Higher
Education University Impact Rankings ในภาพรวม อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศไทย และอันดับที่ 301+ ของโลก
ดังภาพที่ 7.4-6 และ 7.4-7
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ปี 2017-2020 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ถูกจัดอันดับ (Rankings) จากสถาบันการจัดอันดับระดับโลก
ดังภาพที่ 7.4-8 นอกจากนี้ในปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังได้รับการจัดอันดับในมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับโลก ในลาดับที่ 397 โดยทีมบริหารมีนโยบายสู่การติด 1 ใน 100 ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ ดังภาพที่ 7.4-9
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จากผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การนํ า องค์ ก รภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของที ม บริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดไปยังส่วนงาน และบุคลากรทุกระดับ
ในด้านการกํากับดูแล ผลลัพธ์ เรื่องร้องที่เข้ามาในส่วนวินัยและกฎหมายพิจารณาลดลงและแนวโน้มการ
พิจาณาวินิจฉัยการปฏิบัติงานจะดําเนินการได้เวลารวดการเร็วมีประสิทธิภาพ เพราะมีคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
และระเบียบราชการ และประชุมติดตามงานเป็นระยะ ๆ
.75 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการด้านงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดินนั้นได้รับจัดสรรจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับงบประมาณแผ่นดินนั้นลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา แต่ทางมหาวิทยาลัยได้มีระบบบริหารจัดการในการจัดหาเงินรายได้ให้มี
การเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง แสดงดังภาพที่ 7.5 ก-1 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
GOOD

ภาพที่ 7.5 ก-1 งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทําสรุปรายงานงบทางการเงินเป็นประจําทุกปี จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ 14.45 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีขึ้นเป็นลําดับ ซึ่งทําให้ในปีงบประมาณถัด ๆ มามีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิมากกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปี แสดงดังภาพที่ 7.5 ก-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2562)
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รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิ
GOOD

ภาพที่ 7.5 ก-2 รายงานแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
มหาวิทยาลัยได้มีระบบในการควบคุม และกํากับติดตามในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ผลการดําเนินงานพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณนั้นมีแนวโน้มที่คาดว่าจะ
ลดลง เหลือเพียงร้อยละ 5.13 แสดงดังภาพที่ 7.5 ก-3 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
GOOD

ภาพที่ 7.5 ก-3 รายงานแสดงเงินงบประมาณคงเหลือแต่ละปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
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(2) ผลการดําเนินการด้านตลาด
ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามจํานวนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี
ผลการดําเนินงานพบว่ามหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรใหม่และมีการรับนิสิตเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีระบบในการวางแผนการรับนิสิตจนทําให้แนวโน้มของนิสิตที่มารายงานตัวมีค่าสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2562 มีจํานวนนิสิตที่มารายงานตัวเมื่อเทียบกับจํานวนรับนิสิต
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 94.15 แสดงดังภาพที่ 7.5 ก-4 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
GOOD

ภาพที่ 7.5 ก-4 รายงานสรุปจํานวนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557-2562
ด้านวิจัย
มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามงบประมาณด้านการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ผลการดําเนินงานพบว่ายอดรวมงบประมาณด้านการวิจัยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยเฉพาะยอด
รวมงบประมาณด้านการวิจัยจากภายนอก แต่ยอดรวมงบประมาณด้านการวิจัยจากภายในค่อนข้างคงที่ ไม่มีความ
เปลี่ยนแปลงมากนักแสดงดังภาพที่ 7.5 ก-5 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
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GOOD

ภาพที่ 7.5 ก-5 งบประมาณด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
ด้านบริการวิชาการ (แบบเพื่อสังคม)
มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –
2562 ในด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการดําเนินงานพบว่า ปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณที่คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น
แสดงดังภาพที่ 7.5 ก-6 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

ภาพที่ 7.5 ก-6 รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการเพือ่ สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
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ด้านบริการวิชาการ (แบบหารายได้)
มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามผลการดําเนินการด้านบริการวิชาการ (แบบหารายได้) ของศูนย์บริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ผลการดําเนินงานพบว่า มีการดําเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการ (แบบหารายได้)
ที่สามารถคิดเป็นมูลค่าโครงการที่สูงกว่าประมาณการงบประมาณรายได้ที่ได้ตั้งไว้ทุกปี แสดงดังภาพที่ 7.5 ก-7 (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) แต่มูลค่าโครงการในแต่ละปีนั้นมีแนวโน้มไม่แน่นอน ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
เช่น การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรภาครัฐ ความไม่แน่นอนทางการเมือง การเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ
GOOD

จํานวนรายได้ (ล้านบาท)

ภาพที่ 7.5 ก-7 รายงานผลการดําเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

