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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
	 ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�ำเนินงำนในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่ตั้งไว้	โดยมีกำรพัฒนำคุณภำพในสองด้ำนหลัก	คือ	
กำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์และคุณภำพของหลักสูตร	 ซ่ึงในกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์มุ่งเน้นให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 สำมำรถจัดกำรศึกษำให้นิสิตเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	
โดยเฉพำะกำรท�ำงำนร่วมกัน	 กำรสื่อสำรกับผู้อื่น	 กำรคิดเชิงวิพำกษ์	 และควำมคิดสร้ำงสรรค์	 โดยจัดอบรม
คณำจำรย์อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 มีคณำจำรย์ที่เข้ำร่วมอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เป็นจ�ำนวนถึง	397	คน	และมีผลงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกท่ีเห็นผลประจักษ์ชัดเจนอีกมำกกว่ำ	
60	ชิ้นงำน	ส�ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรเน้นเป้ำหมำยชัดเจนในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสอดคล้อง
ตำมที่ผู้ประกอบกำรหรือสังคมต้องกำร	 โดยมีทั้งกำรสร้ำงหลักสูตรใหม่และกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้อยู่ใน
รูปแบบเน้นสมรรถนะ	(Competency/Outcome-based	Education)	ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญำตรี	และ
บัณฑิตศึกษำ	ซึ่งในปีกำรศึกษำ	2561	มีหน่วยงำนที่เปิดสอนทั้งหมด	24	หน่วยงำน	มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด	
171	หลักสูตร	จ�ำแนกเป็นระดับปริญญำตรี	85	หลักสูตร	ประกำศนียบัตรบัณฑิต	1	หลักสูตร	ปริญญำโท	52	
หลักสูตร	และปริญญำเอก	33	หลักสูตร	ในจ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมดน้ีมีท่ีจัดหลักสูตรเป็นแบบสองภำษำระดับ
ปริญญำตรี	7	หลักสูตร	และจัดหลักสูตรเป็นแบบนำนำชำติระดับปริญญำตรี	7	หลักสูตร		ระดับประกำศนียบัตร 
บัณฑิต	1	หลักสูตร	ปริญญำโท	1	หลักสูตร	และปริญญำเอก	2	หลักสูตร	และมีจ�ำนวนนิสิตเข้ำใหม่ทั้งหมด 
ในปีกำรศึกษำ	2561	จ�ำนวน	6,630	คน	เมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำ	2560	ที่มีจ�ำนวน	6,225	คน	พบว่ำมีเพิ่ม
มำกขึ้นที่ร้อยละ	6.51	ถือได้ว่ำบรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและแสดงถึงศักยภำพควำมมีชื่อเสียงของ
มหำวิทยำลัยท่ีท�ำให้มีผู ้สนใจเข้ำศึกษำ	 สวนกระแสกับสภำวกำรณ์ที่มหำวิทยำลัยหลำยแห่งต้องเผชิญกับ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ลดลง		โดยนิสิตทั้งหมดในปีกำรศึกษำ	2561	มีจ�ำนวนท้ังสิ้น	24,012	คน	
	 ส�ำหรับกำรได้งำนท�ำของบัณฑิต	ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ	2560	มีจ�ำนวน	4,819	คน	 (ข้อมูล 
ณ	 วันที่	 21	 กันยำยน	 2561)	 จำกกำรส�ำรวจภำวะกำรได้งำนท�ำในช่วงกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
เมื่อวันที่	27	ธันวำคม	2560	พบว่ำบัณฑิตปริญญำตรี	3,944	คน	(เฉพำะที่ตอบแบบส�ำรวจ)	ได้งำนท�ำภำยใน 
1	ปี	จ�ำนวน	2,530	คน	คิดเป็นร้อยละ	64.15	(ไม่รวมบัณฑิตที่ศึกษำต่อ)	จ�ำนวนบัณฑิตที่ได้งำนท�ำเป็น 
บัณฑิตกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ	646	คน	 (ร้อยละ	78.97)	กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
753	คน	 (ร้อยละ	 58.64)	 และกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์	 1,131	 คน	 (ร้อยละ	 61.40)	 ส�ำหรับ
หลักสูตรที่ต้องมีกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ	มีนิสิตที่เข้ำสอบใบประกอบวิชำชีพจ�ำนวน	1,011	คน	จำก 
11	คณะ	มีผู้สอบได้จ�ำนวน	992	คน	คิดเป็นร้อยละ	98.12

การวจัิย
	 ปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�ำเนินกำรวิจัยรวมทั้งสิ้น	 772	 โครงกำร	
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสำขำกำรวิจัยทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์	
 จ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ	ปี	2561	และน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรอ้ำงอิงทำง
วิชำกำร	 ปรำกฏบนฐำนข้อมูล	 SCOPUS	 จ�ำนวน	 299	 ผลงำน	 โดยสำขำวิชำที่มีจ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่	
สูงสุด	3	อันดับแรก	คือ	Medicine	78	ผลงำน	Engineering	55	ผลงำน	และ	Biochemistry,	Genetics	and	
Molecular	Biology	47	ผลงำน
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	 กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ	 อนุสิทธิบัตร	 11	 เรื่อง	 และสิทธิบัตร	 1	 เรื่อง	 ได้รับกำรจดทะเบียน
แล้ว	อนุสิทธิบัตรที่น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์คือเรื่องกำรเตรียมสำรสกัดมังคุดที่มีปริมำณสำรแซนโทนสูง	
	 ผลงำนวิจัยโดดเด่นภำยในประเทศ	3	อันดับแรกคือ
 (1)	 เรื่อง	 Sesamin	 and	 sesamolin	 reduce	 amyloid-β	 toxicity	 in	 a	 transgenic	
Caenorhabditis	elegans	มี	Impact	factor	=	3.457
	 (2)	 เรื่อง	 Plasticization	 of	 biodegradable	 poly	 (lactic	 acid)	 by	 different	 triglyceride	
molecular	sizes:	A	comparative	study	with	glycerol	มี	Impact	factor	=	1.971
	 (3)	 เรื่อง	กำรปลูกเคลือบและวิเครำะห์ผิวโลหะมีค่ำโดยกำรใช้เทคนิคล�ำไอออนส�ำหรับใช้งำนเครื่อง
ประดับ	 ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน	2560	–	ตุลำคม	2561	ทุนวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน	 (มศว)	น�ำผลงำน 
ตีพิมพ์	วำรสำร	Thin	Solid	Films	(2017)	Impact	factor	=	1.91
	 ผลงำนวิจัยโดดเด่นด�ำเนินกำรร่วมกับต่ำงประเทศ	3	อันดับแรกคือ
	 (1)	 เรื่อง	Metabolic	effects	of	diet	and	exercise	 in	patients	with	moderate	 to	 severe 
CKD:	A	randomized	clinical	trial		มี	Impact	factor	=	8.655
	 (2)	 เรื่อง	 “Computerized	 Cognitive	 Training	 in	 Children	With	 Autism	 and	 Intellectual	
Disabilities:	Feasibility	and	Satisfaction	Study”	มี	Impact	factor		=	4.671
 (3)	 วจัิยเรือ่ง	GZ7	and	GZ8	–	Two	Zircon	Reference	Materials	for	SIMS	U-PbGeochronology 
มี	Impact	factor	=	3.929	(2017)

การบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
	 ปัจจุบันงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนอยู่ในควำมรับผิดชอบของรองอธิกำรบดีฝำยพัฒนำกิจกำรเพื่อ
สังคม	 โดยกำรจัดท�ำโครงกำรต้องมีกำรบูรณำกำรร่วมกับพันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน	 กำรวิจัย	 และกำร 
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคมโดยได้รับกำรสนับสนุนและควำม
ร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอกทุกภำคส่วน	 ในกำรจัดท�ำแผนด้ำนกำร 
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยมีส่วนกิจกำรเพื่อสังคมเป็นหน่วยปฏิบัติกำรในกำรช่วยพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน	
ซึ่งในปีถัดไป	มหำวิทยำลัยจะด�ำเนินงำนในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงต่อเน่ือง	โดยเฉพำะในเรื่อง
กิจกำรเพื่อสังคม	 โดยจะขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกภำยในสถำบันอุดมศึกษำออกไปสู่องค์กรภำยนอก	
รวมทั้งเน้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมทำงด้ำน	 พลังงำนทดแทน	 กำรจัดกำรขยะ	 กำรพัฒนำประเทศ	 ภำยใต้ 
“ประเทศไทย	4.0”	และกิจกรรมเก่ียวกับผู้สูงอำยุ	เพื่อช่วยให้สังคมสำมำรถขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหำได้ 
อย่ำงยั่งยืน	 และจะสร้ำงเครื่องมือ	 โมเดลต้นแบบในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม	 รวมถึง 
สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้มีเพิ่มขึ้น	และจะพัฒนำบุคลำกร	
นิสิต	ให้เกิดจิตอำสำ	เพื่อน�ำไปสู่มหำวิทยำลัยรับใช้สังคม
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
	 ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�ำเนินงำนในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยที่ตั้งไว้	โดยมีกำรพัฒนำคุณภำพในสองด้ำนหลัก	คือ	
กำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์และคุณภำพของหลักสูตร	 ซ่ึงในกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์มุ่งเน้นให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 สำมำรถจัดกำรศึกษำให้นิสิตเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	
โดยเฉพำะกำรท�ำงำนร่วมกัน	 กำรสื่อสำรกับผู้อื่น	 กำรคิดเชิงวิพำกษ์	 และควำมคิดสร้ำงสรรค์	 โดยจัดอบรม
คณำจำรย์อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 มีคณำจำรย์ที่เข้ำร่วมอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เป็นจ�ำนวนถึง	397	คน	และมีผลงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุกท่ีเห็นผลประจักษ์ชัดเจนอีกมำกกว่ำ	
60	ชิ้นงำน	ส�ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรเน้นเป้ำหมำยชัดเจนในกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสอดคล้อง
ตำมที่ผู้ประกอบกำรหรือสังคมต้องกำร	 โดยมีทั้งกำรสร้ำงหลักสูตรใหม่และกำรปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้อยู่ใน
รูปแบบเน้นสมรรถนะ	(Competency/Outcome-based	Education)	ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญำตรี	และ
บัณฑิตศึกษำ	ซึ่งในปีกำรศึกษำ	2561	มีหน่วยงำนที่เปิดสอนทั้งหมด	24	หน่วยงำน	มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด	
171	หลักสูตร	จ�ำแนกเป็นระดับปริญญำตรี	85	หลักสูตร	ประกำศนียบัตรบัณฑิต	1	หลักสูตร	ปริญญำโท	52	
หลักสูตร	และปริญญำเอก	33	หลักสูตร	ในจ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมดน้ีมีท่ีจัดหลักสูตรเป็นแบบสองภำษำระดับ
ปริญญำตรี	7	หลักสูตร	และจัดหลักสูตรเป็นแบบนำนำชำติระดับปริญญำตรี	7	หลักสูตร		ระดับประกำศนียบัตร 
บัณฑิต	1	หลักสูตร	ปริญญำโท	1	หลักสูตร	และปริญญำเอก	2	หลักสูตร	และมีจ�ำนวนนิสิตเข้ำใหม่ทั้งหมด 
ในปีกำรศึกษำ	2561	จ�ำนวน	6,630	คน	เมื่อเทียบกับปีกำรศึกษำ	2560	ที่มีจ�ำนวน	6,225	คน	พบว่ำมีเพิ่ม
มำกขึ้นที่ร้อยละ	6.51	ถือได้ว่ำบรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและแสดงถึงศักยภำพควำมมีชื่อเสียงของ
มหำวิทยำลัยที่ท�ำให้มีผู ้สนใจเข้ำศึกษำ	 สวนกระแสกับสภำวกำรณ์ท่ีมหำวิทยำลัยหลำยแห่งต้องเผชิญกับ
จ�ำนวนผู้เรียนที่ลดลง		โดยนิสิตทั้งหมดในปีกำรศึกษำ	2561	มีจ�ำนวนท้ังสิ้น	24,012	คน	
	 ส�ำหรับกำรได้งำนท�ำของบัณฑิต	ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ	2560	มีจ�ำนวน	4,819	คน	 (ข้อมูล 
ณ	 วันที่	 21	 กันยำยน	 2561)	 จำกกำรส�ำรวจภำวะกำรได้งำนท�ำในช่วงกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
เมื่อวันที่	27	ธันวำคม	2560	พบว่ำบัณฑิตปริญญำตรี	3,944	คน	(เฉพำะที่ตอบแบบส�ำรวจ)	ได้งำนท�ำภำยใน 
1	ปี	จ�ำนวน	2,530	คน	คิดเป็นร้อยละ	64.15	(ไม่รวมบัณฑิตที่ศึกษำต่อ)	จ�ำนวนบัณฑิตที่ได้งำนท�ำเป็น 
บัณฑิตกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ	646	คน	 (ร้อยละ	78.97)	กลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
753	คน	 (ร้อยละ	 58.64)	 และกลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์	 1,131	 คน	 (ร้อยละ	 61.40)	 ส�ำหรับ
หลักสูตรที่ต้องมีกำรสอบใบประกอบวิชำชีพ	มีนิสิตที่เข้ำสอบใบประกอบวิชำชีพจ�ำนวน	1,011	คน	จำก 
11	คณะ	มีผู้สอบได้จ�ำนวน	992	คน	คิดเป็นร้อยละ	98.12

การวจัิย
	 ปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�ำเนินกำรวิจัยรวมทั้งสิ้น	 772	 โครงกำร	
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสำขำกำรวิจัยทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์	
 จ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ	ปี	2561	และน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรอ้ำงอิงทำง
วิชำกำร	 ปรำกฏบนฐำนข้อมูล	 SCOPUS	 จ�ำนวน	 299	 ผลงำน	 โดยสำขำวิชำที่มีจ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่	
สูงสุด	3	อันดับแรก	คือ	Medicine	78	ผลงำน	Engineering	55	ผลงำน	และ	Biochemistry,	Genetics	and	
Molecular	Biology	47	ผลงำน

8 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

	 กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ	 อนุสิทธิบัตร	 11	 เรื่อง	 และสิทธิบัตร	 1	 เรื่อง	 ได้รับกำรจดทะเบียน
แล้ว	อนุสิทธิบัตรที่น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์คือเรื่องกำรเตรียมสำรสกัดมังคุดที่มีปริมำณสำรแซนโทนสูง	
	 ผลงำนวิจัยโดดเด่นภำยในประเทศ	3	อันดับแรกคือ
 (1)	 เรื่อง	 Sesamin	 and	 sesamolin	 reduce	 amyloid-β	 toxicity	 in	 a	 transgenic	
Caenorhabditis	elegans	มี	Impact	factor	=	3.457
	 (2)	 เรื่อง	 Plasticization	 of	 biodegradable	 poly	 (lactic	 acid)	 by	 different	 triglyceride	
molecular	sizes:	A	comparative	study	with	glycerol	มี	Impact	factor	=	1.971
	 (3)	 เรื่อง	กำรปลูกเคลือบและวิเครำะห์ผิวโลหะมีค่ำโดยกำรใช้เทคนิคล�ำไอออนส�ำหรับใช้งำนเครื่อง
ประดับ	 ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน	2560	–	ตุลำคม	2561	ทุนวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน	 (มศว)	น�ำผลงำน 
ตีพิมพ์	วำรสำร	Thin	Solid	Films	(2017)	Impact	factor	=	1.91
	 ผลงำนวิจัยโดดเด่นด�ำเนินกำรร่วมกับต่ำงประเทศ	3	อันดับแรกคือ
	 (1)	 เรื่อง	Metabolic	effects	of	diet	and	exercise	 in	patients	with	moderate	 to	 severe 
CKD:	A	randomized	clinical	trial		มี	Impact	factor	=	8.655
	 (2)	 เรื่อง	 “Computerized	 Cognitive	 Training	 in	 Children	With	 Autism	 and	 Intellectual	
Disabilities:	Feasibility	and	Satisfaction	Study”	มี	Impact	factor		=	4.671
 (3)	 วจัิยเรือ่ง	GZ7	and	GZ8	–	Two	Zircon	Reference	Materials	for	SIMS	U-PbGeochronology 
มี	Impact	factor	=	3.929	(2017)

การบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
	 ปัจจุบันงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนอยู่ในควำมรับผิดชอบของรองอธิกำรบดีฝำยพัฒนำกิจกำรเพื่อ
สังคม	 โดยกำรจัดท�ำโครงกำรต้องมีกำรบูรณำกำรร่วมกับพันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน	 กำรวิจัย	 และกำร 
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคมโดยได้รับกำรสนับสนุนและควำม
ร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอกทุกภำคส่วน	 ในกำรจัดท�ำแผนด้ำนกำร 
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมโดยมีส่วนกิจกำรเพื่อสังคมเป็นหน่วยปฏิบัติกำรในกำรช่วยพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน	
ซึ่งในปีถัดไป	มหำวิทยำลัยจะด�ำเนินงำนในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง	โดยเฉพำะในเรื่อง
กิจกำรเพ่ือสังคม	 โดยจะขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกภำยในสถำบันอุดมศึกษำออกไปสู่องค์กรภำยนอก	
รวมทั้งเน้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมทำงด้ำน	 พลังงำนทดแทน	 กำรจัดกำรขยะ	 กำรพัฒนำประเทศ	 ภำยใต้ 
“ประเทศไทย	4.0”	และกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ	เพื่อช่วยให้สังคมสำมำรถขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหำได้ 
อย่ำงยั่งยืน	 และจะสร้ำงเครื่องมือ	 โมเดลต้นแบบในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม	 รวมถึง 
สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้มีเพิ่มขึ้น	และจะพัฒนำบุคลำกร	
นิสิต	ให้เกิดจิตอำสำ	เพื่อน�ำไปสู่มหำวิทยำลัยรับใช้สังคม
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การท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ	 จ�ำนวน	 140	 โครงกำร	 เช่น	 โครงกำรจัดท�ำแผนสร้ำงเครือข่ำยวัฒนธรรมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย	 โครงกำรปลูกต้นกล้ำวัฒนธรรม	 โครงกำรนิทรรศกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม: 
กิจกรรมวันลอยกระทง	 ลอยกระทงสำนงำนศิลป์	 ศรีนครินทร์	 ถิ่นวัฒนธรรม	 งำนวัด	 4	 ภำค	 โครงกำร 
สืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม:	 กิจกรรมศึกษำวัฒนธรรมและศิลปะ	 –	 ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทย 
ณ	หอภำพยนตร์	 (องค์กำรมหำชน)	 ศำลำยำ	 จังหวัดนครปฐม	 โครงกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม:	
กิจกรรมกรณีศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในงำนศิลปวัฒนธรรม	ณ	จังหวัดรำชบุรี	โครงกำรนิทรรศกำร
สืบสำนควำมเป็นไทย	 เนื่องในวันส�ำคัญทำงประเพณีและวัฒนธรรม	โครงกำรวันเด็กประจ�ำปี	2561	 -	สืบสำน
วัฒนธรรม:	 เด็กรุ่นใหม่ก้ำวทันนวัตกรรม–สื่อสำรสังคมไทย	 4.0	 โครงกำรนิทรรศกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุง 
ศลิปวัฒนธรรม:	กิจกรรม	COSCI	Band	โครงกำรท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมสัมมนำและฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม	โครงกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรม
กำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทยในวันศกุร์และวันส�ำคญัต่ำงๆ	ของมหำวทิยำลัย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	โครงกำร 
แต่งผ้ำไทยอย่ำงไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	7	โครงกำรศึกษำภำคสนำมเส้นทำงบังคับเส้นทำงที่	1	พระบรมมหำรำชวัง
และวัดส�ำคัญในกรุงเทพฯ	เป็นต้น

การด�าเนินงานด้านวเิทศสัมพันธ์
	 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กรได้ด�ำเนินกำรด้ำนวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับควำมร่วมมือ 
ทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศรวม	24	กิจกรรม	ระหว่ำงตุลำคม	2560	–	กันยำยน	2561	มหำวิทยำลัยที่ลงนำม 
สัญญำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ำนวน	 18	 มหำวิทยำลัย	 โครงกำรพิเศษ
นำนำชำติ	จ�ำนวน	5	โครงกำร	ผู้เข้ำร่วม	204	คน	นิสิต	มศว	รับทุนแลกเปลี่ยน	ณ	มหำวิทยำลัยคู่สัญญำ 
จ�ำนวน	 29	 คน	 นิสิตต่ำงชำติและนิสิตต่ำงชำติแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ	 จ�ำนวน	 78	 คน 
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ	 จ�ำนวน	 2	 โครงกำร	 มีผู้เข้ำร่วม	 55	 คน	 โครงกำร
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกแบบสัญจร	 จ�ำนวน	 2	 โครงกำร	 และกิจกรรมผู้บริหำรเดินทำงไปเจรจำ
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	ณ	ต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	15	กิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษา

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒปรับระบบกำรประกันคุณภำพโดยมีแผนกำรด�ำเนินงำนใหม่ต้ังแต่ 
ปี	 2559	 ถึงปี	 2562	 มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิด	 (Transition	 stage	 mindset)	 เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีทิศทำง 
กำรพัฒนำคุณภำพไปสู่กำรจัดอันดับในระดับอำเซียน	 โดยใช้เป้ำหมำยกำรรับกำรประเมินของหลักสูตร 
ในระดับสำกลอยู่ที่ร้อยละ	15	ของหลักสูตรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย	ซึ่งสำมำรถน�ำไปสู่กำรปรับตัวมหำวิทยำลัย
เข้ำสู่ระบบกำรจัดอันดับในระดับเอเชียน	(Asian	ranking)	กำรปรับเปลี่ยนมุมมองกำรบริหำรระบบประกัน
คุณภำพแบบบนลงล่ำง	 (Top-down	 management)	 ที่มีกำรใช้คะแนนจำกผลกำรประเมินเป็นตัวชี้วัดผล 
กำรด�ำเนินงำนมำเป็นกำรอ้ำงอิงกำรท�ำงำนควบคู่กับตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรจัดกำรระบบ
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ประกันคุณภำพแบบล่ำงขึ้นบน	 (Bottom-up	 management)	 เพื่อเป็นกำรปรับทัศนคติด้ำนประกันคุณภำพ 
ให้เป็นงำนประจ�ำ	 และเปิดโอกำสให้เลือกเกณฑ์ระดับหลักสูตรที่มีหลำยแบบและท�ำกำรเชื่อมโยงกับกำรเลือก
ระบบกำรบริหำรจัดกำรในระดับคณะฯ	ที่หลำกหลำยเช่นกัน	ผลของกำรด�ำเนินกำรคือมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ติดอันดับในระบบกำรจัดอันดับของอำเซียนในปี	2561	ที่ผ่ำนมำ	

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ส�านักคอมพิวเตอร์

	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 ส�ำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับมหำวิทยำลัยดิจิทัล	 (Digital	University)	 เพื่อยกระดับ
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัย	 เพื่อรองรับพันธกิจหลักของ
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรชั้นน�ำแห่งกำรเรียนรู้	 เพื่อกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนศักยภำพ	 ด้ำนบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ	 ได้แก่	 (1)	 จัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	2560	–	2563	(2)	ระบบติดตำมงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม	ของส่วนกิจกำร 
เพื่อสังคม	 ส�ำนักงำนอธิกำรบดี	 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรติดตำมงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให ้
ครอบคลุมควำมต้องกำรของส่วนกิจกำรเพื่อสังคม	รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม	 (3)	บันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือ	 (MOU)	 ในกำรพัฒนำระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting)	 เพื่อสนับสนุนกำร 
ประชุมของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	(4)	เวบ็ไซต์มหำวิทยำลัยสีเขียวอย่ำงยัง่ยืน	เพือ่ประชำสมัพนัธ์
และสื่อสำรข้อมูลให้เป็นที่รู ้จักอย่ำงกว้ำงขวำง	 และเกิดควำมตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลควำมรู ้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(5)	โครงกำรติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลำงของมหำวิทยำลัย	(Data	Center)	ณ	อำคำรนวัตกรรม	ศำสตรำจำรย์ 
ดร.สำโรช	 บัวศรี	 เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น	 (6)	 กำรเจรจำบันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือ	กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในกำรน�ำข้อมูล 
มำใช้ในกำรกู้ยืมและกำรบริหำรจัดกำรหนี้	

 ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา

	 ส�ำนกัสือ่และเทคโนโลยกีำรศกึษำได้ด�ำเนนิงำนสอดคล้องกบัภำรกจิทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกมหำวิทยำลยั
ในด้ำนต่ำงๆ	 โดยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด�ำเนินกำรเก่ียวกับระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรเรียน 
กำรสอน	 กำรวิจัย	 และกำรสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำรและข้อมูล	 เชิงประวัติศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	อำทิ	 ระบบวีดิทัศน์ตำมประสงค์	 (Video	On-demand)	 ระบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อนวัตกรรมและกำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์	 และระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์	 (e-Learning)	 ส่วนในด้ำน 
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยี	 ได้มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อกำรเรียนรู ้และ
แอปพลิเคชันเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร	 โดยได้มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนและเป็นสื่อ 
กำรเรยีนรู	้ภำยใต้กำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัหน่วยงำนต่ำงๆ	ทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั 
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงำนและใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ	 จ�ำนวน	 140	 โครงกำร	 เช่น	 โครงกำรจัดท�ำแผนสร้ำงเครือข่ำยวัฒนธรรมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย	 โครงกำรปลูกต้นกล้ำวัฒนธรรม	 โครงกำรนิทรรศกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม: 
กิจกรรมวันลอยกระทง	 ลอยกระทงสำนงำนศิลป์	 ศรีนครินทร์	 ถ่ินวัฒนธรรม	 งำนวัด	 4	 ภำค	 โครงกำร 
สืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม:	 กิจกรรมศึกษำวัฒนธรรมและศิลปะ	 –	 ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทย 
ณ	หอภำพยนตร์	 (องค์กำรมหำชน)	 ศำลำยำ	 จังหวัดนครปฐม	 โครงกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม:	
กิจกรรมกรณีศึกษำดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในงำนศิลปวัฒนธรรม	ณ	จังหวัดรำชบุรี	โครงกำรนิทรรศกำร
สืบสำนควำมเป็นไทย	 เนื่องในวันส�ำคัญทำงประเพณีและวัฒนธรรม	โครงกำรวันเด็กประจ�ำปี	2561	 -	สืบสำน
วัฒนธรรม:	 เด็กรุ่นใหม่ก้ำวทันนวัตกรรม–สื่อสำรสังคมไทย	 4.0	 โครงกำรนิทรรศกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุง 
ศลิปวัฒนธรรม:	กิจกรรม	COSCI	Band	โครงกำรท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมสัมมนำและฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม	โครงกำรสืบสำนและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม:	กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรม
กำรแต่งกำยด้วยผ้ำไทยในวันศกุร์และวันส�ำคญัต่ำงๆ	ของมหำวทิยำลัย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	โครงกำร 
แต่งผ้ำไทยอย่ำงไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	7	โครงกำรศึกษำภำคสนำมเส้นทำงบังคับเส้นทำงที่	1	พระบรมมหำรำชวัง
และวัดส�ำคัญในกรุงเทพฯ	เป็นต้น

การด�าเนินงานด้านวเิทศสัมพันธ์
	 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสำรองค์กรได้ด�ำเนินกำรด้ำนวิเทศสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับควำมร่วมมือ 
ทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศรวม	24	กิจกรรม	ระหว่ำงตุลำคม	2560	–	กันยำยน	2561	มหำวิทยำลัยที่ลงนำม 
สัญญำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ำนวน	 18	 มหำวิทยำลัย	 โครงกำรพิเศษ
นำนำชำติ	จ�ำนวน	5	โครงกำร	ผู้เข้ำร่วม	204	คน	นิสิต	มศว	รับทุนแลกเปลี่ยน	ณ	มหำวิทยำลัยคู่สัญญำ 
จ�ำนวน	 29	 คน	 นิสิตต่ำงชำติและนิสิตต่ำงชำติแลกเปลี่ยนจำกมหำวิทยำลัยคู่สัญญำ	 จ�ำนวน	 78	 คน 
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ	 จ�ำนวน	 2	 โครงกำร	 มีผู้เข้ำร่วม	 55	 คน	 โครงกำร
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกแบบสัญจร	 จ�ำนวน	 2	 โครงกำร	 และกิจกรรมผู้บริหำรเดินทำงไปเจรจำ
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	ณ	ต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	15	กิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษา

	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒปรับระบบกำรประกันคุณภำพโดยมีแผนกำรด�ำเนินงำนใหม่ตั้งแต่ 
ปี	 2559	 ถึงปี	 2562	 มีกำรปรับเปลี่ยนแนวคิด	 (Transition	 stage	 mindset)	 เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีทิศทำง 
กำรพัฒนำคุณภำพไปสู่กำรจัดอันดับในระดับอำเซียน	 โดยใช้เป้ำหมำยกำรรับกำรประเมินของหลักสูตร 
ในระดับสำกลอยู่ที่ร้อยละ	15	ของหลักสูตรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย	ซึ่งสำมำรถน�ำไปสู่กำรปรับตัวมหำวิทยำลัย
เข้ำสู่ระบบกำรจัดอันดับในระดับเอเชียน	(Asian	ranking)	กำรปรับเปลี่ยนมุมมองกำรบริหำรระบบประกัน
คุณภำพแบบบนลงล่ำง	 (Top-down	 management)	 ที่มีกำรใช้คะแนนจำกผลกำรประเมินเป็นตัวช้ีวัดผล 
กำรด�ำเนินงำนมำเป็นกำรอ้ำงอิงกำรท�ำงำนควบคู่กับตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรจัดกำรระบบ
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ประกันคุณภำพแบบล่ำงขึ้นบน	 (Bottom-up	 management)	 เพื่อเป็นกำรปรับทัศนคติด้ำนประกันคุณภำพ 
ให้เป็นงำนประจ�ำ	 และเปิดโอกำสให้เลือกเกณฑ์ระดับหลักสูตรที่มีหลำยแบบและท�ำกำรเชื่อมโยงกับกำรเลือก
ระบบกำรบริหำรจัดกำรในระดับคณะฯ	ที่หลำกหลำยเช่นกัน	ผลของกำรด�ำเนินกำรคือมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ติดอันดับในระบบกำรจัดอันดับของอำเซียนในปี	2561	ที่ผ่ำนมำ	

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ส�านักคอมพิวเตอร์

	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 ส�ำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับมหำวิทยำลัยดิจิทัล	 (Digital	University)	 เพื่อยกระดับ
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย	 เพ่ือรองรับพันธกิจหลักของ
มหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรชั้นน�ำแห่งกำรเรียนรู้	 เพื่อกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนศักยภำพ	 ด้ำนบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ	 ได้แก่	 (1)	 จัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	2560	–	2563	(2)	ระบบติดตำมงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม	ของส่วนกิจกำร 
เพื่อสังคม	 ส�ำนักงำนอธิกำรบดี	 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรติดตำมงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให ้
ครอบคลุมควำมต้องกำรของส่วนกิจกำรเพื่อสังคม	รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยรับใช้สังคม	 (3)	บันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือ	 (MOU)	 ในกำรพัฒนำระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Meeting)	 เพื่อสนับสนุนกำร 
ประชมุของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ	(4)	เวบ็ไซต์มหำวิทยำลยัสเีขียวอย่ำงยัง่ยืน	เพือ่ประชำสมัพนัธ์
และสื่อสำรข้อมูลให้เป็นที่รู ้จักอย่ำงกว้ำงขวำง	 และเกิดควำมตระหนักในประเด็นเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลควำมรู ้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(5)	โครงกำรติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลำงของมหำวิทยำลัย	(Data	Center)	ณ	อำคำรนวัตกรรม	ศำสตรำจำรย์ 
ดร.สำโรช	 บัวศรี	 เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น	 (6)	 กำรเจรจำบันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือ	กำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในกำรน�ำข้อมูล 
มำใช้ในกำรกู้ยืมและกำรบริหำรจัดกำรหนี้	

 ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา

	 ส�ำนกัสือ่และเทคโนโลยกีำรศกึษำได้ด�ำเนนิงำนสอดคล้องกบัภำรกจิทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกมหำวิทยำลยั
ในด้ำนต่ำงๆ	 โดยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด�ำเนินกำรเก่ียวกับระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรเรียน 
กำรสอน	 กำรวิจัย	 และกำรสืบค้นข้อมูลทำงวิชำกำรและข้อมูล	 เชิงประวัติศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	อำทิ	 ระบบวีดิทัศน์ตำมประสงค์	 (Video	On-demand)	 ระบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อนวัตกรรมและกำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์	 และระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์	 (e-Learning)	 ส่วนในด้ำน 
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยี	 ได้มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพ่ือกำรเรียนรู้และ
แอปพลิเคชันเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร	 โดยได้มีกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนและเป็นสื่อ 
กำรเรยีนรู	้ภำยใต้กำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัหน่วยงำนต่ำงๆ	ทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลยั 
เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงำนและใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร

	 ด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรองค์กร
ให้ครอบคลุมท้ังด้ำนกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอก	ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย	 ได้แก่	 ส่ือสังคมออนไลน์	
ประเภทต่ำงๆ	 ซึ่งตลอดปีท่ีผ่ำนมำมียอดผู้กดติดตำมเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 นอกจำกนี้ยังได้จัดท�ำเว็บไซต์	
รวบรวมฐำนข้อมูลด้ำนภำพถ่ำย	 ตรำสัญลักษณ์	 อัตลักษณ์องค์กร	 ภำยใต้ชื่อเว็บไซต์	 UNITY.SWU.AC.TH 
เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรสื่อสำรองค์กรที่เป็นมำตรฐำนกลำงของมหำวิทยำลัย	

 ส�านักหอสมุดกลาง 

	 ส�ำนักหอสมุดกลำงได้มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเป็นระบบบริกำรบนเว็บไซต์	 เพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกให้กับอำจำรย์	นิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย	ตลอดจนได้มีกำรบูรณำกำรรำยกำรข้อมูลที่เกิดขึ้น 
ร่วมกับรำยกำรข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจำกระบบต่ำง	ๆ 	ของมหำวิทยำลัย	พัฒนำเป็นระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	เพื่อใช้ 
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 อำทิ	 ระบบเสนอซื้อหนังสือ	 (CLBS:	 Central	 Library	 Book	 Suggestion)	 ระบบ 
คลังข้อมูลห้องสมุด	(CLDW:	Central	Library	Data	Warehouse)	และระบบ	Central	Library	Curriculum	
Guide

 ฝ่ายบรหิารข้อมูลทรพัยากร

 ฝำยบริหำรข้อมูลทรพัยำกรเป็นหน่วยงำนหนึง่ภำยในส�ำนกังำนอธกิำรบด	ีมหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรวิเครำะห์เทคโนโลยี	พัฒนำ	ผลักดัน	และเผยแพร่	ระบบบริหำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัย	
(SWU-ERP)	เพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลยักำรพฒันำและติดตัง้ระบบบรหิำรทรพัยำกรมหำวิทยำลัย	(SWU-ERP) 
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ	พัสดุ	กำรเงินและบัญชี	 (SWU-Finances)	รวมถึงกำรบริหำรทรัพยำกร 
บุคคล	 (SWU-HR)	 สอดคล้องตำมกฎหมำย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกำศ	 แนวปฏิบัติที่มีควำมเกี่ยวข้อง	 และ 
สำมำรถรองรบัระบบงำนภำครฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไปรวมถงึกำรปรบัปรงุขัน้ตอนวธิกีำร	กำรปฏบิตังิำนจรงิ	มหำวทิยำลยั
ได้พิจำรณำถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน	และกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ
	 ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน	 เป็นเงิน	
4,243.7666	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 51.73	 ของงบประมำณทั้งหมด	 และงบประมำณเงินรำยได้	 เป็นเงิน	
3,960.5444	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 48.27	 ของงบประมำณทั้งหมด	 รวมงบประมำณทั้งสิ้น	 8,204.3110 
ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.04	(ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	งบประมำณ
รวมทั้งสิ้น	8,040.0860	ล้ำนบำท)

12 ANNUAL REPORT 2018 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนิสิต

บุคลากรและนิสิตได้รบัรางวลัเชดิชูเกียรติ

บุคลากร
	 1.	 ศำสตรำจำรย์	 ดร.โกสุม	 จันทร์ศิริ	 และคณะท�ำงำน	 คณะแพทยศำสตร์	 ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ 
นักวิจัย	กำรจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�ำนวน	3	เรื่อง	ดังนี้
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	 (primer)	และตัวตรวจจับ	 (DNA	probe)	ส�ำหรับตรวจเชื้อเออร์ลิเซีย	แคนิส 
(Ehrlichia	canis)	ด้วยปฏิกิริยำลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	(Loop-mediated	isothermal	
amplification)	 หรือ	 แลมป์	 (LAMP)	 ผนวกกับกำรใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลำกด้วยอนุภำคทองค�ำ	 (Gold	
nanoprobe	DNA	biosensor)
   ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	 probe)	 ส�ำหรับตรวจหนอนพยำธิหัวใจ
สุนัข	 (Dirofilaria	 immitis)	ด้วยปฏิกิริยำลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	
isothermal	 amplification)	 หรือ	 แลมป์	 (LAMP)	 ผนวกกับกำรใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลำกด้วยอนุภำค
ทองค�ำ	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	(primer)	และตัวตรวจจับ	(DNA	probe)	ส�ำหรับตรวจเชื้อไวรัสเดงกี	(dengue	
virus)	ด้วยปฏิกิริยำลูกโซ่พอลิเมอเรส	(Polymerase	Chain	Reaction)
	 2.	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.สุนิตย์	สุขส�ำรำญ	คณะวิทยำศำสตร์	รองศำสตรำจำรย์	ดร.พินิติ	รตะนำนุกูล	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะวิทยำศำสตร์	มศว	และคณะ	ได้รับกำรจด	“สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์”	ด้วยผลงำนสิ่งประดิษฐ์	
“แซนโทน	ที่แสดงฤทธิ์ต้ำนเชื้อวัณโรค”
	 3.	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	ดร.เภสัชกรหญิง	รุง้ตะวนั	 สุภำพผล	คณะแพทยศำสตร์	 ได้รบัรำงวลัเหรยีญทอง 
(Gold	Medal)	กำรน�ำเสนอผลงำนและผลิตภัณฑ์	เรื่อง	“สำรสกัดกระชำยด�ำเพื่อกำรยืดอำยุเซลล์”	จำกงำน	
46th	International	Exhibition	of	Invention	Geneva	ณ	กรุงเจนีวำ	สมำพันธรัฐสวิส	
	 4.	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ภนำรี	บุษรำคัมตระกูล	คณะแพทยศำสตร์	ได้รับรำงวัลกำรน�ำเสนอโปสเตอร์
ดีเด่น	(Best	Poster	Award)	โปสเตอร์เรื่อง	The	study	of	association	between	serum	brain	derived	
neurotrophic	 factor	 protein	 and	 dyslipidemia	 on	 memory	 performance	 in	 Thai	 Alzheimer	
disease	 patients	 จำก	 กำรประชุมวิชำกำร	 22nd	 International	 Conference	 on	 Neurology	 and	
Neurophysiology
	 5.	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.เสรีวัฒน์	 สมินทร์ปัญญำ	 คณะวิทยำศำสตร์	 ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ 
ผลงำนวิจัยดีเด่น	ผลงำนวิจัยเรื่อง	“สืบจำกซำก”	จำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)	ประจ�ำปี	พ.ศ.	
2560
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 ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร

	 ด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรองค์กร
ให้ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอก	ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย	 ได้แก่	 สื่อสังคมออนไลน์	
ประเภทต่ำงๆ	 ซ่ึงตลอดปีที่ผ่ำนมำมียอดผู้กดติดตำมเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง	 นอกจำกน้ียังได้จัดท�ำเว็บไซต์	
รวบรวมฐำนข้อมูลด้ำนภำพถ่ำย	 ตรำสัญลักษณ์	 อัตลักษณ์องค์กร	 ภำยใต้ชื่อเว็บไซต์	 UNITY.SWU.AC.TH 
เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนกำรสื่อสำรองค์กรที่เป็นมำตรฐำนกลำงของมหำวิทยำลัย	

 ส�านักหอสมุดกลาง 

	 ส�ำนักหอสมุดกลำงได้มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเป็นระบบบริกำรบนเว็บไซต์	 เพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกให้กับอำจำรย์	นิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย	ตลอดจนได้มีกำรบูรณำกำรรำยกำรข้อมูลที่เกิดขึ้น 
ร่วมกับรำยกำรข้อมูลที่เกิดขึ้นจำกระบบต่ำง	ๆ 	ของมหำวิทยำลัย	พัฒนำเป็นระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	เพื่อใช้ 
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 อำทิ	 ระบบเสนอซ้ือหนังสือ	 (CLBS:	 Central	 Library	 Book	 Suggestion)	 ระบบ 
คลังข้อมูลห้องสมุด	(CLDW:	Central	Library	Data	Warehouse)	และระบบ	Central	Library	Curriculum	
Guide

 ฝ่ายบรหิารข้อมูลทรพัยากร

 ฝำยบริหำรข้อมูลทรพัยำกรเป็นหน่วยงำนหนึง่ภำยในส�ำนกังำนอธกิำรบด	ีมหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรวิเครำะห์เทคโนโลยี	พัฒนำ	ผลักดัน	และเผยแพร่	ระบบบริหำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัย	
(SWU-ERP)	เพื่อกำรบริหำรมหำวิทยำลยักำรพฒันำและติดตัง้ระบบบรหิำรทรพัยำกรมหำวิทยำลัย	(SWU-ERP) 
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ	พัสดุ	กำรเงินและบัญชี	 (SWU-Finances)	รวมถึงกำรบริหำรทรัพยำกร 
บุคคล	 (SWU-HR)	 สอดคล้องตำมกฎหมำย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกำศ	 แนวปฏิบัติที่มีควำมเกี่ยวข้อง	 และ 
สำมำรถรองรบัระบบงำนภำครฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไปรวมถงึกำรปรบัปรงุขัน้ตอนวธิกีำร	กำรปฏบิตังิำนจรงิ	มหำวทิยำลยั
ได้พิจำรณำถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน	และกำรปฏิบัติงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ
	 ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน	 เป็นเงิน	
4,243.7666	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 51.73	 ของงบประมำณทั้งหมด	 และงบประมำณเงินรำยได้	 เป็นเงิน	
3,960.5444	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 48.27	 ของงบประมำณทั้งหมด	 รวมงบประมำณทั้งสิ้น	 8,204.3110 
ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.04	(ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	งบประมำณ
รวมทั้งสิ้น	8,040.0860	ล้ำนบำท)
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ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนิสิต

บุคลากรและนิสิตได้รบัรางวลัเชดิชูเกียรติ

บุคลากร
	 1.	 ศำสตรำจำรย์	 ดร.โกสุม	 จันทร์ศิริ	 และคณะท�ำงำน	 คณะแพทยศำสตร์	 ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ 
นักวิจัย	กำรจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร	จ�ำนวน	3	เรื่อง	ดังนี้
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	 (primer)	และตัวตรวจจับ	 (DNA	probe)	ส�ำหรับตรวจเชื้อเออร์ลิเซีย	แคนิส 
(Ehrlichia	canis)	ด้วยปฏิกิริยำลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	(Loop-mediated	isothermal	
amplification)	 หรือ	 แลมป์	 (LAMP)	 ผนวกกับกำรใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลำกด้วยอนุภำคทองค�ำ	 (Gold	
nanoprobe	DNA	biosensor)
   ชุดไพรเมอร์	 (primer)	 และตัวตรวจจับ	 (DNA	 probe)	 ส�ำหรับตรวจหนอนพยำธิหัวใจ
สุนัข	 (Dirofilaria	 immitis)	ด้วยปฏิกิริยำลูป-มีเดียเต็ดไอโซเธอร์มอลแอมปลิฟิเคชั่น	 (Loop-mediated	
isothermal	 amplification)	 หรือ	 แลมป์	 (LAMP)	 ผนวกกับกำรใช้ตัวตรวจสอบที่ติดฉลำกด้วยอนุภำค
ทองค�ำ	(Gold	nanoprobe	DNA	biosensor)
	 	 	 ชุดไพรเมอร์	(primer)	และตัวตรวจจับ	(DNA	probe)	ส�ำหรับตรวจเชื้อไวรัสเดงกี	(dengue	
virus)	ด้วยปฏิกิริยำลูกโซ่พอลิเมอเรส	(Polymerase	Chain	Reaction)
	 2.	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.สุนิตย์	สุขส�ำรำญ	คณะวิทยำศำสตร์	รองศำสตรำจำรย์	ดร.พินิติ	รตะนำนุกูล	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะวิทยำศำสตร์	มศว	และคณะ	ได้รับกำรจด	“สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์”	ด้วยผลงำนสิ่งประดิษฐ์	
“แซนโทน	ที่แสดงฤทธิ์ต้ำนเชื้อวัณโรค”
	 3.	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ดร.เภสชักรหญงิ	รุง้ตะวนั	สภุำพผล	คณะแพทยศำสตร์	 ได้รบัรำงวลัเหรยีญทอง 
(Gold	Medal)	กำรน�ำเสนอผลงำนและผลิตภัณฑ์	เรื่อง	“สำรสกัดกระชำยด�ำเพื่อกำรยืดอำยุเซลล์”	จำกงำน	
46th	International	Exhibition	of	Invention	Geneva	ณ	กรุงเจนีวำ	สมำพันธรัฐสวิส	
	 4.	 รองศำสตรำจำรย์	ดร.ภนำรี	บุษรำคัมตระกูล	คณะแพทยศำสตร์	ได้รับรำงวัลกำรน�ำเสนอโปสเตอร์
ดีเด่น	(Best	Poster	Award)	โปสเตอร์เรื่อง	The	study	of	association	between	serum	brain	derived	
neurotrophic	 factor	 protein	 and	 dyslipidemia	 on	 memory	 performance	 in	 Thai	 Alzheimer	
disease	 patients	 จำก	 กำรประชุมวิชำกำร	 22nd	 International	 Conference	 on	 Neurology	 and	
Neurophysiology
	 5.	 รองศำสตรำจำรย์	 ดร.เสรีวัฒน์	 สมินทร์ปัญญำ	 คณะวิทยำศำสตร์	 ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ 
ผลงำนวิจัยดีเด่น	ผลงำนวิจัยเรื่อง	“สืบจำกซำก”	จำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)	ประจ�ำปี	พ.ศ.	
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นิสิต

	 1.	 นำยศุภกิจ	สิริกิจขจร	นิสิตปริญญำตรี	คณะแพทยศำสตร์	ได้รับรำงวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง
คุณธรรม	จริยธรรม	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2561	จำกแพทยสภำ

	 2.	 นำยธัชพล	 วรวิริยะประเสริฐ	 นำงสำวศิรดำ	 สวัสดี	 นำงสำวณัฐชำวริศ	 ลักษมีวิโรจน์กุล	 นำงสำว 
อริสำ	อินต๊ะปวน	นำยสรกฤต	อรุณโสภำ	นำงสำวมะลิวัลล์	แซ่ผู่	และนำงสำวสุจิรำ	มูลอำษำ	นิสิตปริญญำตรี 
คณะสังคมศำสตร์	ได้รับรำงวัลชนะเลิศ	กำรแข่งขันประกวดแผนกำรตลำดและกำรสร้ำงแบรนด์ระดับเอเชีย	
Global	 Brand	Planning	Competition	 2018	จำก	Global	 Chinese	Marketing	 Federation	ประเทศ
สิงคโปร์				
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