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 ในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบาก ท่ีเราทุกคนได้รบัผลกระทบท้ังทางตรงและทางออ้ม 
จากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อนัส่งผลให้พวกเราต้องมีการปรบัตัว และเผชญิหน้า 
สู่สถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย ท้ังการปรับตัวด้านการท�างาน การเรียน และการด�าเนินชีวิต 
ให้มีความปลอดภัย ซ่ึงในส่วนของมหาวิทยาลัยเองน้ัน ก็ต้องปรบัตัวเช่นเดียวกัน ทางคณะ 
ผู้บรหิารมหาวทิยาลัย ได้รว่มกันติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ ระดมความรว่มมือจาก 
ทุกภาคส่วน เพ่ือพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้พันธกิจด้านต่าง ๆ  

สารอธกิารบดี
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ของมหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินต่อไปได้โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้โดยค�านึงถึงสวัสดิภาพ 

ของบุคลากรและนิสิต อันเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ ในโอกาสนี้ ผมและ 

ผู้บริหารทุกคน ขอส่งความปรารถนาดีและก�าลังใจไปยังพ่ีน้องบุคลากร นิสิต และบุคลากรทางการแพทย ์

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อที่จะร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์ในคร้ังน้ี 

ไปด้วยกัน และเชื่อมั่นว่าด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของพวกเราในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้พวกเรา 

ได้น�าศักยภาพท่ีมี ในการเป็นท่ีพึ่งพารับใช้ให้กับสังคมและเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหน่ึงว่า การศึกษานั้น 

จะเป็นเครื่องมือที่จะน�าพาพวกเราและประเทศไปสู่ความเจริญงอกงาม

  ในรายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 เกี่ยวกับการบริหารงานตามพันธกิจหลัก 

และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคณะ 

และหน่วยงานเทียบเท่าคณะเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 24 หน่วยงาน จัดการศึกษาทุกระดับปริญญา 

รวมท้ังสิ้น 187 หลักสูตร มีโครงการวิจัย 672 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 90 โครงการ และ 

ท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 99 โครงการ ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปรับระบบการประกันคุณภาพโดยมีแผนการด�าเนินงานใหม่ ต้ังแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 

ผลของการด�าเนินการคือ มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับ Top 5 ของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับ 

Impact Ranking ของ Time Higher Education และตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 

อีกทั้งยังติดอันดับ Top 25 Performing Universities  in Contact  to Work Environment 

โดยได้เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยของโลก และถือเป็น 1 ในเอเชีย จากการจัดอันดับของ U-Multirank

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
รกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  การด�าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งานวิชาการมีการด�าเนินงานด้านการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

  1)  วางระบบและกลไกในการขับเคลือ่นและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education 

ทีใ่ห้ความส�าคญัในการพฒันาผูเ้รยีนให้มผีลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

โดยในปีการศกึษา 2562 มหีลกัสตูรทีไ่ด้พฒันาและได้รบัการรบัรองคุณภาพจากสมาคมวชิาชีพ จ�านวน 4 หลกัสตูร 

ได้รบัการรบัรองคณุภาพในระดบัอาเซยีน (AUN-QA) จ�านวน 4 หลักสูตร และได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ 

(WFME) จ�านวน 2 หลักสูตร

    ทั้งยังมีแผนการด�าเนินงานพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE และหลักสูตรในลักษณะร่วมผลิต 

กับสถานประกอบการ  (ภาครัฐ  เอกชน ชุมชน) อย่างต่อเนื่อง  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ  (Competency) 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคม พร้อมสูโ่ลกแห่งการท�างานจรงิ นอกจากนี ้ยงัมแีผนการจดัการ 

ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบฝึกงานและสหกิจศึกษา (CWIE) ให้มากขึ้น

  2)  ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณะ/หน่วยงานจดัท�าหลกัสตูรบรูณาการระหว่างศาสตร์ หลกัสตูรนานาชาติ 

เพ่ือรองรับนิสิตต่างชาติ ทั้งยังผลักดันให้จัดท�าหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เปิดสอนเป็น Module 

ส�าหรับบคุคลภายนอก และสามารถเกบ็หน่วยงานสะสม เมือ่เรยีนครบจ�านวนหน่วยกิตของหลักสตูรสามารถได้รับ 

ปริญญาของหลักสูตรนั้นๆ ได้

  3)  ผลกัดนัให้มกีระบวนการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มรองคณบดีฝ่ายวชิาการอย่างต่อเนือ่ง น�าองค์ความรู ้

ไปพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE  เพื่อให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์  AUN-QA  โดยในช่วง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มรองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  4)  มีระบบการท�างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในสถาบัน ระดับภายในสถาบันมีการส่ือสารข้อมูล 

และแนวปฏบิติัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัรองคณบดฝ่ีายวชิาการทกุคณะ/หน่วยงานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ระบบการท�างาน 

ทีท่นัต่อการปรบัเปลีย่นของยคุสมยั ระดบัภายนอกสถาบนัมกีารท�างานร่วมกบัองค์กรในระดบัประเทศเพือ่น�าข้อมูล 

ที่ได้สื่อสารกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ เช่น การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

  5)  มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้รองรับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยมีการติดตามและ 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าผลการด�าเนินงานมาทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 

ทัง้นี ้มหาวทิยาลยัได้ให้ความส�าคัญเรือ่งการพฒันาบณัฑิตสู่ศตวรรษที ่21 โดยมุง่เน้นการพัฒนาอาจารย์ให้มคีณุภาพ 
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เป็นอาจารย์มอือาชพี โดยได้จดัโครงการพฒันาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ (SWU-BEST) โดยพัฒนาคณุภาพอาจารย์ 

ในทุกระดับ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับอาจารย์ใหม่ โดยจัดอบรมให้อาจารย์มีความรู้ 

ในการจัดการเรียนการสอน จิตวิญญาณความเป็นครู การวัดประเมินผล และขั้นเสริมสร้างสมรรถนะส�าหรับ 

อาจารย์ทัว่ไป โดยเน้นการอบรมกระบวนการสอนเชงิรกุ (Active Learning) เพือ่ให้อาจารย์สามารถปรบัใช้ความรู้ 

จากการอบรมไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน นอกจากนี ้ยงัมกีารจัดประกวดการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ที่ใช้กระบวนการ Active  Learning  ในโครงการ Dare  to Change  เพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นขวัญก�าลังใจ 

ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนเชิงรุกมากขึ้น

  นอกจากนี ้ ได้มีการจดัอบรมการใช้เทคโนโลยหีรอืโปรแกรมช่วยสอน การวัดประเมินผลในรปูแบบต่างๆ 

และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีการจัดอบรมอาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์อย่างมปีระสทิธภิาพ (SWU-BEST: Effective online teaching) เพ่ือรองรับการเรียนการสอน 

ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  นอกจากนี้  ยังได้จัดโครงการส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับรองสมรรถนะตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ของสหราชอาณาจกัร UKPSF  เพือ่ให้อาจารย์ของมหาวทิยาลยัมกีารตืน่ตวัในการจดัการเรยีนการสอนทีมี่คุณภาพ 

โดยฝ่ายวิชาการได้จัดอบรมเกณฑ์ UKPSF เพื่อให้อาจารย์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะส่งผล 

ต่อการพฒันานสิิตให้มคีณุภาพ ทัง้ยงัสนบัสนนุให้อาจารย์สมัครเขยีนขอรบัรองสมรรถนะกับสถาบนั AdvanceHE 

ของประเทศสหราชอาณาจักร และเป็นการกระตุ้นการขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้มากขึ้นด้วย

การวจัิย
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�าเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 672 โครงการ 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสาขาการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวนผลงานและการน�าผลงานวิจัย 

ไปใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยโดดเด่น สรุปได้ดังนี้

  1.  จ�านวนผลงานตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิปี 2563 ปรากฏบนฐานข้อมลู ISI จ�านวน 147 ผลงาน 

SCOPUS จ�านวน 215 ผลงาน

  2.  จ�านวนผลงานวจัิยทีถ่กูน�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างองิทางวชิาการ ปี 2563 ปรากฏบนฐานข้อมลู ISI 

จ�านวน 1,615 ผลงาน SCOPUS จ�านวน 2,154 ผลงาน

  3.  จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 - 2563

    3.1  จากฐานข้อมลู ISI ตามสาขาวชิาหลัก (Competency Area) สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คอื CHEMISTRY 

MULTIDISCIPLINARY (64 ผลงาน) FOOD SCIENCE TECHNOLOGY (48 ผลงาน) และ PHARMACOLOGY 

PHARMACY (43 ผลงาน)

    3.2  จากฐานข้อมูล SCOPUS ตามสาขาวิชาหลัก (Competency Area) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

Medicine (384 ผลงาน) Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (198 ผลงาน) และ Engineering 

(166 ผลงาน)
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  4.  ทรัพย์สินทางปัญญา

    4.1  ทรพัย์สนิทางปัญญาได้รบัการจดทะเบียนเรยีบร้อยแล้วคอื สทิธบิตัร 3 เรือ่ง อนสุทิธบิตัร 5 เรือ่ง 

และลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง

    4.2  การน�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

      (1)  อนุสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องอบแห้งวัสดุทางการเกษตรแบบกระแสชน”

        ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

        ผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ บริษัท ทีเบลโก้ จ�ากัด

      (2)  อนสุทิธบิตัร เรือ่ง “การพฒันาต่อยอดนวตักรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสสี�าหรับการตรวจ 

เชื้อกามโรค (Chlamydia)”

        ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

        ผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ�ากัด

      (3)  อนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19”

        ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

        ผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ�ากัด

  5.  ผลงานวิจัยโดดเด่น

    5.1  ผลงานวิจัยโดดเด่นภายในประเทศ 3 อันดับแรกคือ

      (1)  วิจัยเรื่อง Performance of cytokine models in predicting SLE activity. Arthritis 

Research and Therapy. Impact factor = 4.240

      (2)  วิจัยเรื่อง Alleviation of dry mouth by saliva substitutes improved swallowing 

ability and clinical nutritional status of post-radiotherapy head and neck cancer patients: 

a randomized controlled trial. Impact factor = 2.95

      (3)  วิจัยเรื่อง  In vivo testing of antagonistic fungi against Alternaria brassicicola 

causing Chinese kale black spot disease. Impact factor = 1.526

    5.2  ผลงานวิจัยโดดเด่นด�าเนินการร่วมกับต่างประเทศ 3 อันดับแรกคือ

      (1)  เรื่อง Direct detection of Listeria monocytogenes DNA amplification products 

with quartz crystal microbalances at elevated temperatures. Sensors and Actuators, B: Chemical. 

Impact factor = 6.390

      (2)  เรื่อง  Designing  a  hierarchical  nanosheet  ZSM-35  zeolite  to  realize more 

efficient ethanol synthesis from dimethyl ether and syngas. Impact factor = 5.825

      (3)  วิจัยเรื่อง Thermal, mechanical, and electrical properties of rubber latex with 

TiO2 nanoparticles. Impact factor = 4.915
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การบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
  ส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รับผิดชอบพันธกิจ 

ด้านการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนของมหาวิทยาลัย อยูภ่ายใต้การดูแลของรองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนากจิการเพ่ือสังคม 

มกีารด�าเนนิงานทีเ่น้นการสร้างความสมัพนัธ์กับชมุชน  โดยมหาวทิยาลัยเป็นผู้น�าองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ 

ไปประยกุต์ใช้กบัชมุชนไปถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กบัชมุชนจัดกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงแต่ละโครงการได้แสดงให้เหน็ถงึ 

ศักยภาพและความมุ่งมั่นในการท�างานร่วมกับชุมชน ท�าให้เห็นคุณค่าของคนท�างานทุกโครงการที่เปี่ยมไปด้วย 

จิตอาสา ทั้งในส่วนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต ท�าให้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม

  ในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

เพื่อด�าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งสิ้น 90 โครงการ ดังนี้

  ด้านสังคม - การศึกษา  จ�านวน 22 โครงการ

  ด้านสังคม - สุขภาพ  จ�านวน 19 โครงการ

  ด้านสังคม - วัฒนธรรม  จ�านวน 9 โครงการ

  ด้านสิ่งแวดล้อม  จ�านวน 8 โครงการ

  ด้านเศรษฐกิจ  จ�านวน 11 โครงการ

  ด้านสนองนโยบายรัฐ  จ�านวน 4 โครงการ

  โครงการส่วนกลาง  จ�านวน 17 โครงการ

การท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ
  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นหน่วยงานกลาง ด�าเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 

ก�าหนดแผนงาน รูปแบบโครงการ และกิจกรรม โดยใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ยึดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะด�าเนินงานโครงการหลัก 

ประมาณ 14 โครงการ จากแนวทางการด�าเนนิงานข้างต้นท�าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มผู้ีเข้าร่วมกจิกรรม 

ด้านวัฒนธรรมและศิลปะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จ�านวน 15,607 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ 

ในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะเฉลี่ย ร้อยละ 89.44 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ์

ของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการท่ีส�าคัญ อาทิ โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ แดนดินถิ่นวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก มศว 2563 และโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 9 เป็นต้น
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การด�าเนินงานด้านวเิทศสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ในระหว่างตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 

เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศรวม  11  กิจกรรม  การลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ 

กับมหาวิทยาลัยต่างๆ จ�านวน 13 สถาบัน โครงการพิเศษนานาชาติ จ�านวน 1 โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วม 18 คน 

โครงการทุนแลกเปลี่ยนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา จ�านวน 31 คน 

นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จ�านวน 136 คน และโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

แบบสัญจร จ�านวน 2 โครงการ ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ งดการจัด 

โครงการอบรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การประกันคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปรับระบบการประกันคุณภาพโดยมีแผนการด�าเนินงานตั้งแต่ ปี 2559 

ถงึปี 2562 มกีารวางกลยทุธ์เพือ่การพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพ ทัง้การพฒันาระดบัหลกัสตูรแบบ Outcome- 

based Education และคณุภาพระดบัอาเซยีน ตามเกณฑ์ AUN-QA และพฒันาการด�าเนนิงานของคณะ/ส่วนงาน 

และมหาวิทยาลัยโดยการใช้เกณฑ์ EdPEx

  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งหมด 180 หลักสูตร ใช้เกณฑ์ AUN-QA 

จ�านวน 175 หลกัสตูร เกณฑ์สภาวชิาชพี จ�านวน 2 หลกัสตูร เกณฑ์การประเมนินานาชาติอืน่ๆ เช่น เกณฑ์ WFME 

จ�านวน 2 หลักสูตร และ สกอ. จ�านวน 1 หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตร ที่ผ่านการประเมินในระดับอาเซียน 

ด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในรอบการประเมินที่ 160th AUN-QA Program Assessment และมีหลักสูตรที่ยื่นสมัคร 

เพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับอาเซียน จ�านวน 8 หลักสูตร โดยได้ submit executive 

summary ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  ระดับคณะ/ส่วนงาน ในปีการศึกษา 2562 ใช้เกณฑ์ EdPEx จ�านวน 23 คณะ/ส่วนงาน ส่วนงาน 

สนบัสนนุวชิาการใช้เกณฑ์ AS-EdPEx จ�านวน 9 ส่วนงาน และใช้เกณฑ์ TQA จ�านวน 2 ส่วนงาน โดยมหาวทิยาลยั 

จดักิจกรรมเพือ่ผลกัดนัคณะเข้าสูก่ารประเมนิ EdPEx200 ของส�านกังานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค�าปรึกษาคณะ/ส่วนงานในการพัฒนาการด�าเนินงานให้ม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเครื่องมือคุณภาพต่างๆ เพ่ือให้คณะ/ส่วนงาน มีความพร้อมในการยื่นสมัคร 

เข้ารบัการประเมิน EdPEx200 ของส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.)

  จากผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาสามารถน�าไปสู่การปรับตัวของมหาวทิยาลัยเพ่ือเข้าสู่ระบบการจัดอนัดบั 

ในระดับเอเชีย  (Asia University  Ranking)  และระดับโลก  (World University  Ranking)  โดยมหาวิทยาลัย 

สามารถตดิอนัดบั Top 5 ของมหาวทิยาลยัไทยในการจัดอนัดบั Impact Ranking ของ Time Higher Education 

และตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม อีกทั้งยังติดอันดับ Top 25 Performing Universities 

in Contact to Work Environment โดยได้เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยของโลก และถือเป็น 1 เดียวในเอเชีย 

จากการจัดอันดับของ U-Multirank
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ส�านักคอมพิวเตอร์
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ได้ท�าความร่วมมือกับบริษัทแอดวารซ์  ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค  จ�ากัด 

ในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับปรุง 

เพิม่ประสทิธภิาพเครอืข่ายไร้สายภายในอาคารอกีจ�านวน 40 จุด เพ่ือทดแทนอปุกรณ์เดิมท่ีมอีายกุารใช้งานนาน 

พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส�ารองข้อมูลให้สามารถรองรับตามแผนการส�ารองและกู้คืนระบบสารสนเทศของ 

มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ แผนส�ารองและกู้คืนระบบ 

สารสนเทศของมหาวทิยาลยั เพือ่เป็นแนวทางให้การจัดการรับมอืภัยพิบติั ภยัคกุคามทางไซเบอร์และความมัน่คง 

ของข้อมูลระบบสารสนเทศ

    ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้เปิดตัวระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา 

(SUPREME2019 : Srinakharinwirot University Planning, REgistration, Management and Etc. 2019) 

อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2562 และยงัมกีารพฒันาระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบตดิตามสถานะการขอต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ ระบบบริหารจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 การบริหาร 

จดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร (เพิม่เตมิ) ระบบฐานข้อมลูความร่วมมือ (เพิม่เตมิ) ระบบตดิต่อสอบถาม/ 

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย มศว (SWU Photo) การปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

เพื่อรองรับการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ 

อยู่ระหว่างการด�าเนินการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนับการตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร  โดยได้ท�าการศึกษาเครื่องมือ 

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ส�านักคอมพิวเตอร์ได้จัดการให้บริการการเรียน 

การสอนในเชิงรุกและให้ค�าปรึกษา การสอนถ่ายทอดสดออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams, Hangouts Meet 

การสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วย SWU Moodle, Microsoft Teams, Google Classroom รวมถงึรปูแบบการสอน 

ด้วยวิธีอื่นๆ โดยทีมงานส�านักคอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมกันนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการ 

แบบ One Stop Service ประกอบด้วยการให้บริการห้อง การเปลี่ยนรหัสผ่านบัวศรีไอดี การให้ค�าปรึกษา 

ด้านไอซีที ณ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ประสานมิตรและชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

องครักษ์ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มศว องครักษ์ จ�านวน 90 เครื่อง รวมถึง 

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SWU Moodle และปรับเวอร์ชันระบบการเรียนการสอน 

ออนไลน์เป็น Moodle 3.8 และส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายวิชาบนระบบ SWU Moodle โดยปัจจุบัน 

มีรายวิชาที่สร้างในระบบทั้งหมด 691 รายวิชา
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  ส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
    การด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�านักส่ือและ 

เทคโนโลยกีารศกึษา ได้ด�าเนนิงานสอดคล้องกบัภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายจากมหาวทิยาลัยครบถ้วนตามพันธกิจ 

ในด้านต่างๆ ของส่วนงานที่ก�าหนดไว้ โดยมีการสร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

การให้บริการศนูย์ข้อมลูและศนูย์การเรยีนรูด้้านสือ่เทคโนโลยกีารศกึษาและการวจิยัภายใต้การประสานความร่วมมือ 

กับเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการพัฒนาองค์กร 

ให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร
    งานสือ่สารองค์กรมภีารกิจหลกัด้านการส่ือสาร  เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพ่ือสนับสนนุการด�าเนนิงาน 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้การด�าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ โดยมีการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

    1. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ 

สือ่สิง่พมิพ์ประเภทต่างๆ สือ่ Social media สือ่พิเศษ เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรบัทราบข้อมลูข่าวสาร 

อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์

    2. ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ สนับสนุน และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ตามที่ผู้บริหารก�าหนด ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก

    3. ด้านการสร้างเครือข่าย (สนับสนุนการด�าเนินงาน) ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจและเกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์

    4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ Road Show/Open House เพ่ือแนะน�า 

มหาวิทยาลัยพร้อมให้ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาศึกษา แนวทาง 

การประกอบอาชีพในอนาคต

    5. ด้านการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย  เพื่อให้กลุ ่มเป้าหมาย 

มีภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

      การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรการส่ือสารภายในองค์กรที่ดี จะช่วยสร้างความเข้าใจ 

ในนโยบายของผู้บริหาร  และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร  และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนส�าคัญ 

และเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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  ส�านักหอสมุดกลาง
    การเข้าร่วมเป็นสมาชกิ PULINET Plus (ข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลยัส่วนภูมภิาค ประกอบด้วย 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จ�านวน 20 แห่ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จ�านวน 9 แห่ง) 

โดยการร่วมมือกันเจรจาต่อรองบอกรับฐานข้อมูล Scopus กับส�านักพิมพ์ Elsevier โดยขอจ่ายเงินค่าบอกรับ 

ตามอัตราเดิมที่เคยบอกรับในปี พ.ศ. 2562 และขยายเวลาการเข้าใช้เพิ่มขึ้นเป็น 13 เดือน ท�าให้สามารถ 

ประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร  นอกจากนี้  จะมีความร่วมมือกันในการบอกรับฐานข้อมูลอื่นๆ  อีก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    การปรบัปรงุพืน้ทีร่อบอาคารห้องสมุดองครกัษ์เพือ่เพิม่พืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้ห้แก่นสิติ  และรองรบัปรมิาณ 

การใช้บริการท่ีเพิ่มข้ึน โดยได้รับงบประมาณจากรัฐเป็นจ�านวนเงิน 31 ล้านบาท นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2564  ยงัได้รบังบประมาณในการปรบัปรงุระบบปรบัอากาศและระบบป้องกนัอคัคภียัทัง้อาคารของห้องสมุด 

องครักษ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงระบบการเสนองบประมาณเชิงรุก

    การปรบัปรงุบรกิารแบบก้าวกระโดด ได้แก่ การจัดพ้ืนทีเ่อนกประสงค์สนบัสนนุการเรียนรู้แบบกลุม่ 

การจัดให้มีร้านกาแฟให้บริการในห้องสมุด การขยายเวลาเปิดให้บริการในช่วงการสอบกลางภาคและปลายภาค 

การศึกษา รวมถึงการจัดบริการส่งหนังสือไปยังที่ท�างานของอาจารย์ (Book Delivery)

  ฝ่ายบรหิารข้อมูลทรพัยากร
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั่วโลกจากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นผลให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในโลกของไอทีอย่างมากมาย 

ฝ่ายบรหิารข้อมูลทรพัยากร ส�านกังานอธกิารบด ีได้เร่งรดัและพฒันาระบบงานในการสนบัสนนุให้กจิกรรมต่างๆ 

ด�าเนนิงานไปได้ด้วยด ีพร้อมรบัสถานการณ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงตามมาตรการความปลอดภยัด้านสาธารณสุขของรัฐบาล 

ส�าหรับผลงานที่ผ่านมาได้เปิดการใช้ระบบออนไลน์ โดยมีระบบต่างๆ ดังนี้

    1. ระบบแจ้งโอนเงิน (M-Transfer) เป็นระบบออนไลน์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับคู่ค้าของ 

มหาวิทยาลัย ลดระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ด้วยคู่ค้า

    2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) เพื่อให้กิจกรรมการสื่อสารด้วยงานสารบรรณ 

สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามในรูปแบบออนไลน์

    3. ระบบค�าขอตั้งงบประมาณ (SWU-Budget) จัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณ เพื่อจัดท�าข้อมูล 

งบประมาณของหน่วยงานทุกหน่วยในมหาวิทยาลัยรูปแบบออนไลน์

    4. ระบบประกันสุขภาพกลุ่ม (SWU-Health) เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเลือก 

แผนประกันด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล

    5. ระบบข้อมลูคูค้่า (Business Partner) เป็นระบบการบรหิารจดัการข้อมลูคูค้่าแบบออนไลน์ ทดแทน 

ระบบการท�างานแบบเดิมโดยมีการอนุมัติเป็นขั้นตอน (Workflow) ท�าให้ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลา 

ในการตรวจสอบข้อมูล ท�าให้สามารถด�าเนินการได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารแนบแบบออนไลน์
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    นอกจากนีฝ่้ายบรหิารข้อมลูทรพัยากรยงัมภีารกจิสนบัสนนุกจิกรรมทางด้านออนไลน์โดยด�าเนนิการ 

ให้ความรู้เรื่องการอบรมออนไลน์ การจัดการประชุมออนไลน์ ด้วยเคร่ืองมือประชุมออนไลน์แบบไร้ขีดจ�ากัด 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย (Social Distancing) ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้รบังบประมาณเป็นเงนิทัง้สิน้ 8,653.1806 ล้านบาท 

แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) เป็นเงิน 3,816.4516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.10 

ของงบประมาณทัง้หมด และงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้เป็นเงนิ 4,836.7290 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 55.90 

ของงบประมาณทั้งหมด

ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนิสิต
  บุคลากร
  ด้านวชิาการ
      1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ และคณะ (คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับรางวัล 

สภาวจิยัแห่งชาต:ิ รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” (1) รางวลัระดับดีมาก จากผลงาน 

เรื่อง อุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับเทคนิคการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าส�าหรับการตรวจวัดระดับเอนไซม์ (2) รางวัล 

ระดบัด ีจากผลงานเรือ่ง การตรวจวดัทางเคมไีฟฟ้าร่วมกบัสมาร์ตโฟนส�าหรับตรวจวเิคราะห์เชือ้ไวรัสตับอกัเสบบ ี

จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      2.  อาจารย์ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ผลงานชื่อ ภาพยนตร์สั้น This Able จากโครงการ Less is More #3 จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ 

สร้างสรรค์ และสมาคมผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย

  ด้านวจัิย
      1.  ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล 

อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ นายไพศาล ขาวสัก นางอาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ และรองศาสตราจารย ์

ดร.สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี 

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานชื่อ ชุดทดสอบไวรัสเด็งกีด้วยวิธีดีเอ็นเอแบบแถบ จากส�านักงานการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.)

      2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรีะ ตัง้ธรรมรกัษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รบัรางวลั The Best Paper 

Research Presentation 2019 ผลงานวจิยัเรือ่ง A Cohort Study on Homeless Ways of Life and Happiness 

in Bangkok จากการเข้าร่วมประชุมวชิาการ 10th Global Conference on Business and Social Sciences 2019 

ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562
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      3.  อาจารย์ ดร.วิชุดา สาธิตพร ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู ้ และ ดร.สติธร ธนานิธิโชต ิ

(สถาบันพระปกเกล้า) ได้รับรางวัล Global Studies International Award for Excellence ผลงานชื่อ 

The Essential Trust Building in Thailand’s Reconciliation Process จัดโดย Global Studies Research 

Network

  นิสิต
  ด้านวชิาการ
      1.  องค์การสหประชาชาติจดัโครงการผูน้�าเยาวชนรุน่ใหม่ (งาน 2nd Peace Summit of Emerging 

Leaders ครัง้ที ่2) นสิติปรญิญาตร ีคณะมนษุยศาสตร์ เป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เข้าร่วมโครงการ 

2 คน คือนางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก และนางสาววรรณวนัช ข�านอง

      2.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Juniata College จัดโครงการทุนแลกเปลี่ยนนิสิต 

ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจ�าปีการศึกษา 2562 นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

ได้รับทุนการศึกษา 3 คน คือนางสาวแก้วสาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายปารเมศ  เพราะสุนทร และ 

นายอัครพันธ์ อัครโรจน์กิจ

      3.  นางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก นิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 2562 โครงการพัฒนาสร้างผู้น�า 

นสิตินักศกึษารุ่นใหม่ในเวทโีลก (นศม.) รุน่ที ่1 หวัข้อ “Role of ASEAN Student in Climate Change Action” 

และเป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมการกล่าวสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ ระดับอดุมศกึษา ประจ�าปี 2562 ณ Udayana 

International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 - 28 

ตุลาคม 2562 และประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2562

      4.  กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

แม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมอืด้านวฒันธรรม (Workshop on Cultural Cooperation Framework) 

ระหว่างวนัที ่1 - 5 ตลุาคม 2562 ณ กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา ในการนี ้ส�านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

คัดเลอืกนสิติปรญิญาตร ีคณะสงัคมศาสตร์  เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมน�าเสนอการด�าเนนิงานจากแต่ละประเทศ 

สมาชิกอาเซียน 2 คน คือนายธนภัทร จังพานิช และนางสาวพันธิตรา ค�านวน

      5.  นายรัชกฤช ธัญจรัสพร นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน 

เยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (Ship for Southeast Asian and 

Japanese Youth Program) 46th SSEAYP ซึ่งเป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาล 

ประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ จัดโดยรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ
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  ด้านวจัิย
      1.  ทนัตแพทย์หญงิขวญัหทัย อารีวจิิตร นสิิตปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวลั 

ชนะเลิศ โครงการ D.A.T. Graduate Research Competition คร้ังท่ี 3 ประจ�าปี 2562 ผลงานชื่อ 

Biocompatibility Study Of Modified Injectable Hyaluronic Acid Hydrogel With Mannitol/Bsa 

To Alveolar Bone Cells For Drug Delivery System Development จดัโดยทนัตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

      2.  นางสาวพรนภา เด่นจารกุลู และนายกฤษฎ ีแก้วบญุค�า นสิติปรญิญาตร ีวทิยาลยัอตุสาหกรรม 

สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง Group 3 การพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม ผลงานชื่อ การเพิ่มความแข็งแพลทินัมบริสุทธิ์ด้วยการเติมเซอร์โคเนียม จากส�านักงานการวิจัย 

แห่งชาติ

      3.  นางสาวเกตน์สรีิ สขุศรีแก้ว นสิติปรญิญาตร ีวทิยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์  ได้รบัรางวลั 

เหรยีญทอง Group 4 การพฒันาคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ผลงานชือ่ เครือ่งประดบัคเินตกิจากเอกลกัษณ์ 

ของวัดอรุณราชวราราม จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

      4.  นางสาวอุษา  ประชากุล  นิสิตปริญญาโท  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง รางวัลวิจัยระดับดีมาก และรางวัลเหรียญทอง Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์ ผลงานชื่อ การศึกษาและพัฒนาผ้าไหมผสมใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์กรณีศึกษา 

กลุ่มทอผ้าไหม บ้านท่าเรือ อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

  ด้านกีฬา
      นางสาวนริาวลัย์ ชมภพ้ืูน นสิติปรญิญาตร ีคณะพลศกึษา ได้รบัรางวลัเหรยีญทองซีเกมส์ 2019 

การแข่งขันโปโลน�้า กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 “ฟิลิปปินส์ 2019” ณ ประเทศฟิลิปปินส์
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ประวติัมหาวทิยาลัย



 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ชื่อภาษาอังกฤษ : Srinakharinwirot University ชื่อย่อ : มศว - SWU) พัฒนา 
จากโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สถาปนาเมื่อพุทธศักราช 2492 ยกฐานะเป็น 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อพุทธศักราช 2496 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อพุทธศักราช 2517

 ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
 ก่อต้ังโรงเรยีนฝึกหัดครชูัน้สูง
 และหลวงสวสัดิสารศาสตรพุทธิ
 เป็นผู้อ�านวยการคนแรก

 จัดต้ังโรงเรยีนประสานมิตร
 ปัจจุบันคือ “โรงเรยีนสาธติ
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)”

 ก่อต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ในบรเิวณเดียวกับโรงเรยีนฝึกหัดครชูัน้สูง
 และให้รวมสถาบันท้ังสองแห่ง
 เป็นสถาบันเดียวกัน เพ่ือเปิดสอน
 วชิาทางการศึกษาในระดับปรญิญา
 ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี
 เป็นผู้อ�านวยการ

 จัดต้ังหน่วยสาธติ แผนกฝึกหัดครมัูธยม
 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา

พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2499

 เปิดสอน 4 คณะแรก และ
 1 ส�านักงาน คือ
 l คณะวชิาการศึกษา
 l คณะวชิาวจัิยการศึกษา
 l คณะวชิามนุษยธรรมศึกษา
  และสังคมศาสตร์
 l คณะวชิาวทิยาศาสตร์
  และคณิตศาสตร์
 l ส�านักงานอธกิารวทิยาลัย
  บัณฑิตท่ีจบการศึกษา
  จะได้รบัวุฒิการศึกษา
  บัณฑิต (กศ.บ.)

 โอนหน่วยสาธติ แผนกฝึกหัดครมัูธยม
 โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษา และจัดต้ัง
 เป็นวทิยาลัยวชิาการศึกษาปทุมวนั

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา บางแสน

 รบัโอนสถาบันระหวา่งชาติส�าหรบัการค้นควา้เรือ่งของเด็ก
 (International Institute for Child Study) จากองค์การ
 การศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
 หรอืยูเนสโก (UNESCO) และเปล่ียนชือ่เป็น สถาบันส�าหรบั
 การค้นควา้เรือ่งเด็กกรงุเทพฯ (Bangkok Institute
 For Child Study : BICS)

 จัดต้ังโรงเรยีนประถมสาธติ
 วทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ปัจจุบันคือ “โรงเรยีนสาธติ
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)”

พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2496
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พ.ศ. 2502

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เสด็จพระราชด�าเนินพรอ้มด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ
 พระบรมราชนีินาถ  มาพระราชทานปรญิญาบัตร
 แก่นิสิตวทิยาลัยวชิาการศึกษาเป็นครัง้แรก

พ.ศ. 2512พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา พระนคร
 ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
 เป็นอธกิารบดี

 กระทรวงศึกษาธกิารระบุในแผน
 พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3
 ให้วทิยาลัยวชิาการศึกษาเปิดสอน
 หลักสูตรการศึกษาขั้นดุษฎีบัณฑิต

 จัดต้ังส�านักงานทดสอบ
 ทางการศึกษาและจิตวทิยา

 วทิยาลัยพลศึกษา
 เข้ามาสมทบ และเรยีกชือ่วา่
 วทิยาลัยวชิาการศึกษา พลศึกษา

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา มหาสารคาม

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา สงขลา

พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2510

 จัดต้ังวทิยาลัยวชิาการศึกษา
 พิษณุโลก

 จัดต้ังโรงเรยีนประถมสาธติ
 วทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ปัจจุบันคือ “โรงเรยีนสาธติ
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)”
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 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก

พ.ศ. 2524

 วทิยาลัยวชิาการศึกษา
 ได้รบัการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวา่
 “มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ”

 วทิยาลัยวชิาการศึกษาท้ัง 8 แห่ง
 ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 ต่อท้ายด้วยชือ่วทิยาเขตท่ีต้ัง

 ส�านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา
 เปล่ียนชือ่เป็นส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา
 (Educational and Psychological Test Bureau)

พ.ศ. 2517

 จัดต้ังคณะมนุษยศาสตร์
 จัดต้ังคณะวทิยาศาสตร์
 จัดต้ังคณะสังคมศาสตร์
 จัดต้ังคณะพลศึกษา (5 คณะแรกเริม่ของมหาวทิยาลัย

 รวมคณะศึกษาศาสตร)์
 จัดต้ังบัณฑิตวทิยาลัย
 สถาบันระหวา่งชาติส�าหรบัค้นควา้เรือ่งเด็ก

 เปล่ียนชือ่เป็น “สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร”์
 (Behavioral Science Research Institute)

พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2523
 จัดต้ังสถาบันทักษิณคดีศึกษา

 ณ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา

พ.ศ. 2528
 จัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2529
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ทรงส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาการศึกษา
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
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พ.ศ. 2535
 จัดต้ังคณะวศิวกรรมศาสตร์
 เริม่ก่อสรา้งศูนย์การแพทย์

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2537
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตมหาสารคาม

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยมหาสารคาม
 จัดต้ังสถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม
 จัดต้ังคณะทันตแพทยศาสตร์

 จัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์
 จัดต้ังคณะสหเวชศาสตร์
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2533
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตบางแสน

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยบูรพา
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตพิษณุโลก

 แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวทิยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2536
 จัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์
 จัดต้ังส�านักคอมพิวเตอร์
 ยุบมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 วทิยาเขตปทุมวนั และวทิยาเขตบางเขน
 มารวมกับวทิยาเขตประสานมิตร เป็นวทิยาเขตกลาง

พ.ศ. 2538
 จัดต้ังส�านักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา

พ.ศ. 2532
 ส�านักหอสมุดกลางย้ายมายังอาคาร

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ยุบมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตพลศึกษา

 มารวมกับคณะพลศึกษา ท่ีวทิยาเขตประสานมิตร
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พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
 จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์
 จัดต้ังสถาบันส่ิงแวดล้อม

 และทรพัยากร

 จัดต้ังสถาบันวจัิยศิลปวฒันธรรม
 จัดต้ังศูนย์วทิยาศาสตรศึกษา

 จัดต้ังศูนย์การแพทย์
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
 สยามบรมราชกุมารี

 จัดต้ังศูนย์บรกิารวชิาการ
 จัดต้ังส�านักงานบรหิาร

 กิจการหอพัก

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549

 สถาบันวจัิยศิลปวฒันธรรม
 เปล่ียนชือ่เป็นสถาบัน
 วฒันธรรมและศิลปะ

 จัดต้ังวทิยาลัยนานาชาติ
 เพ่ือศึกษาความยั่งยืน

 จัดต้ังศูนย์กีฬา มศว

 จัดต้ังวทิยาลัยนวตักรรม
 ส่ือสารสังคม

 รบัโอนโรงพยาบาลชลประทาน
 กระทรวงสาธารณสุข
 และเรยีกชือ่วา่ ศูนย์การแพทย์
 ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

พ.ศ. 2550
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พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
 จัดต้ังวทิยาลัยโพธวิชิชาลัย
 จัดต้ังส�านักวชิาเศรษฐศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ
 จัดต้ังสถาบันวจัิย พัฒนา

 และสาธติการศึกษา

 จัดต้ังส�านักนวตักรรม
 การเรยีนรู้

 จัดต้ังสถาบันวจัิยและพัฒนา
 การศึกษาพิเศษ

 จัดต้ังสถาบันยุทธศาสตร์
 ทางปัญญาและวจัิย

 จัดต้ังคณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม
 และการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
 (รวมสถาบนัส่ิงแวดล้อม
 และทรพัยากรกับสถาบัน
 พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรกัษ์
 ส่ิงแวดล้อมเข้าด้วยกัน)

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560

 จัดต้ังสถาบันวจัิย พัฒนา
 และสาธติการศึกษา
 (โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย
 ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์)

 โรงพยาบาลชลประทาน เปล่ียนชือ่เป็น
 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

 จัดต้ังคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม
 จัดต้ังวทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

 จัดต้ังคณะเทคโนโลยี
 และนวตักรรม
 ผลิตภัณฑ์การเกษตร

 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
 เปล่ียนสถานภาพเป็น มหาวทิยาลัยในก�ากับของรฐั

 ส�านักวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ
 เปล่ียนชือ่เป็น คณะเศรษฐศาสตร์

 คณะสหเวชศาสตร ์เปล่ียนชือ่เป็น คณะกายภาพบ�าบัด
 โอนศูนย์วทิยาศาสตรศึกษา ไปสังกัดคณะวทิยาศาสตร์
 จัดต้ังศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษสังกัดคณะศึกษาศาสตร์

 (รวมสถาบันวจัิยและพัฒนาการศึกษาพิเศษและภาควชิาการศึกษาพิเศษ
 เข้าด้วยกัน) 

 ส�านักงานบรหิารกิจการหอพัก เปล่ียนชือ่เป็น ศูนย์บรหิารกิจการหอพัก
 สังกัดส�านักงานอธกิารบดี

 จัดต้ังส�านักงานสภามหาวทิยาลัย

พ.ศ. 2559
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ปรชัญา 
(Philosophy)

การศึกษาคือความเจรญิงอกงาม
สิกฺขา วริฬฺุหิ สมฺปตฺตา

ปณิธาน 
(Pledge)

ประชาคมวชิาการแห่งผู้มีความรู้
ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติ
ประดจุผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้น�าทางปัญญา

ค่านิยม 
(Core Values)

ยึดถือวา่ผูใ้ชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย 
ไม่วา่บุคคลภายนอกและภายในมหาวทิยาลัย
เป็นผู้มีความส�าคัญท่ีต้องให้บรกิารอย่างดีท่ีสุด

ยดึถือวา่ชุมชนและประชาชนท่ัวไปมีความส�าคัญ
ท่ีมหาวทิยาลัยต้องสรา้งความสัมพันธ์
และรบัฟังความคิดเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ยึดถือวา่วฒันธรรมการศึกษา กฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติ เป็นส่ิงส�าคัญท่ีมหาวทิยาลัย
ยึดถือปฏิบัติ

วสัิยทัศน์ 
(Vision)

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
เป็นองค์กรชัน้น�าแห่งการเรยีนรูแ้ละวจัิย
บนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรบัใชสั้งคม
มุ่งสรา้งสรรค์นวตักรรมสู่สากล

	 “บนฐานการศึกษา” หมายถึง ฐานที่มาจากความเข้มแข็ง 

  ด้านการศึกษาศาสตร์ทีม่หาวทิยาลยัมคีวามเข้มแขง็มาตัง้แต่อดตี 

  และใช้ค�าว่า “บนฐาน”  น้ัน ครอบคลุมความหมายทั้งอดีต 

  ปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้ใช้ค�าว่า “จากฐาน” ซึ่งครอบคลุม 

  เฉพาะอดีตเท่านั้น

1

2

3

หมายเหตุ
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พันธกิจ 
(Mission)

ผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคณุภาพ
และคุณธรรมให้แก่สังคม
โดยผ่านกระบวนการเรยีนรู้
และสังคมแห่งการเรยีนรู้

บรกิารวชิาการท่ีมีคุณภาพ
จิตส�านึกและรบัผิดชอบต่อสังคม

ศึกษา วเิคราะห์ และท�านุบ�ารงุ
วฒันธรรมและศิลปะ

สีเทาแดง หมายถึง มีความกล้าหาญท่ีจะคิด
หรอืมีความคิดอย่างกล้าหาญ

สีเทา คือ สีของสมอง
หมายถึง ความคิดหรอืสติปัญญา

สีเทา

สีแดง คือ สีของเลือด
หมายถึง ความกล้าหาญสีแดง

สีประจ�ามหาวทิยาลัยตราสัญลักษณ์มหาวทิยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจ�ามหาวทิยาลัย
ได้มาจากกราฟท่ีเขียนแทน
สมการทางคณิตศาสตร ์y = ex 

หมายถึง การเพ่ิมหรอืการงอกงาม
ตรงกับปรชัญาของมหาวทิยาลัยท่ีวา่
“การศึกษาคือความเจรญิงอกงาม”
(สิกฺขา วริฬฺุหิ สมฺปตฺตา)

1

43

สรา้งสรรค์งานวจัิยและนวตักรรม
ท่ีมีคณุภาพ มีประโยชน์อย่างยัง่ยนื
ต่อสังคม ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ

พัฒนาระบบบรหิารท่ีมีคุณภาพ
และธรรมาภิบาล

2

5

ต้นไม้ประจ�ามหาวทิยาลัย

 ชือ่สามัญ
 Golden Shower, Indian Laburnum,
 Pudding – pine Tree

 ชือ่วทิยาศาสตร ์
 Cassia fistula linn วงศ์ Leguminosae หรอื Fabaceae
 มีชือ่เรยีกอย่างอืน่ เชน่ คนู, ชยัพฤกษ์ หรอืลมแล้ง ต้นราชพฤกษ์

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 27



  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
  เลขท่ี 114 สุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 – 2649 – 5000 โทรสาร 0 – 2258 – 4007 เส้นทางติดต่อกับมหาวทิยาลัย
  มี 3 เส้นทาง คือ (1) ซอยสุขุมวทิ 23 ถนนสุขุมวทิ (2) ถนนอโศกมนตร ี(3) ถนนเพชรบุรี

  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ อ�าเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก
  เลขท่ี 63 หมู่ท่ี 7 ถนนรงัสิต – นครนายก คลอง 16 อ�าเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 26120
  โทรศัพท์ 0 – 2649 – 5000 โทรสาร 0 – 3739 – 5542 ถึง 3 และ 0 – 3739 – 5545 ถึง 6
  เส้นทางติดต่อกับมหาวทิยาลัย คือ ถนนรงัสิต – นครนายก

  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ จังหวดัตาก วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย
  เลขท่ี 209 หมู่ท่ี 6 ต�าบลแม่ปะ อ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 63110
  โทรศัพท์/โทรสาร 0 – 5550 – 8975

  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ จังหวดัสระแก้ว วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย
  เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 3 ต�าบลหนองหมากฝ้าย อ�าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว 27160

  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ แม่แจ่ม จังหวดัเชยีงใหม่
  โรงเรยีนสาธติชุมชนการเรยีนรูส้มเด็จย่า วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย
  เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 17 ต�าบลบ้านสันเก๋ียง อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชยีงใหม่ 50270

Website : http://www.swu.ac.th

Line : @prswu

Facebook : PRswu

Instagram : @pr_swu

Twitter : @prswunews

Youtube : PRSWU

ท่ีต้ังมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ชอ่งทางการติดต่อ
ทาง Social Network

1

2

4

3

5

1

2

4

3

5

6
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ส่วนงานภายใน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ



ส่วนงานภายในมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

คณะ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะพลศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม
และการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
คณะวศิวกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม

ส่วนงานท่ีเรยีกชือ่อย่างอืน่
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ

บัณฑิตวทิยาลัย
วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย

สถาบัน
สถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวจัิย
สถาบันวจัิย พัฒนา และสาธติการศึกษา
สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์

สํานัก/ศูนย์
สํานักคอมพิวเตอร์
สํานักนวตักรรมการเรยีนรู้
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักงานอธกิารบดี
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักงานสภามหาวทิยาลัย
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
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สรปุผลการด�าเนินงาน
ยกรา่งแผนยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
(พ.ศ. 2565 - 2580)



  สบืเน่ืองจากการด�าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

โดยมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนไว้ จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดในป ีพ.ศ. 2567 นั้น 

แม้ว่าจะมกีารทบทวนและปรับปรงุมาโดยตลอดเป็นระยะ แต่ทัง้นี ้ ในปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน 

ดงัเช่นกรณสี�าคญัคอืปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (โควิด 19) ซ่ึงถือเป็นปัญหาคกุคาม 

ทีส่�าคญัอย่างยิง่ต่อพลเมอืงโลก โดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อวถิชีวีติของมนุษย์ในทุกมิติ มหาวทิยาลยัจงึมคีวามจ�าเป็น 

ต้องปรับตวัเพือ่การพฒันาให้เท่าทนักบัสถานการณ์ของโลก ประกอบกบัมกีารก�าหนดทศิทางการพฒันาประเทศ 

ในระยะยาว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนกรอบและ 

ทศิทางในการพฒันาประเทศ จงึได้มกีารก�าหนดแนวทางการวางยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเพือ่ให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ดงักล่าว ส่วนแผนและยทุธศาสตร์จงึได้มกีารวางแผนรวมทัง้ก�าหนดกรอบทศิทางการท�างานจากนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นส�าคัญ ดังต่อไปนี้

  กรอบประเด็นการวางแผนคณะท�างานเพ่ือวางยุทธศาสตร์
  และแผนปฏิบัติงานของมหาวทิยาลัย

  1.  เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567)

  2.  เพื่อการยกระดับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 

    ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  3.  เพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก

  4.  เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับที่อธิการบดีได้น�าเสนอ 

    วิสัยทัศน์ 4 ปี ในการด�ารงต�าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหา และสภามหาวิทยาลัย

  5.  เพือ่การยกระดบัแผนยทุธศาสตร์ มศว โดยยดึหลกัว่าประชาคม มศว สามารถรบัรู ้เข้าใจง่าย และ 

    น�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง

  6.  เพื่อให้มีการติดตามแผนการใช้งบประมาณและทิศทางของ มศว อย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับ 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Audit 

    Committee) และการจดัท�างบประมาณแผ่นดนิทีส่อดคล้องกับทศิทางของส�านกังบประมาณ ฯลฯ

  7.  เพือ่ก�าหนดทศิทางเสนอกรรมการสภา มศว อย่างมคีวามชดัเจน เป็นระบบ บุคลากรมหาวทิยาลยั 

    ยอมรับร่วมกัน มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

แนวทางการด�าเนินงานยกรา่งแผนยุทธศาสตร ์20 ปี
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ (พ.ศ. 2565 - 2580)
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  ทั้งนี้  คณะท�างานยกร่างแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้มีการด�าเนินการตามระบบขั้นตอน 

รวมถงึตามกรอบระยะเวลาเพ่ือให้การจดัท�าแผนและยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ตามระยะเวลา 

ทีก่�าหนด  จึงได้มกีารวางแผนและก�าหนดกรอบระยะเวลาในการท�างานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทศิทางของแผนยทุธศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั  รวมถึงแผนปฏบัิตกิารซึง่จะได้เผยแพร่เพือ่เป็นแนวทางและหลกัยดึในการท�างานของทกุหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัยต่อไป ดังแสดงตามกรอบเวลาด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์มศว

กรอบเวลาดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์มศว

Questionnaire

In-depth
Interview

In-depth
Interview

จัดต้ังคณะทํางาน

สํานักงานอธิการบดี

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ประธานสภานิสิต

นายกองคการนิสิต

นายกสโมสรนิสิต

นิสิตระดับปริญญาตรี

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผูบริหารมหาวิทยาลัย

(รองอธิการบดี)

ผูบริหารสวนงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการผลิตบัณฑิต (16 คณะ/

4 วิทยาลัย / 1 บัณฑิตวิทยาลัย

ผูมีสวนเกี่ยวของ

แผนยุทธศาสตรเดิม

วางกรอบการดําเนินงาน

ทบทวนแผนยุทธศาสตรเดิม

พิจารณาแนวนโยบายวิสัยทัศนใหม

เพื่อนําไปสูการเปน Educational

Leadership and Social

Engagement)

วิเคราะห Stakeholder

ผูบริหารสวนงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการใหบริการ (6 สํานักงาน)

ผูบริหารสวนงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการวิจัย/สนับสนุนการวิจัย

(4 สถาบัน)

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

จาก Stakeholder

จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร มศว

จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการฯ ภายใต

(ราง) แผนยุทธศาสตร มศว

แผนยุทธศาสตร มศว

แผนปฏิบัติการฯ

สิงหาคม 2563 ตุลาคม 2563 ธนัวาคม 2563 กุมภาพันธ ์2564

กันยายน 2563 พฤศจิกายน 2563 มกราคม 2564

Analyze and
Synthesize

Finalize

Focus Group Public Hearing

ศิษยเกา

ผูใชบัณฑิต (ภาครัฐและเอกชน)

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

 (ราง) แผนยุทธศาสตร มศว และ

 (ราง) แผนปฏิบัติการฯ

เริม่ต้น ส้ินสุด
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  จากกรอบแผนการด�าเนินงานเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว  ส่วนแผนและ 

ยทุธศาสตร์ได้รับนโยบายรวมถงึกรอบทศิทางของยทุธศาสตร์  โดยมทีีม่าจากการประชมุผู้บรหิารของมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้คณะกรรมการยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั  ในการก�าหนดทิศทางส�าคญัเพ่ือให้ประชาคม มศว สามารถเข้าใจ 

และทราบถงึแนวทางหลกัซึง่มหาวทิยาลยัจะยดึเป็นแนวทางส�าคญัทีจ่ะขยายผลลงไปสู่การปฏบิติังาน  โครงงาน 

กิจกรรม  และการบริหารใช้งบประมาณให้มีความเป็นรูปธรรม  เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก 

การก�าหนดทิศทางที่ชัดเจนเหมาะสมดังกล่าวจะช่วยให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อน 

ไปได้อย่างสอดคล้องกนัในทกุหน่วยงาน ผลลพัธ์สดุท้ายคอืประสทิธภิาพสงูสดุของการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

โดย  3  แนวทางท่ีส�าคัญและได้รับการก�าหนดให้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

มีดังนี้

Educational
Leader

High Performance
Organization

Learning University for Society

3 Main SWU Strategies

Social
Engagement
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  เนือ่งจากมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�า ซ่ึงมปีระวติัศาสตร์และรากฐานมาจาก 

การเป็นโรงเรียนฝึกหดัครชูัน้สงู ดงันัน้กรอบยทุธศาสตร์ที ่1 จงึมุง่เน้นด้านการเป็นผูน้�าทางการศกึษา โดยมผีลผลิต 

ที่ส�าคัญยิ่ง ได้แก่ การให้การศึกษา ท้ังนี้ มีสาระเชื่อมโยงที่เก่ียวข้องกับการผลักดันให้มหาวิทยาลัยขึ้นเป็นผู้น�า 

ทางการศึกษา ได้แก่ประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ คือ

  1.  ศาสตร์และหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศ (Excellent Curriculum)

  2.  ความเชี่ยวชาญในการสอนและการวิจัย (Teaching & Research Expert)

  3.  ความเป็นสากล (Internationalization)

  4.  ความเชื่อมโยงและเข้มแข็งของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (Student & Alumni)

กรอบยุทธศาสตรท่ี์ การเป็นผู้น�าทางการศึกษา (Educational Leader)1

2

กรอบยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ตระหนักถงึความส�าคญัของการขับเคลือ่นองค์กรซึง่ต้องมีความสามารถ 

ที่จะสนับสนุนให้เกิดการท�างานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพสงูสุด  ต้องให้ความส�าคญักบัระบบการบริหารงานเพ่ือเป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะสูง  โดยมสีาระ 

ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปถึงการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงได้ดังนี้

  1.  การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance)

  2.  การมีระบบการวางแผนและขับเคลื่อนองค์กร (Operation System Organization)

  ซึง่มหาวทิยาลยัมุง่เน้นกรอบการพฒันาองค์กรตามองค์ประกอบทีส่�าคญั 2 ด้าน ได้แก่ การให้ความส�าคญั 

และการพฒันาศกัยภาพของคนในองค์กร (Human Capacity) และการให้ความส�าคญัในประเดน็ของโลกยคุดจิิทลั 

เพื่อน�ามาเป็นทิศทางของการท�างาน (Digital Literacy)

การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)กรอบยุทธศาสตรท่ี์
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3กรอบยุทธศาสตรท่ี์ การเป็นมหาวทิยาลัยรบัใชสั้งคม (Social Engagement)

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นอกจากความเป็นผูน้�าทางการศกึษาแล้ว ยงัเป็นมหาวทิยาลยัทีม่เีป้าหมาย 

การด�าเนนิงานตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยัอย่างมุง่มัน่ท่ีจะท�าให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม ท้ังนี ้จากโครงสร้างของ 

มหาวิทยาลยัทีม่ส่ีวนงานและท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่ลายจงัหวดั  ได้แก่  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  องครักษ์  จงัหวัด 

นครนายก วิทยาลยัโพธวิชิชาลยั มศว จังหวดัสระแก้ว วทิยาลยัโพธวิชิชาลยัแม่สอด จังหวัดตาก และโรงเรยีนสาธติ 

ชมุชนการเรยีนรูส้มเดจ็ย่า  วิทยาลยัโพธวิชิชาลยั  มศว แม่แจ่ม  จงัหวดัเชยีงใหม่  ซ่ึงสามารถตอบสนองการด�าเนนิการ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมได้ ดังนี้

  1.  การบูรณาการพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) (อาท ิเป้าหมาย 

    ท่ี 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 10: 

    ลดความเหลื่อมล�้า เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 17: 

    ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น)

  2.  การบรกิารวชิาการและการวิจยัทีส่อดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา 

    วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (2563 - 2570) แผนอดุมศกึษาระยะยาว 20 ปี (2561 - 2580) และ 

    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(2561 - 2580)

  ทั้งนี้ จากกรอบประเด็นการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการ และการวิจัย 

จะมุ ่งเน้นให้เกิดการประสานความร่วมมือในการท�างานโดยการบูรณาการศาสตร์และหน่วยงานต่าง ๆ  

(Cross Functional) เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

  แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ในรอบปีพุทธศกัราช 2565 - 2580 

จะมคีวามชดัเจน เข้าใจง่าย สามารถน�าไปปฏิบตัไิด้ในทกุภาคส่วนของมหาวทิยาลยั โดยในแต่ละกรอบยุทธศาสตร์ 

ทัง้ 3 กรอบนัน้จะมกีารก�าหนดตัวชีว้ดัใน 4 มติท่ีิเหมาะสม สามารถเชือ่มโยงถงึความส�าเรจ็ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนถึงการประเมินและประมวลผลความก้าวหน้า 

ในการด�าเนินการด้านยุทธศาสตร์ตามวงรอบการพัฒนาทุก 2 ปี และทุกวงรอบ 4 ปี เพื่อให้แผนยุทธศาสตร ์

และแผนปฏิบตักิารของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามทนัสมยัและเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

ในอนาคต
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รายงานการบรหิารงานตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัย



การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

งานวิชาการมีการด�าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้

  1)  มีการวางระบบและกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based 

Education ทีใ่ห้ความส�าคญัในการพฒันาผูเ้รยีนให้มผีลลพัธ์การเรยีนรู้ทีต่อบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

และสงัคม โดยในปีการศึกษา 2562 มหีลกัสตูรทีไ่ด้พฒันาและได้รบัการรบัรองคุณภาพจากสมาคมวชิาชีพ จ�านวน 

4 หลกัสตูร ได้รบัการรบัรองคณุภาพในระดบัอาเซยีน (AUN-QA) จ�านวน 4 หลักสตูร และได้รับการรบัรองในระดบั 

นานาชาติ (WFME) จ�านวน 2 หลักสูตร

  ทั้งยังมีแผนการด�าเนินงานพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE และหลักสูตรในลักษณะร่วมผลิตกับสถาน 

ประกอบการ (ภาครฐั เอกชน ชมุชน) อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือผลติบณัฑติให้มสีมรรถนะ (Competency) ตรงตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม พร้อมสูโ่ลกแห่งการท�างานจรงิ นอกจากนี ้ยงัมแีผนการจดัการปรบัปรงุหลกัสูตร 

บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบฝึกงานและสหกิจศึกษา (CWIE) ให้มากขึ้น

  2)  ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้คณะ/หน่วยงานจัดท�าหลักสูตรบรูณาการระหว่างศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ 

เพือ่รองรบันสิิตต่างชาติ ท้ังยงัผลกัดนัให้จดัท�าหลกัสตูรระยะสัน้ (Short Course) เปิดสอนเป็น Module ส�าหรับ 

บคุคลภายนอก และสามารถเกบ็หน่วยงานสะสม เม่ือเรยีนครบจ�านวนหน่วยกิตของหลักสตูรสามารถได้รับปรญิญา 

ของหลักสูตรนั้น ๆ  ได้

  3)  ผลกัดนัให้มกีระบวนการจัดการความรู ้ (KM)  กลุม่รองคณบดฝ่ีายวชิาการอย่างต่อเนือ่ง  น�าองค์ความรู ้

ไปพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE เพื่อให้ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA โดยในช่วง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้  COVID-19  ได้มกีารจัดประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มรองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  4)  มีระบบการท�างานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันภายในสถาบัน ระดับภายในสถาบันมีการสื่อสารข้อมูล 

และแนวปฏิบัตต่ิาง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัรองคณบดฝ่ีายวชิาการทกุคณะ/หน่วยงานอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้ระบบการท�างาน 

ทีท่นัต่อการปรบัเปลีย่นของยุคสมยั  ระดบัภายนอกสถาบนัมกีารท�างานร่วมกบัองค์กรในระดับประเทศเพ่ือน�าข้อมูล 

ที่ได้สื่อสารกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

  5)  มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้รองรับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยมีการติดตามและ 

ประเมินผลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่น�าผลการด�าเนนิงานมาทบทวนและปรบัแผนยทุธศาสตร์อย่างต่อเนือ่งเป็นระยะ ๆ  

ทัง้นี ้ มหาวิทยาลยัได้ให้ความส�าคญัเรือ่งการพฒันาบณัฑิตสูศ่ตวรรษที ่ 21  โดยมุ่งเน้นการพฒันาอาจารย์ให้มคีณุภาพ 

เป็นอาจารย์มอือาชพี  โดยได้จดัโครงการพฒันาอาจารย์สูค่วามเป็นเลิศ  (SWU-BEST)  โดยพัฒนาคณุภาพอาจารย์ 

ในทุกระดับ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน ส�าหรับอาจารย์ใหม ่โดยจัดอบรมให้อาจารย์มีความรู้ 

ในการจดัการเรยีนการสอน จติวิญญาณความเป็นคร ูการวดัประเมินผล และข้ันเสรมิสรรถนะส�าหรับอาจารย์ท่ัวไป 

โดยเน้นการอบรมกระบวนการสอนเชงิรกุ (Active Learning) เพ่ือให้อาจารย์สามารถปรับใช้ความรูจ้ากการอบรม 

ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัประกวดการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ทีใ่ช้กระบวนการ 

Active Learning ในโครงการ Dare to Change เพ่ือเป็นการกระตุน้และเป็นขวญัก�าลงัใจให้อาจารย์จัดการเรยีน 

การสอนเชิงรุกมากขึ้น
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  นอกจากน้ี ได้มกีารจดัอบรมการใช้เทคโนโลยหีรอืโปรแกรมช่วยสอน การวดัประเมินผลในรปูแบบต่าง ๆ  

และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ได้มกีารจัดอบรมอาจารย์ เร่ือง การจัดการเรียนการสอน 

ออนไลน์อย่างมปีระสทิธภิาพ (SWU-BEST: Effective online teaching) เพ่ือรองรบัการเรยีนการสอนทีต้่องมกีารเว้น 

ระยะห่างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

  นอกจากน้ี ยังได้จัดโครงการส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับรองสมรรถนะตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ของสหราชอาณาจกัร UKPSF เพือ่ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมกีารต่ืนตัวในการจัดการเรียนการสอนทีมี่คณุภาพ 

โดยฝ่ายวชิาการได้จดัอบรมเกณฑ์ UKPSF เพือ่จะได้ให้อาจารย์ท่ีมคีณุภาพเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล ซ่ึงจะส่งผล 

ต่อการพฒันานสิิตให้มคีณุภาพ ท้ังยงัสนบัสนนุให้อาจารย์สมัครเขยีนขอรบัรองสมรรถนะกับสถาบนั Advance HE 

ของประเทศสหราชอาณาจักร และเป็นการกระตุ้นการขอต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้มากขึ้นด้วย

  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด�าเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้

 หลักสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2563
  ในปีการศึกษา 2563 มีจ�านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี (จ�านวน 91 หลักสูตร) และ 

ระดับบัณฑิตศึกษา (จ�านวน 96 หลักสูตร)	รวมทั้งสิ้น	187	หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้

ระดับการศึกษา หลักสูตรปกติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาตรี 73 10 8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 0 0

ปริญญาโท 57 1 1

ปริญญาเอก 36 0 0

รวม 167 11 9

 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานอาเซียน
  งานวิชาการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานอาเซียนโดยมีการให้ความรู้ 

และอบรมหลกัการของ OBE รวมถึงการเตรียมการเพ่ือการรองรบัการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรมาตรฐานอาเซยีน 

ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ปัจจุบันมีอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม AUN-QA 

จ�านวน 151 คน และมีหลักสูตรท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2562 

ด้วยเกณฑ์ AUN-QA จ�านวน 177 หลักสูตร

  ซึ่งมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA มีจ�านวน 4 หลักสูตร

  1.  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย คณะพลศกึษา

  2.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์

  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
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   หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ WFME มีจ�านวน 2 หลักสูตร

  1.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

  2.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ) คณะแพทยศาสตร์

 การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้คณะ/หน่วยงานจัดท�าหลักสูตรระยะสั้น (Short course) 

ส�าหรบับคุคลภายนอก เพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานและทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชพี เพ่ือรองรับการศกึษา 

ทุกช่วงวัย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้น (Short course) จ�านวน 30 หลักสูตร ดังนี้

  คณะกายภาพบ�าบัด
    1.  การคัดกรองภาวะบกพร่องทางการแพทย์ส�าหรับกายภาพบ�าบัด (Screening of Medical 

Disorders for physical therapy)

    2.  นวัตกรรมทางกายภาพบ�าบัด (Innovation in physical therapy)

    3.  ปฐมเหตุของความเจ็บปวดส�าหรับการรักษาทางกายภาพบ�าบัด

    4.  กลยุทธ์ผู้น�าในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพ

    5.  นวัตกรรมทางกายภาพบ�าบัด

    6.  ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ

    7.  การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์ส�าหรับนักกายภาพบ�าบัด

  วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
    8.  การออกแบบเครื่องประดับในอุตสาหกรรม 4.0

    9.  ต้นแบบเครื่องประดับและเทคโนโลยีงานหล่อแบบจ�าลอง

    10.  โลหะวิทยาเครื่องประดับและการจ�าลองงานหล่อในโรงงาน

    11.  ปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ�าลองการหล่อ

    12.  การตลาดดิจิทัลส�าหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

    13.  องค์กรสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการส�าหรับธุรกิจเครื่องประดับ

  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
    14.  นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

  บัณฑิตวทิยาลัย
    15.  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่สังคมอนาคต

    16.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมอนาคต

    17.  การประเมินผลที่เสริมพลังงานเรียนรู้

    18.  จิตวิทยาประยุกต์กับการพัฒนาสังคม
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  สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
    19.  จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์

    20.  การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL

    21.  ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยขั้นสูง

    22.  ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการท�างานต่างวัฒนธรรม

    23.  การวิจัยเชิงคุณภาพ: รู้-ท�า-น�าไปใช้

    24.  การปรับพฤติกรรมบุคคล

  คณะมนุษยศาสตร์
    25.  การเขียนเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ (Digital Media Content Writing)

    26.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับชาวต่างประเทศ

    27.  การพูดเฉพาะอาชีพ

    28.  การใช้เหตุผลเพื่อการสอบเข้ารับราชการ

    29.  รู้รอบ (โลก) จิต

    30.  Linguistics Training: A Key to Become a Successful Language Teacher

 การส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรยีน 
 การสอน ในยุคศตวรรษท่ี 21
  มหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิและพฒันาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เพ่ือสามารถ 

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัส่งเสรมิการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที ่21 ให้กับนสิิตเป็นการช่วยกระตุ้นให้นสิติ 

รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึง 

การท�าให้ผู้เรียนเกิด Multi-Skills ได้ โดยได้ท�าการอบรมเป็น 2 ระดับ คือ

 1) ขั้นพ้ืนฐาน ส�าหรับอาจารย์ใหม่

   โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการ (ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562) มีผู้เข้าร่วม 

อบรม จ�านวน 55 คน

 2) ขั้นเสรมิสมรรถนะ ส�าหรับอาจารย์ทั่วไปที่มีประสบการณ์สอน

   โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มสีมรรถนะและประสิทธิภาพการจดั 

การเรยีนการสอนเพือ่การปฏริปูการศกึษาสูป่ระเทศไทย 4.0” ในหวัข้อ “การอบรมเกณฑ์และการเขยีนขอรับรอง 

สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน UKPSF” จดัขึน้ระหว่างวนัที ่23 - 25 ธนัวาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 86 คน
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   โครงการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จดัขึน้เม่ือวนัที ่5 กมุภาพันธ์ 2563 

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 31 คน

   โครงการการวดัและประเมนิผลทีส่อดคล้องกบัผลการเรยีนรู ้จดัข้ึนเมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2563 

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 48 คน

   โครงการให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามเกณฑ ์

มาตรฐานของสหราชอาณาจักร UKPSF จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ มศว องครักษ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 

จ�านวน 34 คน และ จัดขึ้นเมื่อวันที ่16 มีนาคม 2563 ณ มศว ประสานมิตร มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 114 คน
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   โครงการ“Empowering Teaching with User Experience Design: Infographic, Design 

thinking  และ  Moblie  Application”  จัดขึ้นเมื่อวันที่  7  เมษายน  2563  มีผู้เข้าร่วมอบรม  จ�านวน  36  คน 

เป็นการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

   โครงการเสาวนา เรือ่ง “การประเมนิการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค COVID-19” จดัขึน้ 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 92 คน เป็นการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

   โครงการ SWU-BEST: Effective Online Teaching จัดขึ้นระหว่างวันที ่16 กรกฎาคม - 31 

สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 990 คน

  ทัง้น้ี ยงัมกีารจดัโครงการ Dare to change เพ่ือส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยมนีโยบาย 

ให้อาจารย์ทีน่�าความรูจ้ากทีเ่ข้าอบรม Active learning ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ในรายวชิาต่างๆ 

ให้นสิติและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ มคีณะกรรมการพิจารณาผลงาน ซ่ึงมผู้ีส่งผลงานรวมท้ังส้ิน 46 คน 

มผีูผ่้านการคดัเลอืกในระดับดีมาก จ�านวน 11 คน ระดับด ีจ�านวน 15 คน และระดับปานกลาง จ�านวน 20 คน 

โดยผู้ได้รับรางวัลระดับดีมากจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จ�านวน 10,000 บาท และระดับดีจะได้รับ 

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จ�านวน 5,000 บาท จากคุณชุมพล พรประภา ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 

(เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563)

 คลินิกการให้ค�าปรกึษาในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้(Clinics for Teaching 
 and Learning Skill Development)
  โครงการน้ีจัดขึ้นส�าหรับคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของ 

อาจารย์ เป็นการอบรมเทคนิคการสอนต่างๆ การน�าความรู้ท่ีได้ไปวางแผนหรือลองปฏิบัติแล้ว แต่มีอุปสรรค 

หรอืยงัมข้ีอสงสยับางประการ จงึสามารถมาเข้าคลินกิพบวทิยากรผู้เชีย่วชาญในด้านต่างๆ เพ่ือให้การจัดการเรียน 

การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ในปีการศกึษา 2562 มกีารจดัคลนิกิการให้ค�าปรกึษาในการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้(Clinics for Teaching 

and Learning Skill Development) ในหวัข้อ การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน คร้ังที ่1 

โดยมี ผศ.ดร.อิทธิพัทธ ์สุวทันพรกูล และ ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 2 คน
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 การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นส�าคญั เป็นแหล่งการทดลอง ทดสอบในกระบวนการวจิยัและพฒันา โดยในปีการศกึษา 2562 การจดัโครงการ 

มหาวิทยาลยัเดก็ประเทศไทย  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และโครงการของหน่วยงานสาธิตทีไ่ด้รบัการยกย่อง 

เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเป็น Best Practice ดังนี้

  มีการจัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ รวม 3 โครงการ

 1)	 โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 (SWU	 Thailand 

Children’s	 University)  โครงการจัดขึ้นเพื่ออบรมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ได้มอบหมาย 

ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการเปิดงานโครงการ 

มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Thailand Children’s University) จัดขึ้น 

ระหว่างวันที่  18 - 20  ตุลาคม  2562  ณ  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร
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 2)	 โครงการมหาวทิยาลัยเดก็ประเทศไทย	มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ	“สนกุวทิย์	พชิิตภยัธรรมชาต”ิ 

โครงการจดัขึน้เพือ่อบรมให้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศกึษาจากโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการมคีวามสนใจ 

ด้านวิทยาศาสตร์  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ได้มอบหมายให้  รองศาสตราจารย ์ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นตัวแทนในการเปิดงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  “สนุกวิทย์  พิชิตภัยธรรมชาติ”  จัดขึ้นเมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2562  ณ  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 3)	 โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ประเทศไทย	มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ โครงการจดัขึน้เพือ่เปิดโลก 

วทิยาศาสตร์แก่เดก็นกัเรยีน อาท ิครทูีไ่ม่มลีมหายใจ เพ่ือเข้าใจความหมายของค�าว่าอาจารย์ใหญ่ เป็นต้น ซึง่มีเดก็ 

นกัเรยีนจาก 16 โรงเรยีน โดยรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นตัวแทนในการเปิดงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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  นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัโครงการของหน่วยงานโรงเรยีนสาธติทีไ่ด้รบัการยกย่องเป็นต้นแบบการจดัการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานหรือเป็น Best Practice จ�านวน 9 โครงการ ดังนี้

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั จ�านวน 6 โครงการ

  1.  โครงการบูรณาการ 1

  2.  โครงการบูรณาการ 2

  3.  โครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1

  4.  โครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2

  5.  โครงการกิจกรรมพหุปัญญา 1

  6.  โครงการกิจกรรมพหุปัญญา 2

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ�านวน 3 โครงการ
  7.  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฉันทศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-3

  8.  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6

  9.  โครงการศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์

 การจัดการเรยีนการสอนแบบสหกิจศึกษา
  มหาวิทยาลยัมนีโยบายส่งเสริม สนับสนนุให้คณะ/หน่วยงานมกีารจดัการเรยีนการสอนแบบสหกิจศกึษา 

เพื่อให้ผู ้เรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรที่มีการส่งเสริมสหกิจศึกษาและส่งนิสิต 

ไปสหกิจศึกษาแล้ว จ�านวน 8 หลักสูตร ดังนี้

  1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

  2)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

  3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

  4)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

  5)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

  6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

  7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

  8)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา 

เป็นประจ�าทกุปี ซึง่ในปีการศกึษา 2562 มกีารจดัโครงการระหว่างวนัที ่16 - 17 กรกฎาคม และระหว่างวนัที ่20 - 21 

กรกฎาคม 2563 โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท�างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ในสงัคมการท�างาน การเลอืกงานให้เหมาะสมกับตนเองพร้อมเทคนคิการสัมภาษณ์งาน การเขยีนจดหมายสมคัรงาน 

และ resume แบบมอือาชพี ระบบบรหิารคณุภาพและการปรบัตวัเข้ากบัองค์กร ทักษะการสือ่สารและการน�าเสนอผลงาน 

เพื่อความส�าเร็จ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างาน
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  ในการน้ี  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  ขอสรุปจ�านวนนิสิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา 

2560 - 2562 ดังนี้

  โดยนสิติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานสหกจิศกึษา ในโครงการประกวดแข่งขัน 

สหกิจศกึษาดีเด่น ประจ�าปี 2563 ส�าหรับสถาบนัการศกึษาในเครอืข่ายพฒันาสหกิจศกึษา ของเครือข่ายอดุมศกึษา 

ภาคกลางตอนบน  เมื่อวันที่  9  กันยายน  2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ธัญบุรี  และได้รับรางวัล 

จ�านวน 3 รางวัล ดังนี้

  1.  รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

    น.ส.ปณิษฐา  เกตุชาญชัย  จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผลงาน การจดัการลดความสญูเสียในคลงัสนิค้า กรณศึีกษาโรงงานผลติน�า้ตาล ควบคมุโดย 

ผศ.ดร.ณัฐพงษ ์คงประเสริฐ

  2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

    นายบารเมษฐ์ ฤกษ์นพิฐิชยั จากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการจัดการท่องเทีย่ว 

แบบบูรณาการ  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ผลงาน  แผนพัฒนาชุมชนปลายบาง 

เพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ควบคุมโดย อ.ดร.จุฑาธิปต ์จันทร์เอียด

  3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทนวัตกรรมดีเด่น

    น.ส.พรนภา  เด่นจารุกูล  จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

วทิยาลยัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลงาน ศกึษาคุณภาพชิน้งานจากการน�าทอง 10K กลบัมาหล่อใหม่ และปรบัปรุง 

สูตรโลหะตามสมบัติทางโลหะวิทยา ควบคุมโดย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี

ปีการศึกษา จ�านวนนิสิตท่ีเข้ารว่มสหกิจศึกษา (คน)

2560 15

2561 32

2562 55
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 โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสรมิและสนับสนุนงานด้านวชิาการ
  ในปีการศึกษา 2562 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและ 

สนับสนุนงานด้านวิชาการ จ�านวน 2 โครงการ ดังนี้

 1)	 งาน	SWU	OPEN	HOUSE	2019 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน SWU Open House 2019 

จดัข้ึนระหว่างวนัที ่22 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร เพ่ือประชาสมัพันธ์ 

หลักสูตรและระบบการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย

 2)	 โครงการประชาสมัพนัธ์ระบบการคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา	TCAS	 ปีการศกึษา 

2563 ได้จดัโครงการประชาสัมพนัธ์ระบบการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา TCAS ปีการศกึษา 2563 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศร ีมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร โดยได้รบัเกยีรตจิากรองศาสตราจารย์ 

ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดพิธี
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 รางวลัเชดิชูเกียรติ
	 1)	 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ 

มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร	The	United	Kingdom	Professional	Standard 

Framework	(UKPSF)	จากสถาบัน	Higher	Education	Academy	ดังนี้

   ได้รับการรับรองในระดับ Principal Fellow  (PFHEA)  (เป็นคนท่ี 2 ของประเทศไทย)  

มีจ�านวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

   ได้รับการรับรองในระดับ Senior Fellow (SFHEA) มีจ�านวน 28 คน (ปีการศึกษา 2562)

  1.  รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์      คณะแพทยศาสตร์

  2.  ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ      คณะแพทยศาสตร์

  3.  รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข        คณะกายภาพบ�าบัด

  4.  ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม        คณะแพทยศาสตร์

  5.  ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์        ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

  6.  รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด       คณะแพทยศาสตร์

  7.  ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง        คณะศึกษาศาสตร์

  8.  ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา      ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

  9.  ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร        คณะวิศวกรรมศาสตร์

  10.  ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม        คณะมนุษยศาสตร์

  11.  รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี        คณะศึกษาศาสตร์

  12.  ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์         คณะศึกษาศาสตร์

  13.  ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี        วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  14.  ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด        คณะพลศึกษา

  15.  รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์        คณะสังคมศาสตร์
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  16.  อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล       คณะเภสัชศาสตร์

  17.  รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร      คณะวิทยาศาสตร์

  18.  ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม       ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

  19.  รศ.ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย     คณะแพทยศาสตร์

  20.  รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป์       คณะวิศวกรรมศาสตร์

  21.  ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล     คณะแพทยศาสตร์

  22.  รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช       ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

  23.  ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์     คณะวิทยาศาสตร์

  24.  ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์     คณะศึกษาศาสตร์

  25.  ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ       คณะกายภาพบ�าบัด

  26.  ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา       คณะทันตแพทยศาสตร์

  27.  รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ       คณะแพทยศาสตร์

  28.  รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์     คณะวิทยาศาสตร์

     ได้รับการรับรองในระดับ (FHEA) จ�านวน 3 คน (ปีการศึกษา 2562)

  1.  ผศ.ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร       คณะวิศวกรรมศาสตร์

  2.  อ.ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล     คณะมนุษยศาสตร์

  3.  อ.ดร.สกุลรัตน์ วรธ�ารง       คณะมนุษยศาสตร์
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	 2)	คณาจารย์ของมหาวทิยาลัยได้รับประกาศนยีบตัรการรบัรองคุณภาพด้านการจดัการเรยีนการสอน 

ดีเด่นจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	(ควอท.) 

ร่วมกับ	ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	ประจ�าปี	2563

    คณาจารย์ของมหาวทิยาลยัได้รบัรางวลัอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจ�าปี 2563 จากการประชมุ 

วิชาการ ครั้งที ่15 ประจ�าป ี2563 เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย ในยุคพลิกผัน “Developing 

Thai Higher Education System and Mechanism for Disruptive Era” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

โดยมีแนวคิดเพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มคีวามสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศกึษาในระดับอดุมศกึษาสามารถเป็นต้นแบบได้ และคดัเลอืก 

อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน โดยมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล จ�านวน 2 รางวัล คือ

    1.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบในด้าน 

การพัฒนาการเรียนการสอน

    2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนติา เลศิพรกลุรัตน์ อาจารย์สังกดัส�านกันวตักรรมการเรียนรู้ ได้รับรางวลั 

อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจ�าป ี2563

    ซ่ึงในการประชมุวชิาการครัง้นี ้มกีารคดัเลือก “การน�าเสนอบทความวชิาการดีเด่นเก่ียวกับการพัฒนา 

การเรียนการสอนในยุคพลิกผัน ประจ�าป ี2563” จ�านวน 3 บทความ โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ชนัตถ ์พูนเดช 

อาจารย์สงักัดส�านกันวตักรรมการเรยีนรู ้ได้รบัรางวลัผลงานนวัตกรรมการเรยีนการสอนของอดุมศกึษาในยคุพลิกผนั
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 การรบันิสิตใหม่
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบ TCAS ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยประกาศรับจ�านวน 6,706 คน มีผู ้สมัคร 72,321 คน และ 

มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 6,373 คน คิดเป็นร้อยละ 95.03 ของจ�านวนรับ

การรบันิสิตระดับปรญิญาตรใีนปีการศึกษา 2562

ข้อมูลเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562
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ปีการศึกษา จ�านวนรบั จ�านวน
ผู้สมัคร

จ�านวน
ผู้สอบได้

จ�านวน
ผู้รายงานตัว

จ�านวนรายงานตัว
คิดจากจ�านวนรบั
ตามแผน (รอ้ยละ)

สรปุปีการศึกษา 2562 6,706 72,321 8,569 6,373 95.03

TCAS 1 รับโดยแฟ้มสะสมผลงาน 1,454 8,744 1,672 1,234 84.87

TCAS 2 รับแบบโควต้า 1,172 4,452 914 823 70.22

TCAS 3 รับตรงร่วมกัน 2,340 39,807 2,626 1,666 71.20

TCAS 4 Admissions 1,479 16,990 2,768 2,141 144.76

TCAS 5 รับแบบอิสระ 261 2,328 589 509 195.02
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  จากกราฟด้านบนแสดงให้เห็นจ�านวนสาขาวิชาที่มีผู้มารายงานตัว คิดเป็นจ�านวนร้อยละ โดยมีจ�านวน 

สาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัวมากกว่า 90% มากถึง 92 สาขาวิชา ตามล�าดับ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

จํานวนสาขาวชิาท่ีมีผู้มารายงานตัว คิดเป็นรอ้ยละ

> 90% < 20%70% - 89% 50% - 69% 21% - 49%

จํา
นว

นส
าข

าว
ชิา

 12
5 

สา
ขา

วชิ
า

92 สาขาวชิา

18 สาขาวชิา

7 สาขาวชิา 4 สาขาวชิา 4 สาขาวชิา

73.60%

14.40%

5.60% 3.20% 3.20%

คิดเป็น

คิดเป็น

คิดเป็น
คิดเป็น คิดเป็น

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

จํานวนสาขาวชิาท่ีมีผู้มารายงานตัว คิดเป็นรอ้ยละ

> 90% < 20%70% - 89% 50% - 69% 21% - 49%

จํา
นว

นส
าข

าว
ชิา

 12
5 

สา
ขา

วชิ
า

92 สาขาวชิา

18 สาขาวชิา

7 สาขาวชิา 4 สาขาวชิา 4 สาขาวชิา

73.60%

14.40%

5.60% 3.20% 3.20%

คิดเป็น

คิดเป็น

คิดเป็น
คิดเป็น คิดเป็น

  จากกราฟด้านบนแสดงให้เห็นจ�านวนรับและจ�านวนรายงานตัว ใน TCAS ท้ัง 5 รอบ ในปีการศึกษา 2562
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  จากสถิติการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ เพิ่มมากขึ้นทุกปีดังต่อไปนี้

 การได้งานท�าของบัณฑิต
  ผู้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีจ�านวน 4,284 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563) 

จากการส�ารวจภาวะการได้งานท�าในช่วงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร พบว่าบณัฑิตปริญญาตรี 3,962 คน 

(เฉพาะที่ตอบแบบส�ารวจ) ได้งานท�าภายใน 1 ปี จ�านวน 2,070 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 (ไม่รวมบัณฑิต 

ที่ศึกษาต่อ) จ�านวนบัณฑิตท่ีได้งานท�าเป็นบัณฑิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 643 คน (ร้อยละ 31.06) 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 653 คน (ร้อยละ 31.55) และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

774 คน (ร้อยละ 37.39)

สรปุจํานวนการรบันิสิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
ประจําปีการศึกษา 2558-2562
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4,163 4,698 5,528 5,756 6,373
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 ผลการสอบใบประกอบวชิาชพีของผู้ส�าเรจ็การศึกษา
 ผู้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ�านวน 892 คน จาก 11 คณะ ที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ 

มีผู้สอบได้ จ�านวน 874 คน คิดเป็นร้อยละ 97.98

ล�าดับ คณะ
จ�านวนผู้ส�าเรจ็การศึกษา (คน)

รอ้ยละ
สอบท้ังหมด สอบได้

 กลุ่มวชิาชพีทางวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

1 แพทยศาสตร์ 183 166 90.71

2 ทันตแพทยศาสตร์ 56 56 100

3 เภสัชศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ COVID-19
สภาเภสัชกรรมจะมีการก�าหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพอีกครั้ง

4 กายภาพบ�าบัด 59 59 100

5 พยาบาลศาสตร์ 92 91 98.91

 กลุ่มวชิาชพีครู

6 ศึกษาศาสตร์ 46 46 100

7 วิทยาศาสตร์ 152 152 100

8 สังคมศาสตร์ 44 44 100

9 ศิลปกรรมศาสตร์ 82 82 100

10 พลศึกษา 129 129 100

11 มนุษยศาสตร์ 49 49 100

สรปุจํานวนการรบันิสิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
ประจําปีการศึกษา 2558-2562
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 หน่วยงานท่ีมีการจัดการเรยีนการสอน
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหน่วยงานที่เปิดสอน ทั้งหมด 24 หน่วยงาน แบ่งเป็น 16 คณะ 

5 ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 1 สถาบัน และ 2 ส�านัก ดังนี้

คณะ
 คณะศึกษาศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์

 คณะกายภาพบ�าบัด  คณะพยาบาลศาสตร์

 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  คณะแพทยศาสตร์

 คณะพลศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  คณะศิลปกรรมศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์

 คณะสังคมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ส่วนงานท่ีเรยีกชือ่อย่างอืน่ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
 บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สถาบัน
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ส�านัก
 ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้
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การวจัิย

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยได้ด�าเนินการเพื่อตอบสนอง 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการวางแผนการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมและโครงการที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็น 

มหาวิทยาลัยชั้นน�าด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในระดับสากล พร้อมน�าผลงานวิจัย 

ไปสู่การใช้ประโยชน์และการรับใช้สังคมเพื่อน�าไปสู่สังคมแห่งปัญญาอย่างยั่งยืน

 งบประมาณสนับสนุนด้านการวจัิย
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย จ�าแนกตามแหล่งทุน 

และกลุ่มสาขาการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อรวมงบประมาณจากแหล่งทุนทุกประเภทพบว่า 

มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย จ�านวน 672  โครงการ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 234,868,938.88 บาท 

(สองร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ดังตารางที ่1

ตารางท่ี 1 จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย จ�าแนกตามแหล่งทุนและกลุ่มสาขาการวิจัย

แหล่งเงินทุนวจัิย

กลุ่มสาขาการวจัิย

วทิยาศาสตร์
สุขภาพ

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รวม 3 กลุ่ม
หน่วย

(โครงการ/
บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน โครงการ

บาท

2. งบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย

29 52 29 110 โครงการ

6,110,000.00 10,018,500.00 4,825,000.00 20,953,500.00 บาท

3. งบประมาณเงินรายได้
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

160 70 230 460 โครงการ

16,924,368.50 7,910,280.00 23,991,626.00 48,826,274.50 บาท

4. แหล่งอื่นๆ (องค์กรภายนอก) 15 45 42 102 โครงการ

17,628,921.38 73,358,286.00 74,101,957.00 165,089,164.38 บาท

รวมท้ัง 4 แหล่ง
204 167 301 672 โครงการ

40,663,289.88 91,287,066.00 102,918,583.00 234,868,938.88 บาท
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  จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยเมื่อจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวิจัยพบว่า 

จากโครงการทั้งหมด 672 โครงการ ที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประเภท 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ�านวน 268 โครงการ เป็นเงิน 28,015,766.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.93 

และเป็นโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 404 โครงการ เป็นเงิน 206,853,172.38 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 88.07 ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยจ�าแนกตามแหล่งทุนและประเภทการวิจัย

แหล่งเงินทุนวจัิย

ประเภทการวจัิย

วจัิยเพ่ือสรา้ง
องค์ความรู้

วจัิยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

รวม 2 ประเภท 
หน่วย

(โครงการ/บาท)

1. งบประมาณแผ่นดิน โครงการ

บาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย

30 80 110 โครงการ

5,055,000.00 15,898,500.00 20,953,500.00 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(คณะ สถาบัน ส�านัก ศูนย์ วิทยาลัย)

238 222 460 โครงการ

22,960,766.50 25,865,508.00 48,826,274.50 บาท

4. แหล่งอื่นๆ (องค์กรภายนอก) 102 102 โครงการ

165,089,164.38 165,089,164.38 บาท

รวมท้ัง 4 แหล่ง
268 404 672 โครงการ

28,015,766.50 206,853,172.38 234,868,938.88 บาท

 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการวจัิย
  โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนางานที่ด�าเนินการโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

(เช่น การจัดอบรมการท�าวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย การจัดเวทีให้ผู ้วิจัยและ 

ผู้ใช้ผลงานวิจัยพบกัน กิจกรรมหาทุนเพื่อสร้างนักวิจัยมือใหม่ เป็นต้น)

วนัเดือนปีท่ีจัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

10 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ:
การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาต ิภาคทฤษฎี

18,187.00

22 ตุลาคม 2562 โครงการ “แนวทางการพัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ของหน่วยงานภายใต้ยุทธศาสตร ์อววน.”

21,079.00
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วนัเดือนปีท่ีจัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

27 - 29 พฤศจิกายน
2562

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ:
การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาต ิภาคปฏิบัติ

362,040.00

8 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 เรื่อง “Trick การน�าเสนอผลงานวิจัย
ในยุคดิจิตอล” ภาคทฤษฎี 

24,855.00

22 - 24 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย เรื่อง การสัมมนา
ผูป้ระสานงานการด�าเนนิงานวจัิย “ส่งเสริมการประสานงานวจัิย
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย”

398,900.00

12 - 14 กุมภาพันธ์
2563

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 เรื่อง “Trick การน�าเสนอผลงานวิจัย
ในยุคดิจิตอล” ภาคปฏิบัติ

285,310.00

18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงานยุคดิจิตอล”

60,490.00

24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
“การใช้ประโยชน์เชิงนิเวศเศรษฐกิจของผักตบชวา”

9,190.00

25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการศูนย์บริการและให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง “เทคนิคการอ้างอิง (Reference) เพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ”

103,200.00

25 - 26 มีนาคม 2563 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที ่13 326,970.00

กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รุ่น 3 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ:
พัฒนางานประจ�าด้วยงานวิจัย (Routine to Research: R2R)
ภาคทฤษฎ ีวันที ่16 - 17 กรกฎาคม 2563 ภาคปฏิบัติ
วันที ่29 - 31 กรกฎาคม 2563

327,516.98
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 ผลงานวจัิยท่ีได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่
  จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
    จ�านวนผลงานตพีมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมลู ISI และ SCOPUS 

ข้อมูล ณ วันที ่15 กันยายน 2563

ปี
จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล

ISI SCOPUS

2559 228 186

2560 230 239

2561 260 254

2562 239 307

2563 147 215

  จ�านวนผลงานวจัิยท่ีน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการ
    จ�านวนผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการจากผลงานท่ีตีพิมพ์ ระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

ปี
จ�านวนผลงานวจัิย

ท่ีน�าไปใชป้ระโยชน์ในการอา้งองิทางวชิาการเป็นจ�านวนมาก

ISI SCOPUS

2559 91 100

2560 384 426

2561 758 930

2562 1,487 1,666

2563 1,615 2,154
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  จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI 
    จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ในสาขาวิชาหลัก Competency Area 

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมูล ISI (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563) จ�าแนกตามสาขาวิชาหลัก 

(Competency Area)

สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 64

 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 48

 PHARMACOLOGY PHARMACY 43

 THERMODYNAMICS 41

 BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 39

 CHEMISTRY MEDICINAL 39

 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 37

 BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 33

 MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 32

 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 30

 MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL 29

 ONCOLOGY 27

 SURGERY 27

 OBSTETRICS GYNECOLOGY 25

 PHYSICS APPLIED 25

 PEDIATRICS 24

 ENERGY FUELS 23

 MECHANICS 23

 PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 23

 SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY 22

 ELECTROCHEMISTRY 21

 ENVIRONMENTAL SCIENCES 21

 PLANT SCIENCES 19

 DENTISTRY ORAL SURGERY MEDICINE 18

 FISHERIES 18
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สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 PSYCHOLOGY MULTIDISCIPLINARY 18

 TROPICAL MEDICINE 17

 CHEMISTRY PHYSICAL 16

 MICROBIOLOGY 16

 POLYMER SCIENCE 16

 ENGINEERING MECHANICAL 15

 ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY 15

  IMMUNOLOGY 15

 NANOSCIENCE NANOTECHNOLOGY 15

 CHEMISTRY APPLIED 14

  INTEGRATIVE COMPLEMENTARY MEDICINE 14

 MEDICINE GENERAL INTERNAL 14

 PARASITOLOGY 14

 HEMATOLOGY 13

 MARINE FRESHWATER BIOLOGY 13

 ORTHOPEDICS 13

 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 13

 UROLOGY NEPHROLOGY 13

 CELL BIOLOGY 12

 EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 12

 ENGINEERING ENVIRONMENTAL 12

 GREEN SUSTAINABLE SCIENCE TECHNOLOGY 12

 HEALTH CARE SCIENCES SERVICES 12

 NEUROSCIENCES 12

 BIOLOGY 11

 BIOPHYSICS 11

 ECONOMICS 11

 ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC 11

  INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 11
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สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 PHYSICS CONDENSED MATTER 11

 VETERINARY SCIENCES 11

 PHYSIOLOGY 10

 REHABILITATION 10

 SPORT SCIENCES 10

 CHEMISTRY ORGANIC 9

 ENGINEERING CHEMICAL 9

  INFECTIOUS DISEASES 9

 SPECTROSCOPY 9

 CARDIAC CARDIOVASCULAR SYSTEMS 8

 CLINICAL NEUROLOGY 8

 DERMATOLOGY 8

 ENDOCRINOLOGY METABOLISM 8

 PHYSICS PARTICLES FIELDS 7

 REPRODUCTIVE BIOLOGY 7

 ENGINEERING BIOMEDICAL 7

 MINERALOGY 6

 PSYCHIATRY 6

 TOXICOLOGY 6

 BUSINESS 5

 GENETICS HEREDITY 5

 GERIATRICS GERONTOLOGY 5

 LANGUAGE LINGUISTICS 5

 MANAGEMENT 5

 PHYSICS MULTIDISCIPLINARY 5

 RHEUMATOLOGY 5

 ASTRONOMY ASTROPHYSICS 4

 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 4

 ECOLOGY 4
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สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์
จากฐานข้อมูล ISI (ผลงาน)

 ENGINEERING CIVIL 4

 MATERIALS SCIENCE COATINGS FILMS 4

 MATERIALS SCIENCE COMPOSITES 4

 MATERIALS SCIENCE TEXTILES 4

 MATHEMATICS 4

 NURSING 4

 OPHTHALMOLOGY 4

 PHYSICS ATOMIC MOLECULAR CHEMICAL 4

 STATISTICS PROBABILITY 4

 ZOOLOGY 4

 AGRICULTURAL ENGINEERING 3

 ALLERGY 3

 EDUCATION SCIENTIFIC DISCIPLINES 3

 GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY 3

 GEOSCIENCES MULTIDISCIPLINARY 3

 MATERIALS SCIENCE BIOMATERIALS 3

 MATERIALS SCIENCE CERAMICS 3

  จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS
    จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาหลัก Competency Area 

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จากฐานข้อมูล SCOPUS (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563) จ�าแนกตามสาขาวิชาหลัก 

(Competency Area)

สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS
(ผลงาน)

 Medicine 384

 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 198

 Engineering 166

 Chemistry 150

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY72



สาขาวชิาหลัก Competency Area จ�านวนผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล SCOPUS
(ผลงาน)

 Agricultural and Biological Sciences 144

 Physics and Astronomy 116

 Chemical Engineering 112

 Environmental Science 89

 Materials Science 85

 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 84

 Social Sciences 69

 Immunology and Microbiology 63

 Multidisciplinary 56

 Energy 43

 Mathematics 41

 Business, Management and Accounting 37

 Computer Science 34

 Economics, Econometrics and Finance 28

 Nursing 23

 Dentistry 20

 Earth and Planetary Sciences 18

 Arts and Humanities 17

 Health Professions 17

 Psychology 16

 Neuroscience 14

 Veterinary 11

 Decision Sciences 9
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  ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก จากฐานข้อมูล ISI
  และ SCOPUS
  ผลงานทีไ่ด้รบัการอ้างองิ (Citation) 10 อนัดับแรก ปี พ.ศ. 2563 จากฐานข้อมลู ISI และ SCOPUS 

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)

จากฐานข้อมูล ISI ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

1 Thermal management system with nanofluids for electric vehicle battery cooling modules

By: Wiriyasart, S.; Hommalee, C.; Sirikasemsuk, S.; et al.

CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING Volume: 18 Article Number: 100583 

Published: APR 2020

Times Cited: 3

2 Designing a hierarchical nanosheet ZSM-35 zeolite to realize more efficient ethanol 

synthesis from dimethyl ether and syngas

By: Feng, Xiaobo; Zhang, Peipei; Fang, Yuan; et al.

CATALYSIS TODAY Volume:   343 Special Issue: SI Pages:   206-214

Published:   MAR 1 2020

Times Cited: 3

3 Soft violence: migrant domestic worker precarity and the management of unfree 

labour in Singapore

By: Parrenas, Rhacel Salazar; Kantachote, Krittiya; Silvey, Rachel

JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES

Times Cited: 3

4 Contactless conductivity detector from printed circuit board for paper-based

analytical systems

By: Chantipmanee, Nattapong; Sonsa-ard, Thitaporn; Fukana, Nutnaree; et al.

TALANTA Volume:   206 Article Number: 120227 Published:   JAN 1 202

Times Cited: 2

5 Comparative Study of Three Chemical Pretreatments and Their Effects on the

Structural Changes of Rice Straw and Butanol Production

By: Boonsombuti, Akarin; Trisinsub, Ornuma; Luengnaruemitchai, Apanee

WASTE AND BIOMASS VALORIZATION Volume: 11 Issue: 6 Pages: 2771-2781

Published: JUN 2020

Times Cited: 1
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จากฐานข้อมูล ISI ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

6 Alleviation of dry mouth by saliva substitutes improved swallowing ability and

clinical nutritional status of post-radiotherapy head and neck cancer patients:

a randomized controlled trial

By: Nuchit, Sumalee; Lam-ubol, Aroonwan; Paemuang, Wannaporn; et al.

SUPPORTIVE CARE IN CANCER Volume:   28 Issue:   6 Pages:   2817-2828

Published:   JUN 2020

Times Cited: 1

7 Dual-Purpose Photometric-Conductivity Detector for Simultaneous and Sequential

Measurements in Flow Analysis

By: Mantim, Thitirat; Chaisiwamongkhol, Korbua; Uraisin, Kanchana; et al.

MOLECULES Volume: 25 Issue: 10 Article Number: 2284 Published: MAY 2020

Times Cited: 1

8 Ultrasonic-assisted recycling of Nile tilapia fish scale biowaste into low-cost

nano-hydroxyapatite: Ultrasonic-assisted adsorption for Hg2+ removal from 

aqueous solution followed by “turn-off” fluorescent sensor based on Hg2+-

graphene quantum dots

By: Sricharoen, Phitchan; Limchoowong, Nunticha; Nuengmatcha, Prawit; et al.

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY Volume: 63 Article Number: 104966

Published: MAY 2020

Times Cited: 1

9 Survey of healthcare professionals’ practices, expectations, and attitudes towards

provision of patient information leaflets in Thailand

By: Jarernsiripornkul, Narumol; Nakboon, Sireerat; Anarj, Kobkaew; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Volume: 42

Issue: 2 Pages: 539-548 Published: APR 2020

Times Cited: 1

10 ANFIS for analysis friction factor and Nusselt number of pulsating nanofluids flow

in the fluted tube under magnetic field

By: Naphon, P.; Arisariyawong, T.; Wiriyasart, S.; et al.

CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING Volume: 18 Article Number: 100605

Published: APR 2020

Times Cited: 1
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จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

1 Thermal management system with nanofluids for electric vehicle battery cooling modules
Wiriyasart, S., Hommalee, C., Sirikasemsuk, S., Prurapark, R., Naphon, P.
Case Studies in Thermal Engineering
Times Cited: 4

2 Soft violence: migrant domestic worker precarity and the management of unfree
labour in Singapore
Parreñas, R.S., Kantachote, K., Silvey, R.
Journal of Ethnic and Migration Studies
Times Cited: 4

3 Time Sequence Learning for Electrical Impedance Tomography Using Bayesian
Spatiotemporal Priors
Liu, S., Cao, R., Huang, Y., Ouypornkochagorn, T., Ji, J.
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 69(9),8985405,
pp. 6045-6057
Times Cited: 3

4 Chlorhexidine allergy: Current challenges and future prospects
Chiewchalermsri, C., Sompornrattanaphan, M., Wongsa, C., Thongngarm, T.
Journal of Asthma and Allergy 13, pp. 127-133
Times Cited: 3

5 Efficacy of zinc supplementation in the management of acute diarrhoea: a randomised
controlled trial
Rerksuppaphol, L., Rerksuppaphol, S.
Paediatrics and International Child Health 40(2), pp. 105-110
Times Cited: 2

6 Designing a hierarchical nanosheet ZSM-35 zeolite to realize more efficient ethanol
synthesis from dimethyl ether and syngas
Feng, X., Zhang, P., Fang, Y., (...), Yang, G., Tsubaki, N.
Catalysis Today 343, pp. 206-214
Times Cited: 2

7 Contactless conductivity detector from printed circuit board for paper-based
analytical systems
Chantipmanee, N., Sonsa-ard, T., Fukana, N., (...), Hauser, P.C., Nacapricha, D.
Talanta 206,120227
Times Cited: 2
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จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี พ.ศ. 2563

ล�าดับ ผลงานท่ีได้รบัการอา้งองิ (Citation) 10 อนัดับแรก

8 Sowing time and direct seeding success of native tree species for restoring tropical
forest ecosystems in northern Thailand
Waiboonya, P., Elliott, S. New Forests 51(1), pp. 81-99
Times Cited: 2

9 Thermal performance of the photovoltaic-ventilated mixed mode greenhouse solar
dryer with automatic closed loop control for Ganoderma drying
Vengsungnle, P., Jongpluempiti, J., Srichat, A., Wiriyasart, S., Naphon, P.
Case Studies in Thermal Engineering 21,100659
Times Cited: 1

10 In vivo and in vitro study of enamel fluid flow in human premolars
Tanapitchpong, R., Chunhacheevachaloke, E., Ajcharanukul, O.
Archives of Oral Biology 117,104795 
Times Cited: 1

  สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS
    สาขาท่ีมผีลงานการตพีมิพ์มากทีสุ่ด 20 อนัดับแรก ปี พ.ศ. 2563 จากฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS 

ข้อมูล ณ วันที ่15 กันยายน 2563

จากฐานข้อมูล ISI ปี พ.ศ. 2563

สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก

ล�าดับ ล�าดับ

1 CHEMISTRY ANALYTICAL 11 CHEMISTRY MEDICINAL

2 MATERIALS SCIENCE
MULTIDISCIPLINARY 

12 DENTISTRY ORAL SURGERY MEDICINE

3 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 13 ELECTROCHEMISTRY

4 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 14 ENGINEERING BIOMEDICAL

5 THERMODYNAMICS 15 MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL

6 INSTRUMENTS INSTRUMENTATION  16 ONCOLOGY

7 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 17 PHARMACOLOGY PHARMACY

8 PHYSICS APPLIED 18 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS

9 SURGERY 19 BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

10 CHEMISTRY APPLIED 20 BIOTECHNOLOGY APPLIED
MICROBIOLOGY
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จากฐานข้อมูล SCOPUS ปี พ.ศ. 2563

สาขาท่ีมีผลงานการตีพิมพ์มากท่ีสุด 20 อนัดับแรก

ล�าดับ ล�าดับ

1 CHEMISTRY ANALYTICAL 11 MULTIDISCIPLINARY

2 MATERIALS SCIENCE
MULTIDISCIPLINARY

12 PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND
PHARMACEUTICS

3 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 13 IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY

4 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 14 BUSINESS, MANAGEMENT AND
ACCOUNTING

5 THERMODYNAMICS 15 COMPUTER SCIENCE

6 INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 16 DENTISTRY

7 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 17 ARTS AND HUMANITIES

8 PHYSICS APPLIED 18 MATHEMATICS

9 SURGERY 19 ECONOMICS, ECONOMETRICS AND
FINANCE

10 CHEMISTRY APPLIED 20 ENERGY

 การคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา
  การยื่นจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒโดยสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 

ได้ด�าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามขั้นตอนต่างๆ แล้วดังนี้

ประเภท
ทรพัย์สิน

ทางปัญญา

จ�านวนเรือ่งท่ีอยู่ระหวา่งด�าเนินการตามขั้นตอน

แจ้
งค

วา
ม

จ�า
นง

ปร
ะเมิ

น

ยก
รา่

ง

ยื่น
จด

ปร
ะก

าศ
โฆ

ษณ
า

กร
มฯ

สั่ง
แก

ไ้ข

ช�า
ระ

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม

ตร
วจ

สอ
บ

กา
รป

ระ
ดิษ

ฐ์

ได้
รบั

กา
รจ

ด
ทะ

เบ
ียน

แล้
ว

สิทธิบัตร 33 33 2 5  3 3

อนุสิทธิบัตร 18 18 3 10 5 5

ลิขสิทธิ์ 1 1 1

รวม 52 52 5 15 8 9
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  การน�าทรพัย์สินทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒโดยสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวจิยั 

ได้ด�าเนินการอนุญาตให้น�าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว ดังนี้

ประเภททรพัย์สินทางปัญญา
ชือ่เรือ่ง/รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิแ์ล้ว

สิทธิบัตร -

อนุสิทธิบัตร 1.  ชื่อเรื่อง  เครื่องอบแห้งวัสดุทางการเกษตรแบบกระแสชน

ผู้ประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตต ิสถาพรประสาธน์
  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ ์บริษัท ทีเบลโก้ จ�ากัด

2. ชื่อเรื่อง  การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์
  แบบแถบสีส�าหรบัการตรวจเช้ือกามโรค (Chlamydia)

ผู้ประดิษฐ ์  รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
  สังกัดส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ ์บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ�ากัด

3. ชื่อเรื่อง  กรรมวิธีการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ประดิษฐ ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
  สังกัดส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ ์บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จ�ากัด

ลิขสิทธิ์ -

ประเภททรพัย์สินทางปัญญา
ชือ่เรือ่ง/รายละเอยีดการใชสิ้ทธิ์

อยู่ระหวา่งการเจรจา

สิทธิบัตร -

อนุสิทธิบัตร 1.  ชื่อเรื่อง  การพฒันาชุดทดสอบดีเอน็เอแบบแถบคูส่�าหรับการตรวจเชือ้
  Listeria spp. และ listeria monocytogenes

ผู้ประดิษฐ ์ ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จันทร์ศิร ิสังกัดคณะแพทยศาสตร์

ผู้สนใจ  บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จ�ากัด

2. ชื่อเรื่อง  เชื้อจุลินทรีย์ 2 สายพันธุ์ คือ Lactobacillus reuteri F7
  และ Bifidobacterium animalis A1

ผู้ประดิษฐ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์
  สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ผู้สนใจ  บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จ�ากัด

ลิขสิทธิ์ -
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ผลงานวจัิยโดดเด่นในประเทศ

 อาจารย์	ดร.พิณทิพย์	งามจรรยาภรณ์
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 นางสาวธนิษฐา	สรวงท่าไม้
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 นางธนัชพร	กาฝากส้ม
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 นายชารินทร์	พลภาณุมาศ
  BridgeAsia Healthcare Ventures
  กรุงเทพมหานคร

 นายแพทย์วีรชาติ	เพชรพิสิฐ
  BridgeAsia Healthcare Ventures
  กรุงเทพมหานคร

 อาจารย์	ดร.นายแพทย์ไตรรักษ์	พิสิษฐ์กุล
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ
  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Performance of cytokine models
in predicting SLE activity. Arthritis
Research and Therapy. Volume 21,
Issue 1, 16 December 2019,
Article number 287.
Impact factor = 4.240

วจัิยเรือ่ง

 ศึกษาความรุนแรงของโรคเอสแอลอี

 หาเครื่องมือที่ใช้ติดตามการประเมินผู้ป่วย

  โรคเอสแอลอี

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ทราบถึงระดับความรุนแรงของโรคเอสแอลอี

  ในแต่ละอวัยวะของผู้ป่วย

 ได้เครื่องมือติดตามการประเมินโรคเอสแอลอีที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

อาจารย์ นายแพทย์นพรตัน์ ฤชากร
ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

รองศาสตราจารย์ประภาพร พิสิษฐก์ุล
ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดล
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Alleviation of dry mouth by saliva
substitutes improved swallowing
ability and clinical nutritional
status of post-radiotherapy head
and neck cancer patients:
a randomized controlled trial.
Impact factor = 2.95

วจัิยเรือ่ง

 The aim of this study is to investigate the effect 

  of an edible saliva substitute, oral moisturizing 

  jelly (OMJ), and a topical saliva gel (GC) on dry 

  mouth, swallowing ability, and nutritional status 

  in post-radiotherapy head and neck cancer 

  patients

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 Continuous uses of saliva substitutes (OMJ 

  or GC) for at least a month improved signs and 

  symptoms of dry mouth and enhanced swallowing 

  ability. An edible saliva substitute was superior 

  to a topical saliva gel for alleviating dry mouth 

  and swallow problems. These lead to improved 

  clinical nutritional status. Thus, palliation of dry 

  mouth may be critical to support nutrition of 

  post-radiotherapy head and neck cancer 

  patients.

ประโยชน์ของงานวจัิย

Asst.Prof.Dr.Dunyaporn Trachootham,
Institute of Nutrition, Mahidol University

 Miss	Sumalee	Nuchit,
  Master of Science Program in Nutrition and
  Dietetics, Institute of Nutrition, Mahidol University

 Assist.Prof.Dr.Aroonwan	Lam-ubol.
	 Faculty	of	Dentistry,	Srinakarinwirot	University

 Dr.Wannaporn	Paemuang,
  Department of Vascular Surgery, Faculty of
  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

 Dr.Sineepat	Talungchit,
	 Faculty	of	Dentistry,	Srinakarinwirot
	 University

 Dr.Orapin	Chokchaitam,
  Department of Dental Service,
  Chonburi Cancer Hospital

 Dr.On-ong	Mungkung,
  Department of Dental Service,
  Chonburi Cancer Hospital

 Asst.Prof.Tippawan	Pongcharoen,
  Institute of Nutrition, Mahidol University

และผู้รว่มวจัิย
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In vivo testing of antagonistic fungi
against Alternaria brassicicola
causing Chinese kale black spot
disease.
Impact factor = 1.526

วจัิยเรือ่ง

  เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของจลุนิทรปีฏปัิกษ์ Talaromyces 

  favus (Klöcker) Stolk and Samson Bodhi001, 

  Talaromyces trachyspermus (Shear) Stolk and 

  Samson Bodhi002, Talaromyces favus (Klöcker) 

  Stolk and Samson Bodhi003, Neosartorya fscheri 

  (Wehmer) Malloch and Cain, Bodhi004, Eupen- 

  icillium sp., and Gongronella butleri (Lendn.) 

  ในการควบคุม เชือ้ A. brassicicola สาเหตโุรคใบจดุคะน้า 

  ในสภาพโรงเรือน

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ T. favus Bodhi001 สามารถ 

  ควบคุมเช้ือ A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน้า 

  ได้มีประสิทธิภาพ เป็นการลดความเสียหายที่เกิดจาก 

  โรคใบจุดคะน้าโดยชีววิธี

ประโยชน์ของงานวจัิย

 นายธนประสงค	์อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวอาทิมา	ค�าหอม
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายสุทธิพงศ	์ทองมี
  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายทศวรรษ	ธรรมกุล
  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ จันทะสอน
วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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รองศาสตราจารย์ ดร.อรนิทม์ งามนิยม
คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

First evidence of craspedella
pedum (Cannon and sewell, 1995)
(platyhelminthes: Rhabdocoela)
infesting alien red swamp crayfish
with white spot syndrome virus
infections collected from Thailand.
Impact factor = 1.504

วจัิยเรือ่ง

 ส�ารวจกุ้งเครย์ฟิชในน�า้จืดของประเทศไทย

 เพื่อการวิเคราะห์พยาธิตัวแบนเทมโนเซฟาลิค

  ในกุ้งเครย์ฟิช

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 สามารถเปรียบเทียบลักษณะที่อยู่อาศัยของกุ้งเครย์ฟิช

  ในประเทศไทย ที่บ่งบอกถึงการเกิดของพยาธิแบนเทมโนเซฟาลิค

ประโยชน์ของงานวจัิย

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 83



 อาจารย์	ดร.อัญชลีพร	ลพประเสริฐ
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 อาจารย์สมพร	วันประกอบ
 โรงเรียนสตรวีดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชนูิปถัมภ์

ผลของการใชแ้อปพลิเคชนัการเรยีนรู้
ค�าศัพท์ผ่าน Flash Cards ท่ีมีต่อทักษะ
การอา่นออกเขียนได้ ส�าหรบัเด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรยีนรู้
ได้ตีพิมพ์บทความเรือ่ง Guidelines
on the use of vocabulary flashcard
applications to develop reading
skills of children with learning
disabilities ลงวารสาร Kasetsart
Journal of Social Sciences
ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS Q 2.
Impact factor = 0.83

วจัิยเรือ่ง

  เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้แอปพลิเคชันการเรียนรู้ค�าศัพท์ผ่าน 
  Flash Cards ที่มีต่อทักษะการอ่านออกเขียนได้ ส�าหรับเด็ก 
  ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  เพื่อสร้างแอปพลิเคชันการเรียนรู้ค�าศัพท์ผ่าน Flash Cards 
  ส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  เพือ่วเิคราะห์ประสทิธผิลของการใช้แอปพลเิคชนั Flash Cards 
  ที่มีต่อทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่อง 
  ทางการเรียนรู้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

ด้านวิชาการ
  เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา ส�าหรับ 

  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  ได้แอปพลิเคชันการเรียนรู้ค�าศัพท์ผ่าน Flash Cards ส�าหรับ 

  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

  ทัง้ท่ีโรงเรยีนและทีบ้่านให้มคีวามสอดคล้องกัน และมปีระสทิธภิาพ

ด้านนโยบาย

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อจัศรา ประเสรฐิสิน
ส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

  สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศกึษา ทีส่่งเสริมให้การจัดการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ 
  ประเภทต่างๆ เพือ่จดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้ทกุเวลาทุกสถานที ่มีการประสานความร่วมมอืกบับคุคลท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีน 
  ตามศักยภาพ
  สอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมส�าหรบัผูม้คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้และแผนยทุธศาสตร์ที ่3 

  ของแผนพฒันาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทีมุ่ง่สร้างสงัคมคณุภาพทีป่ระชาชนทกุกลุม่โดยเฉพาะคนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถงึ 
  และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทิลั เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับการศกึษาทีม่มีาตรฐานของนกัเรยีนและประชาชน แบบทกุวยั ทกุที ่และทกุเวลา

ด้านสังคมและชุมชน
  ท�าให้ได้แอปพลเิคชนัการเรยีนรูค้�าศพัท์ผ่าน Flash Cards ส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ ซึง่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลเิคชนั 

  เพ่ือการศึกษา และจะเป็นประโยชน์ส�าหรบัครอูาจารย์ ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วข้องในชมุชนสังคม สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นเคร่ืองมอื 
  ส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
  ผลงานวจิยัเป็นนวตักรรมทีม่หาวทิยาลยัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ รวมถงึสามารถน�าไปจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญา

ด้านการเผยแพร่ผลงาน
  ผู้วิจัยจะน�าผลการวิจัยไปน�าเสนอที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ มีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เช่น ฐานข้อมูล TCI, Scopus, ISI เป็นต้น
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Creative Experiment on Decorative
Products for Condominium using
Responsive Technology.
Impact factor = 0.53

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาสื่อปฏิสัมพันธ์ข้อก�าหนดทางพฤติกรรม 

  การปฏิสัมพันธ์และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการอยู่อาศัย 

  ในห้องชุดพักอาศัย

 เพื่อทดลองเทคโนโลยีเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส ์

  ที่ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้พักอาศัยในห้องชุด

  เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งปฏิสัมพันธ์ส�าหรับ 

   ห้องชุดพักอาศัย และประเมินประสิทธิภาพของ 

   ผลิตภัณฑ์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ผลการศึกษาจะสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ 

  บรูณาการความรูท้างเทคโนโลยเีข้ากบัการออกแบบ 

  ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทางด้าน 

  สุนทรียภาพให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ 

  ทีม่คีวามร่วมสมยั สอดรบักับบรบิทความเปล่ียนแปลง 

  ไปทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถน�าไปต่อยอด 

  สู่การพัฒนาเพ่ือตอบรับ ปัญหา และเป็นหนึ่งใน 

  องค์ประกอบที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป 

  ในอนาคต

ประโยชน์ของงานวจัิย

 อาจารย์	ดร.อรัญ	วานิชกร
  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รวิเทพ	มุสิกะปาน
  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

นางสาวณัชชา ศิรขิวญัชยั
(นิสิตปรญิญาโท) วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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 อาจารย์	ดร.พรรณี	บุญประกอบ
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

 ว่าที่ร้อยตรี	อาจารย์	ดร.มนัส	บุญประกอบ
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

 นางสาวอุษา	ศรีจินดารัตน์
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุชาดา	สุธรรมรักษ์
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวจัิยและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
Impact factor = 0.257

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะ

  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได้องค์ความรู้ชัดเจนและสมบูรณ์เก่ียวกับสุขภาวะ 

  และพฤฒพลังผู้สูงอายุ

  ได้นวตักรรมรปูแบบการพฒันาตนเพือ่สร้างเสรมิสขุภาวะ 

  ที่เอื้อให้ผู้สูงอายุมีพฤฒพลัง

 ได้ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาวะและความต้องการพัฒนาตน 

  ของผูสู้งอาย ุรวมท้ังทราบระดบัสขุภาวะและความต้องการ 

  พัฒนาตนของพฤฒพลังผู้สูงอายุ

 ผู ้สูงอายุได้พัฒนาตน ท�าให้มีสุขภาวะท่ีดี มีเหตุผล 

  ภมูคิุม้กันทางจิต สามารถปรบัตวัเข้ากับการเปลีย่นแปลง 

  ของโลก มีชีวิตอยู ่ร ่วมกันในสังคมอย่างสันติ และ 

  เอื้อประโยชน์ให้ประเทศ รวมท้ังมีการด�ารงชีวิต 

  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ได้แบบวัดตัวแปรที่มีคุณภาพ

 ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางส่งเสรมิ 

  การพัฒนาตนให้มีสุขภาวะท่ีดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

  และมีการชี้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร ์ชูชม
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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Critical “intercultural awareness”
enhancement: Effects of using
asynchronous online discussion
with Thai tertiary students.
Impact factor = 0.24

วจัิยเรือ่ง

 This  study  aimed  to  investigate  the AOD 

  use to develop critical ICA and to examine 

  the effects of such AOD use on the learning 

  of Thai students. Twelve ICA-enhanced AOD 

  tasks were developed as  instructional 

  instruments.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 This  study highlights  the benefits of 

  developing critical ICA in an ELT classroom 

  with the AOD use, especially HP students, 

  even though it may not work very well with 

  LP students.

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กรชิ ราชประสิทธิ์
วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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การศึกษานวตักรรมการเรยีนรู้
ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนั
Impact factor = 0.212 (TCI กลุ่ม1
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์

วจัิยเรือ่ง

 ประเมินผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ 

  ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันในด้านความพึงพอใจ 

  ของครูผู้สอนและนักเรียน ความชื่นชอบในวิชา 

  ที่เรียน แรงจูงใจและความผูกพันในการเรียน 

  ของนักเรียน

 ศึกษาแนวทางการน�านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

  ด้วยแนวคดิเกมมิฟิเคชนัไปประยกุต์ใช้ในห้องเรยีน

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย  ได้องค์ความรู ้ทางด้านการสร้างนวัตกรรมการจัด 

  การเรยีนรูเ้พือ่เพิม่ความผกูพนัในการเรยีนของนักเรยีน 

  ส�าหรับใช้ในการจัดการศึกษา

 ได้ข้อมลู ความต้องการ ข้อคดิเหน็ รวมทัง้ข้อเสนอแนะ 

  ต่อการพฒันาระบบต้นแบบนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้

  ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

 ผลการวิจัยท่ีได้เป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 

  ในประเทศไทย  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย 

  การพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรัตน์
  ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช
ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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รองศาสตราจารย์ ดร.องัศินันท์ อนิทรก�าแหง
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

การติดตามและประเมินผล
การใชป้ระโยชน์กลุ่มก�าลังคนคุณภาพ:
กรณีศึกษาระบบราชการไทย (TCI กลุ่ม1
ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา)
Impact factor = 0.183

วจัิยเรือ่ง

 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ตดิตามและประเมนิผล 

  การใช้ประโยชน์กลุม่ก�าลงัคนคณุภาพในระบบราชการ 

  และค้นหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ 

  กลุ่มก�าลังคนคุณภาพในระดับส่วนราชการ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคล ของส�านักงาน ก.พ. 

  และหน่วยงานราชการพลเรอืนทีรั่บผดิชอบงานบรหิาร 

  ก�าลังคนคณุภาพ  ได้องค์ความรูจ้ากผลการตดิตามและ 

  ประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ ่มก�าลังคนคุณภาพ 

  ในครั้งน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการดูแล 

  ก�าลังคนคุณภาพ (Talents) ของหน่วยงานให้มีโอกาส 

  ได้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อระบบ 

  ราชการยิง่ขึน้

  ข้าราชการก�าลงัคนคุณภาพได้เข้าใจตนเองทีเ่กีย่วข้องกบั 

  สาเหตุปัจจัยและการปฏิบัติงานราชการจากผลการให ้

  ข้อมลูย้อนกลบัจากผลวจิยัครัง้นีเ้พือ่น�าไปเป็นแนวทาง 

  ในการพัฒนางานและหน่วยงานของตนเองอย่าง 

  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นริสรา	พึ่งโพธิ์สภ
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	ดร.สุดารัตน์	ตันติวิวัทน์
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	ดร.ก่อเกียรติ์	มหาวีรชาติกุล
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นายธัชพล	ปราบแสนพ่าย
  (นิสิตปริญญาเอก) สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ชชัฎา ชนิกลุประเสรฐิ
สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

ความสัมพันธร์ะหวา่งความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือกางข้อสะโพก
และมุมการเอยีงของกระดูกเชงิกราน
ขณะยืนด้วยขาข้างเดียว และยืนย่อ
ด้วยขาข้างเดียวในคนปกติ
Impact factor = 0.167

วจัิยเรือ่ง

 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกางสะโพกแต่ละมัด กับมุมเอียงของเชิงกรานขณะยืน 

  และยืนย่อขาข้างเดียว

 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกางสะโพกแต่ละมัด กับมุมเอียงของล�าตัวขณะยืน 

  และยืนย่อขาข้างเดียว

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  ได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการตรวจประเมนิกล้ามเนือ้ 

  สะโพก

 พจิารณาถึงท่าท่ีใช้ในการตรวจประเมนิกล้ามเนือ้สะโพก 

  ให้เหมาะสมกับผู้ที่มีพยาธิสภาพ

ประโยชน์ของงานวจัิย

 นายจิรวัฒน์	วงศ์ธีรภัค
  สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวชนากานต์	คงกตัญญูสกุล
  สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวธันยา	หมัดสะและ
  สาขากายภาพบ�าบัด คณะกายภาพบ�าบัด
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY90



อาจารย์ ดร.อรสิรา สุขวจันี
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ Practice Guideline Development

for Referral Patients with Acute
Stroke at Primary Level Hospital,
Walailak Journal of Science and
Technology Volume 16, Number 4
in April 2019. P. 921-930.
Impact factor = 0.15

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย

  โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

  ส�าหรับโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประโยชน์ของงานวจัิย
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อาจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ The effectiveness of life skill

program on life skills to prevent
risky sexual behaviours in primary
school students, Thailand, Walailak
Journal of Science and Technology
Volume 16, Number 4 in April 2019.
p. 545-550.
Impact factor = 0.15

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมทักษะชีวิต 

  ต่อทักษะชีวิตการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทาง 

  เพศสัมพันธ์ในนักเรียนระดับประถมศึกษา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อ 

  ทางเพศสัมพันธ์

  ให้ความรูเ้รือ่งทกัษะการใช้ชีวิตในการป้องกนัพฤตกิรรม 

  เสี่ยงทางเพศ

ประโยชน์ของงานวจัิย

 อาจารย์เพ็ญประภา	สุธรรมมา
  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์นะฤเนตร	จุฬากาญจน์
  คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมในเลือดของ 

  สตรีตั้งครรภ์ที่เกิดอาการตะคริวกับไม่เกิดอาการ 

  ตะคริว

 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแมกนีเซียมในเลือดของ 

  สตรีตั้งครรภ์ที่เกิดอาการตะคริวกับไม่เกิดอาการ 

  ตะคริว

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

The correlation between serum
calcium and magnesium levels and
leg cramps in pregnant women
(ความสัมพันธร์ะหวา่งปรมิาณแคลเซยีม
และแมกนีเซยีมในเลือดของสตรต้ัีงครรภ์
และอาการตะครวิท่ีขา)
Impact factor = 0.043

วจัิยเรือ่ง

 ระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในกระแสเลือด 

  ไม่สัมพันธ์กับการเกิดอาการตะคริวในสตรีตั้งครรภ ์

  การให้แคลเซียมและแมกนีเซียมเสริมเพื่อลดอาการ 

  ตะคริวในสตรีตั้งครรภ์จึงไม่จ�าเป็น

ประโยชน์ของงานวจัิย

อาจารย์ แพทย์หญิงพรทิตา เลิศบัวสิน
สาขาวชิาสูติ-นรเีวชกรรม
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 อาจารย์	แพทย์หญิงมัลลิกา	เก่งสกุล
  สาขาวิชาสูติ-นรีเวชกรรม
  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุชลประทาน
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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การศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับความชุก
และลักษณะทางคลินิกของภาวะยุกยิก
ในผู้ป่วยโรคพารกิ์นสัน
(TCI, วารสารไทยไภษัชยนิพนธ)์

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดภาวะยุกยิก 

  (dyskinesia) ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

 เพื่อศึกษาป ัจจัยที่สัมพันธ ์กับการเกิดภาวะ 

  dyskinesia ในผูป่้วยโรคพาร์กนิสนั เมือ่เปรยีบเทียบ 

  กับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะ dyskinesia

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ทราบข้อมูลเบื้องต ้นของความชุกการเกิดภาวะ 

  dyskinesia ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทย

 ทราบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ dyskinesia 

  ซึ่งเป็นข้อมูลให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย ์

  ตระหนัก และติดตามการเกิดภาวะ dyskinesia 

  อย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยท่ีมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ 

  dyskinesia ภายหลังการใช้ยารักษาโรคพาร์กินสัน

ประโยชน์ของงานวจัิย

 นางสาวณปภัช	ปิยภานิกุล
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 นายชนนันท	์คงบุตร
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 อาจารย์ชัยศิริ	เหลืองสินศิริ
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงกุลธิดา	เมธาวศิน
  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

อาจารย์สิรนันท์ กล่ันบุศย์
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ
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อุปกรณ์ฐานกระดาษรว่มกับเทคนิค
การตรวจวดัทางเคมีไฟฟ้า ส�าหรบั
การตรวจวดัระดับเอนไซม์อะซิติลโคลีน
เอสเตอเรสท่ีบ่งชีถึ้งระดับความเป็นพิษ
ของสารเคมีก�าจัดแมลงในเลือด
Impact factor = รางวลัผลงาน
ประดิษฐคิ์ดค้น ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จากส�านักงานการวจัิย
แห่งชาติ (วช.)

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับตัวรับรู้ทางเคมีไฟฟ้าแบบใหม่ที่มีความไวและมีความจ�าเพาะเจาะจง 

  ต่อการหาปรมิาณของ acetylcholinesterase ในตวัอย่างเลอืด เพือ่บ่งช้ีสภาวะเสีย่งจากการได้รบัสารเคมกี�าจัดแมลง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อปุกรณ์ทีพั่ฒนาข้ึนสามารถใช้หาปริมาณของ acetylcholinesterase ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า จงึเป็นทางเลอืกใหม่ 

  ของวิธีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาข้อจ�ากัดทางด้านราคาการวิเคราะห์ที่ต้องพึ่งพาวิธีการตรวจวัดที่มีราคาสูง

 อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการประเมินและช่วยวินิจฉัยโรคท่ีสัมพันธ์กับปริมาณ acetylcholinesterase 

  ในเลือดได้

 ประโยชน์เชิงวิชาการ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาอุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับตัวรับรู้ทางเคมีไฟฟ้าแบบใหม่ 

  เพื่อหาปริมาณของ acetylcholinesterase ในตัวอย่างเลือดนี้ สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า 

  impact factor และอยู่ในคลอไทด์ 1 เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ให้สามารถต่อยอดเป็นวธิทีางเลอืกใหม่โดยการน�าไป 

  ประยุกต์ใช้งานกับการวิเคราะห์ตรวจวัดสารบ่งชี้ที่ส�าคัญทางชีวภาพได้

ประโยชน์ของงานวจัิย

 รองศาสตราจารย์	ดร.วีณา	เสียงเพราะ
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อมรา	อภิลักษณ์
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 นางสาวโยษิตา	ป่านรักษา
  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และผู้รว่มวจัิย

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชยัลภากุล
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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Goal-of-motion readings in Thai
directional serial verbs

วจัิยเรือ่ง

 The  goal  of  our  paper  is  to  investigate  the  availability  of  GOAL-OFMOTION  interpretations 

  for Thai DSV constructions. We observe that (i) the availability of GOAL-OF-MOTION interpretations 

  rely  relies on the presence/absence of V3-type  (path-direction) and V5-type  (deictic) verbs, 

  and (ii) DSVs differ in terms of whether a bare NP or [thiiFNP] PPisacceptable for denoting 

  the goal-of-motion

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 This  research will be a springboard for  future research on Thai's syntax-semantics  interface. 

  The data, generalizations and diagnostics that we find will act as a baseline for investigating 

  more complex issues, such as how Thai verbs interact with other verbal phenomena, like causative 

  structures, aspectual markers, modal verbs and attitude verbs. The research will also add to 

  a broader corpus of theoretical research on aspect cross-linguistically.

ประโยชน์ของงานวจัิย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรอืงจรญู
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
คณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของวุฒิสภา

ในระบบสภาคู่กับประสิทธผิลในการ
เสรมิสรา้งเสถียรภาพทางการเมืองและ
การพัฒนาประชาธปิไตยไทย
Impact factor = คณะและหลักสูตร
มีผลงานทางวชิาการของคณาจารย์
ในหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และเป็นการเสรมิสรา้ง
ความรว่มมือทางวชิาการกับหน่วยงาน
ภายนอก

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและอ�านาจหน้าที่

  ของสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมของประเทศไทย

ประโยชน์ของงานวจัิย

 เ พ่ือสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทกับการพัฒนา 

  ประชาธิปไตยอย่างไร

 ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา 

  ในส่วนอ�านาจหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

  ของต่างประเทศกับประเทศไทย

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
คณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ระบบคลังข้อมูลความรูดิ้จิทัล

เอนกประสงค์

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน

 เพื่อสร้าง Big Data ทางด้านการศึกษาและสร้าง 

  Platform การเรียนรู้ดิจิทัลให้กับนักเรียนไทย

 เพื่อสร้างต้นแบบเนื้อหาบทเรียนที่มีคุณภาพและ 

  สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เข้าใจสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถ 

  สร้างระบบคลังข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 สามารถพัฒนาระบบคลังความรู ้ที่ เปรียบเสมือน 

  “เมืองการศกึษาเสมอืน” ทีผู่เ้ข้าเมืองจะได้รับสมดุบนัทึก 

  และพืน้ทีเ่ก็บของประจ�าตวั โดยมกีจิกรรมใหญ่ๆ 2 ด้าน 

  ประกอบด้วย  ด้านของการแบ่งปันข้อมูลความรู้  และ 

  ด้านเก็บเกี่ยวองค์ความรู้

 หน่วยงานภาครฐัสามารถน�าข้อมลูในระบบไปใช้ในการ 

  วิเคราะห์เพื่อการก�าหนดนโยบายด้านการศึกษาให้กับ 

  เยาวชนได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

  ของประเทศ

ประโยชน์ของงานวจัิย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กุลเชษร์	มงคล
  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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 เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของชุดเครื่องมือ 

  มาตรฐานระดบัชาตสิ�าหรบัประเมนิคณุธรรมจรยิธรรม 

  ของผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

 เพือ่สร้างเกณฑ์ปกตขิองชุดเคร่ืองมอืมาตรฐานระดบัชาต ิ

  ส�าหรบัประเมนิคณุธรรมจริยธรรมของผูเ้รยีนในระดบัช้ัน 

  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

 เพือ่ศกึษาระดบัคณุธรรมจรยิธรรมของผูเ้รยีนในระดบัชัน้ 

  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

การพัฒนาชุดเครือ่งมือมาตรฐาน
ระดับชาติ ส�าหรบัประเมินคุณธรรม
จรยิธรรมของผู้เรยีนทุกชว่งชัน้

วจัิยเรือ่ง

 กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ และสถานศึกษา มีชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาต ิ

  ส�าหรับใช้ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ  สามารถให้ข้อมูลที่ส�าคัญ 

  และเป็นประโยชน์ ส�าหรับประกอบการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนทุกช่วงชั้นได้อย่างเหมาะสม

 กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนทุกช่วงช้ันท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถ 

  สะท้อนถึงระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

  (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วไิลลักษณ์ ลังกา
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรอุมา	เจริญสุข
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรชัย	มีชาญ
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทวิกา	ตั้งประภา
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มนตา	ตุลย์เมธาการ
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อิทธิพัทธ์	สุวทันพรกูล
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์	ดร.พนิดา	ศกุนตนาค
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย
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กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครไูทย
ในทศวรรษการเปล่ียนแปลงการเรยีนรู้
ส�าหรบันักศึกษาคร ูครศุาสตร-์
ศึกษาศาสตร์

วจัิยเรือ่ง

 เพื่อศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาครูและวิเคราะห ์

  ช่องว่างระหว่างคณุลกัษณะนักศึกษาครูปัจจุบนักบั 

  คณุลกัษณะนกัศกึษาครใูนทศวรรษการเปลีย่นแปลง 

  การเรียนรู้

  เพือ่พฒันากระบวนการบ่มเพาะคุณลกัษณะครไูทย 

  ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ส�าหรับ 

  นักศึกษาครู

  เพ่ือประเมนิคุณภาพและประสทิธผิลของกระบวนการ 

  บ่มเพาะคุณลักษณะครูไทย  ในทศวรรษการ 

  เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาครู

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได ้รับกระบวนการบ ่มเพาะคุณลักษณะครูไทย 

  ในทศวรรษการเปล่ียนแปลงการเรยีนรูส้�าหรบันกัศกึษา 

  ครู ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูฯ ประกอบ 

  ไปด้วยบันได 4 ข้ัน รวมมหีลกัสตูรบ่มเพาะ 4 หลกัสตูร 

  ที่ใช้กับนักศึกษาครู 3 ชั้นปี

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วไิลลักษณ์ ลังกา
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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การประเมินผลชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ทางวชิาชพีเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณ
วชิาชพีครผู่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วจัิยเรือ่ง

 เพ่ือศกึษาปัจจัยทีส่่งเสรมิและปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรค 

  ต่อกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

  เพื่ อ พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ ่านระบบ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

  ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เพื่ อ เสนอข ้อ เสนอเชิ งน โยบายและกลไก 

  การขับเคลื่อนการน�าชุมชนแห ่งการเรียนรู  ้

  ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มาใช้ในการพฒันาจรรยาบรรณวชิาชพีครขูองนสิติ 

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได้รับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา 

  จรรยาบรรณวิชาชพีครูผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของงานวจัิย

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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อนาคตภาพของคุณลักษณะครดูนตรี
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2561 - 2571)

วจัิยเรือ่ง

 เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตร ี

  ในทศวรรษหน้า

  เพือ่ศกึษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลกัษณะ 

  ครูดนตรีในทศวรรษหน้า

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 ได้รับแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะ 

  ครูดนตรีในทศวรรษหน้า

ประโยชน์ของงานวจัิย

อาจารย ์ดร.อาทิตย ์โพธิศ์รทีอง
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐกิา สุนทรธนผล 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ The results of music activities 

on the emotion of the elderly in 
visiting outpatient division
ตีพิมพ์ในวารสาร Hamdard
Islamicus vol.43 S.2 (2020)
Page 533-545 เป็นวารสาร
ในระดับนานาชาติ (Scopus). 

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่มีต่อความรู้สึก 
	 	ของผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เป็นแนวทางในการน�ากิจกรรมทางดนตรีไปใช  ้
	 	บ�าบัดผู้สูงอาย	ุ

  เพื่อการบ�าบัดรักษา	 เบี่ยงเบนความสนใจจากความ 
	 	วิตกกังวล	 เศร้าหมอง	 เพื่อให้ร่างกายได้รับความ 
	 	ผ่อนคลาย

  เพือ่ความสนุทรีย์	สร้างเสรมิอารมณ์เชิงบวก	ผูส้งูอาย ุ
	 	มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น	

  ช่วยเสริมกระบวนการบ�าบัดทางจิตเวช	ทัง้ในด้านการ 
	 	ประเมินความรู้สึก

ประโยชน์ของงานวจัิย
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Prof.Peter A. Lieberzeit,
Faculty for Chemistry, Department of Physical 
Chemistry, Waehringer Strasse 42, 1090
Vienna, Austria

 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์

	 ส�านกันวัตกรรมการเรยีนรู้	มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

	 ภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Direct detection of Listeria
monocytogenes DNA amplification 
products with quartz crystal
microbalances at elevated
temperatures. Sensors and
Actuators, B: Chemical. Volume 
308, 1 April 2020, Article number 
127678. 
Impact factor = 6.390

วจัิยเรือ่ง

  เพือ่ตรวจหาดีเอน็เอของเชือ้	Listeria	monocytogenes	 

	 	ด้วยวิธี	Quartz	crystal	microbalances	(QCM)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  ส�าหรับน�าไปใช้ตรวจการปนเปื ้อนของเช้ือลิสทีเรีย 

	 	ในผลิตภัณฑ์อาหารน�าไปสู่การป้องกันการแพร่ระบาด 

	 	ของเชื้อ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย

ผลงานวจัิยโดดเด่นด�าเนินการรว่มกับต่างประเทศ
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ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วทิิตศานต์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ
Prof.Noritatsu Tsubali 
มหาวทิยาลัยโทยามะ ประเทศญ่ีปุ่น 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ  

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ

	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 Assoc.Prof.Yoshiharu Yoneyama

	 มหาวิทยาลัยโทยามะ	ประเทศญี่ปุ่น

 Assoc.Prof.Guohui Yang

	 มหาวิทยาลัยโทยามะ	ประเทศญี่ปุ่น

Designing a hierarchical 
nanosheet ZSM-35 zeolite to
realize more efficient ethanol 
synthesis from dimethyl ether
and syngas.
Impact factor = 5.825

วจัิยเรือ่ง

  ศึกษากระบวนการแปรสภาพของเสียและชีวมวล 

	 	ให้เป็นพลังงานทดแทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลด้วย 

	 	ปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทร์ปด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 

	 	วิวิธพันธุ์ที่เหมาะสม

		ศกึษากระบวนการสงัเคราะห์ตวัเร่งปฏกิริิยาววิธิพนัธุ ์

	 	ที่มีประสิทธิภาพและว่องไวด้วยวิธีต่างๆ

		ตัวเร่งปฏิกิริยาและทดสอบปฏิกิริยาเชิงตัวเร่งเพื่อ 

	 	เปลีย่นชวีมวลหรือแก๊สสงัเคราะห์	และไดเมทลิอเีทอร์ 

	 	ให้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจาก 

	 	ฟอสซิล

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ ์ที่มีประสิทธิภาพ 

	 	และว่องไวด้วยวิธีต่างๆ	 ในการสังเคราะห์เอทานอล 

	 	ด้วยกระบวนการ	Fischer	Tropsch	ในเครื่องปฏิกรณ์ 

	 	แบบเบดนิ่ง	 (fixed	bed	 reactor)	ที่ภาวะด�าเนินการ 

	 	ไม่สูงมาก

		ได้แนวทางการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วยชีวมวล 

	 	หรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากกระบวนการ	 

	 	Fischer	Tropsch

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ Thermal, mechanical, and electrical 

properties of rubber latex with TiO2 
nanoparticles.
Impact factor = 4.915 

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อศึกษาผลกระทบของอนุภาคนาโนต่อคุณสมบัต ิ

	 	ทางความร้อน	คณุสมบติัทางไฟฟ้า	และคณุสมบตัเิชงิกล 

	 	ของยางธรรมชาติ

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะ

	 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา นาผล

	 สาขาวิชาเภสัชเคมี	คณะเภสัชศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

		วัสดุผสมที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน 

	 	ของฉนวนสายไฟเพื่อลดการสะสมความร้อนท่ีเป็น 

	 	สาเหตุท�าให้ฉนวนสายไฟละลายและเกิดไฟไหม้

ประโยชน์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพวงผกา
เลิศด�ารงค์ลักษณ์
สาขาวชิาอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 Asst.Adunct Prof.Yoshitsugu

	 Obi,	Division	of	Nephrology	and	Hypertension,	 

	 University	of	California,	Irvine

Estimated Glomerular Filtration 
Rate at Dialysis Initiation and
Subsequent Decline in Residual 
Kidney Function Among Incident 
Hemodialysis Patients.  
Impact factor = 4.531

วจัิยเรือ่ง

		ศึกษาผลของอตัราการกรองของไตเมือ่เริม่การรกัษา 

	 	บ�าบัดทดแทนไตต่อการลดลงของการท�างานผูป่้วยที ่

	 	ได้รบัการรกัษาด้วยการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอัตรา 

	 	การกรองของไตเมื่อเริ่มการรักษาบ�าบัดทดแทนไตกับ 

	 	การลดลงของไตในผู ้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการ 

	 	ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม	 เพ่ือช่วยก�าหนดการกรอง 

	 	ของไตทีเ่หมาะสมในการเร่ิมการรักษาด้วยการฟอกเลอืด 

	 	ด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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อาจารย์ปวฒัวงศ์ บ�ารงุขันท์
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร

	 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

	 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Experimental performance study
of a solar parabolic dish
photovoltaic-thermoelectric
generator.  
Impact factor = 4.14

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อออกแบบและวดัพฤตกิรรมของระบบผลติไฟฟ้า 

	 	โซลาร์เซลล์แบบจานพาราโบลา	(PV)	-	เทอร์โม 

	 	อิเล็กทริก	(TE)	

		เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของระยะโฟกัสของระบบ 

	 	ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบจานพาราโบลา	 (PV) 

	 	เทอร์โมอิเล็กทริก	(TE)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ได้รับระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบจานพาราโบลา	 

	 	(PV)	-	เทอร์โมอิเล็กทริก	(TE)

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศิรกิุล ธรรมจิตรสกุล
คณะกายภาพบ�าบัด
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์

	 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวสมปรารถนา สมัยค�า

	 คณะกายภาพบ�าบัด	

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นางสาวศุภิสรา เตชะ

	 คณะกายภาพบ�าบัด

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Study on FTIR spectroscopy,
total phenolic content, antioxidant
activity  and anti-amylase activity 
of extracts and different tea 
forms of Garcinia schomburgkiana 
leaves. 
Impact factor = 4.006

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อหาความแตกต่างของลายพิมพ์ทางเคมี	ปริมาณ 

	 	ฟิโนลิกรวม	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	ฤทธิ์ต้านเอนไซม	์	 

	 	อะไมเลสของสารสกัดน�้า	 สารสกัดเอทานอล	และ 

	 	รปูแบบชาต่างๆ	จากใบมะดนั	

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ได้แหล่งสารประกอบชีวภาพจากพืชท้องถิ่นในจังหวัด 

	 	นครนายก

		ได้ข้อมูลส�าหรับการพัฒนาอาหารสุขภาพ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรกมน หนูเอยีด
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข

	 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชตรัยรัตน ์

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

 ดร.เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนา เตชะสกุล

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ	์

 ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร. ม.ร.ว.ชษิณสุรร สวัสดวิตัน์

	 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Polylactic Acid Microparticles 
Embedded Porous Gelatin
Scaffolds with Multifunctional 
properties for Soft Tissue
Engineering.
Impact factor = 3.783

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อผลิตโครงเลี้ยงเซลล์หลายฟังก์ชันเพื่อประโยชน ์

	 	ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่ออ่อนจากวัสดุพอลิเมอร์ฐาน 

	 	ชีวภาพ	ได้แก่	โพลีแลคติกแอซิดและเจลาติน	ที ่

	 	สามารถแสดงพฤติกรรมการปลดปล่อยยาต้านเช้ือ 

	 	แบคทีเรียในอัตราที่ควบคุมได้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีเหมาะแก่การพัฒนาต่อยอด 

	 	เพื่อน�าไปใช้เป็นวัสดุทางชีวการแพทย์

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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Miss Teerarat Plutametwisut
คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

 อาจารย์ ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง 

	 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ

	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)

 ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Cause of Color Modification in 
Tanzanite After Heat Treatment.
Impact factor = 3.267

วจัิยเรือ่ง

  เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดสีของพลอยแทนซาไนต์

		เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของธาตใุห้สทีีเ่ปลีย่นแปลง 

	 	ไปภายหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนของ 

	 	พลอยแทนซาไนต์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  เพื่อทราบถึงที่มาของการเกิดสีใน	Tanzanite

		สามารถน�าผลท่ีได้ไปใช้ในพัฒนาเทคนิคการปรับปรุง 

	 	คุณภาพ	Tanzanite

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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Prof.Dr.Rhacel Parrenas,
Sociology, University of Southern California,
USA Soft Violence: Migrant Domestic 

Worker Precarity and the
Management of Unfree Labour
in Singapore. (Journal of Ethnic
and Migration Studies).
Impact factor = 3.116

วจัิยเรือ่ง

  เพ่ือเข้าใจถึงอ�านาจการต่อรองระหว่างนายจ้างแรงงาน 

	 	แม่บ้านข้ามชาติและแม่บ้านข้ามชาติในสิงคโปร์

  เพื่อศึกษาถึงเครื่องมือที่นายจ้างใช้ในการสร้างความ 

	 	ชอบธรรมของการใช ้อ�านาจต ่อแม ่บ ้านข ้ามชาต ิ

	 	ในสิงคโปร์

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ

	 คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 Prof.Dr.Rachel Silvey,

	 Geography	and	planning,	University	of

	 Toronto,	Canada

และผู้รว่มวจัิย

  สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจบัุนเร่ืองอ�านาจการ 

	 	ต่อรองระหว่างนายจ้างแรงงานแม่บ้านข้ามชาตแิละ 

	 	แม่บ้านข้ามชาติในสิงคโปร์

  สามารถเข้าใจถึงเครื่องมือท่ีนายจ้างใช้ในการสร้าง 

	 	ความชอบธรรมของการใช้อ�านาจต่อแม่บ้านข้ามชาต ิ

	 	ในสงิคโปร์

ประโยชน์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มุทิตา หิรญัสาย
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเก้ือ

	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

Heat stress ameliorates
tenotomy-induced inflammation
 in muscle-specific response via 
regulation of macrophage
subtypes (Journal of Applied 
Physiology).
Impact factor = 3.044 

วจัิยเรือ่ง

		เพือ่ศกึษาผลและกลไกของการให้ความร้อน	 ต่อการ 

	 	ตอบสนองของปฏกิริิยาอกัเสบของเซลล์กล้ามเนือ้ลาย	 

	 	ในการฟื้นคืนสภาพของกล้ามเนื้อท่ีฝ่อลีบจากการ 

	 	ถกูตดัเอน็ยดึกล้ามเนือ้

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย
		การใช้ความร้อนสามารถลดการฝ่อลีบ	และลดอาการ 

	 	อกัเสบของกล้ามเนือ้ลายอย่างมปีระสทิธภิาพ	 ผ่านการ 

	 	ลดลง	pro-inflammatory	macrophage	and	cytokine	 

	 	และส่งเสริม	anti-inflammatory	macrophage	 

	 	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการรักษาแบบ 

	 	ไม่ใช้ยา	(non-pharmacological	therapy)	ทางเลอืก 

	 	ใหม่ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อฝ่อลีบจากการไม่ได ้

	 	ใช้งาน	(disuse	muscle	atrophy)

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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Dr.Masahiko Terajima.
Oral and Craniofacial Health Sciences, School
of Dentistry , The University of North Carolina, 
Chapel Hill, North Carolina 27599, United States. 

 Ms.Yuki Taga.

	 Nippi	Research	Institute	of	Biomatrix,	Ibaraki	

	 302-0017,	Japan.

 Asst.Prof.Dr.Marnisa Sricholpech.

	 Department	of	Oral	Surgery	and	Oral	Medicine,	 

	 Faculty	of	Dentistry,	Srinakharinwirot	University,	 

	 Bangkok	10110,	Thailand.

 Dr.Yukako Kayashima.

 Department	 of	 Pathology	 and	 Laboratory	 

	 Medicine,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

 Ms.Noriko Sumida.

	 Oral	and	Craniofacial	Health	Sciences,	School	of	 

	 Dentistry,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

 Dr.Nobuyo Maeda.

	 Department	 of	 Pathology	 and	 Laboratory	 

	 Medicine,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

 Dr.Shunji Hattori.

	 Nippi	 Research	 Institute	 of	 Biomatrix,	 Ibaraki 

	 302-0017,	Japan.

 Dr.Mitsuo Yamauchi.

	 Oral	and	Craniofacial	Health	Sciences,	School	of	 

	 Dentistry,	 The	 University	 of	 North	 Carolina,	 

	 Chapel	Hill,	North	Carolina	27599,	United	States.

Role of Glycosyltransferase 25 
Domain 1 in Type I Collagen
Glycosylation and Molecular
Phenotypes.
Impact factor = 2.865

วจัิยเรือ่ง

		Glycosylation	 in	 type	 I	 collagen	occurs	 as	 

	 	Olinked	galactosyl-	(G-)	lesser	and	glucosyl- 

	 	galactosyl-hydroxylysine	(GG-Hyl);	however,	 

	 	 its	 biological	 significance	 is	 still	 not	 well	 

	 	understood.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		Theseresults	 indicate	 that	 GLT25D1	 

	 	catalyzes	galactosylation	of	Hyl	throughout	 

	 	the	type	I	collagen	molecule	and	that	this	 

	 	modification	may	 regulate	maturation	 of	 

	 	collagen	 cross-linking,	 fibrillogenesis,	 and	 

	 	mineralization.

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทรศิ์ร ิ
คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ดร.สุดารัตน์ เล็ดลอด

	 คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ดร.เกศปุญยวีศ์ บุญรอดดิษฐ์

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์

	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข	ุชลประทาน	

 อาจารย์ ดร.สุพัตรา อารีกิจ

	 ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

	 คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Development of a duplex lateral 
flow dipstick test for the detection 
and differentiation of Listeria 
spp. and Listeria monocytogenes 
in meat products based on 
loop-mediated isothermal 
amplification.
Impact factor = 2.813

วจัิยเรือ่ง

		เพือ่ตรวจหาดีเอน็เอของเชือ้	Listeria	spp.	และ	Listeria 

	 	monocytogenes	ด้วยวธิดีเีอน็เอไบโอเซนเซอร์แบบ 

	 	แถบ	(DNA	dipstick	biosensor)	ร่วมกับวิธี	loop- 

	 	mediated	isothermal	amplification	(LAMP)

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ส�าหรับน�าไปใช้ตรวจการปนเปื้อนของเช้ือลิสทีเรีย	 

	 	(เช้ือ	Listeria	spp.	และ	Listeria	monocytogenes)	 

	 	ในผลิตภัณฑ ์อาหารน�า ไปสู ่ การป ้องกันการ 

	 	แพร่ระบาดของเชื้อ

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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รองศาสตราจารย ์ดร.องัศินันท์ อนิทรประเสรฐิ
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 Ann Macaskill, Sheffield Hallam University 

 อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสทิธิโชค

	 ส�านกันวัตกรรมการเรยีนรู้

	 มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ

Mindfulness interventions reduce 
blood pressure in patients with 
non-communicable diseases: A 
systematic review and meta.
Impact factor = Q1, IF = 1.6

วจัิยเรือ่ง

		เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะของงานวจัิยท่ีเก่ียวกับโปรแกรม 

	 	การฝึกสติท่ีมีต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรค 

	 	ไม่ติดต่อเรื้อรัง

		เพือ่สงัเคราะห์และเปรยีบเทยีบค่าขนาดอทิธพิลของ 

	 	การฝึกสติท่ีมีต่อความดันโลหิตสูงของผู ้ป่วยโรค 

	 	ไม่ติดต่อเรื้อรัง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		ด้านการส่งเสริมสุขภาพท�าให้ได้ข้อสรุปและข้อค้นพบ 

	 	ใหม่ทีเ่ป็นองค์ความรูใ้นการส่งเสรมิสขุภาพ	 ด้วยจติวทิยา 

	 	เชิงบวกในรูปแบบโปรแกรมการฝึกสติในกลุ่มผู้ป่วยโรค 

	 	เรื้อรังไม่ติดต่อ	ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมสุขภาพ 

	 	สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้ในการปฏบิตังิานจรงิและใช้ 

	 	ในการอ้างอิงเพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมส่งเสริม 

	 	สุขภาพต่อไป

		ด้านการศึกษาวิจัยได้ทราบประเด็นในการท�าวิจัยทาง 

	 	สาธารณสขุเกีย่วกบัการส่งเสริมสขุภาพในกลุม่ผูป่้วยโรค 

	 	เร้ือรังไม่ตดิต่อทัง้ทีย่งัไม่ชดัเจนหรอืยงัไม่เคยมใีครศึกษา 

	 	มาก่อนเป็นแนวทางพัฒนางานวิจัยทางสาธารณสุขที่มี 

	 	คุณภาพต่อไป	 ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทาง 

	 	สาธารณสุขให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต

		ได้น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการท�าวจัิยทบทวนวรรณกรรม 

	 	อย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์เมต้าไปใช้ในการ 

	 	อบรมวธิกีารสร้างโจทย์วจิยัและการท�างานวจิยัทบทวน 

	 	วรรณกรรมในด้านสาธารณสุขศาสตร์	เพื่อน�าไปสู่การ 

	 	ก�าหนดนโยบายทางสาธารณสุขเร่งด่วนต่อไป

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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Prof.Dr.Thitaporn Keinwong
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

 อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ ปะธิเก

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 Dr.Sharyn Hunter,

	 University	of	Newcastle,	Australia

 Dr.Naphatsakon Vitoonmatha

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 Dr.Sresuda Wongwisetkul

	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

An Integrative Literature Review: 
Health Literacy and Learning
Ability among Older Adults with 
Chronic Illness. International 
Journal of Gerontology Special 
Issue (2019) S62-S67.
Impact factor = 1.016

วจัิยเรือ่ง

		เพื่อศึกษาองค์ความรูเ้ก่ียวกับความรอบรูเ้ร่ืองสขุภาพ 

	 	และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในเขต 

	 	เมืองที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้เร่ืองสุขภาพ 

	 	ส�าหรับผู้สูงอายุ

		เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการสร้าง 

	 	เสริมสุขภาพที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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รองศาสตราจารย ์ดร.มนตร ีอุดมเพทายกลุ
ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ A comparative study on the

effectiveness of herbal extracts
vs 2.5% benzoyl peroxide in the 
treatment of mild to moderate 
acne vulgaris.
Impact factor = 0.62

วจัิยเรือ่ง

  To	evaluate	the	effectiveness	of	herbal	extracts	 

	 	for	 the	 treatment	 of	 mild	 to	 moderate	 acne	 

	 	vulgaris.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงนันทิชา คมนามูล

	 ศูนย์ผิวหนัง	คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัธริดา ลัพธิกุลธรรม

	 ศูนย์ผิวหนัง	คณะแพทยศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และผู้รว่มวจัิย

  Herbal	 extracts	 could	 be	 beneficial	 for 

	 	anti-acne	 pharmaceutical	 prepa-rations	 and	 

	 	may	 be	 used	 as	 an	 alternative	medicine	 for	 

	 	patients	with	mild	to	moderate	acne	vulgaris	 

	 	who	 do	 not	 adhere	 to	 benzoyl	 peroxide	 

	 	treatment.

ประโยชน์ของงานวจัิย
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.จิรวฒัน์ เจรญิสถาพรกลุ
คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

Impacts of Technological Shock 
on the Agricultural Business 
Cycle in ASEAN-5 Countries.
Impact factor = Cite Score 2019 
SCOPUS = 0.7 Q3 SJR 2019 = 
0.18 and SNIP 2019 = 0.359

วจัิยเรือ่ง

		How	 do	 technological	 shocks	 in	 the 

	 	agricultural	and	non-agricultural	sectors	of 

	 	each	ASEAN	country	influence	the	volatility	 

	 	of	the	agricultural	business	cycle?

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		Finding	from	the	research	lead	to	some	policy	 

	 	 implications	for	ASEAN-5	countries	in	order	to	 

	 	promote	economic	strength	in	the	agricultural	 

	 	sector.	In	addition,	the	present	work	expands	 

	 	the	 knowledge	 frontier	 toward	 ASEAN	 

	 	countries,	 especially	 from	 the	 date	 of	 the	 

	 	formal	establishment	of	the	ASEAN	Economic	 

	 	Community	in	December	2015.

ประโยชน์ของงานวจัิย
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อนิทรประเสรฐิ
สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 Asst.Prof.Dr.Kanu Priya Mohan

	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา

	 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

A Qualitative Construction on
Sufficiency Living Wage in 
Thailand Based on the
Sufficiency Economy 
Philosophy (Q3.. International
Perspectives in Psychology:
Research, Practice, Consultation).
Impact factor =  0.29 

วจัิยเรือ่ง

		To	develop	the	conceptual	framework	of	 

	 	sufficient	 living	 wage	 (SLW),	 which	 is	 the	 

	 	concept	 of	 living	 wage	 based	 on	 the	 

	 	Sufficiency	Economy	Philosophy	(SEP)

		To	empirically	test	the	conceptual	model	of	 

	 	SLW.

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

  Academic	contribution
	 	This	 research	 aims	 to	 contribute	 towards	 
	 	creating	new	knowledge	about	the	proposed	 
	 	construct	 of	 “sufficient	 living	 wage”	 (SLW).	 
	 	The	 construct	 of	 SLW	 is	 developed	 in	 with	 
	 	reference	 to	 the	 Thai	 context,	 wherein	 it	 
	 	aims	to	integrate	the	concept	of	living	wages	 
	 	with	 the	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy.	 
	 	The	 concept	 of	 SLW	 will	 be	 promoted	 for	 
	 	world-wide	 recognition	due	 to	 this	 research	 
	 	 is	 as	 a	 part	 of	 world	 class	 project:	 Global	 
	 	Living	Organization	Wage	(GLOW).
		Applied	significance

	 	Information	about	SLW	and	 its	 relevance	 in	 
	 	the	work	settings	can	be	shared	with:
	 		 a.	 the	 organizations	 in	 tourism	 sector,	 
	 	especially	the	hotels	and	resorts	(which	are	 
	 	the	chosen	sample	for	the	proposed	study);
	 		 b.	 with	other	researchers	working	in	the	 
	 	related	 fields	 of	 ‘living	 wages’,	 sustainable	 
	 	development	in	the	tourism	sector,	and
	 		 c.		with	policy	makers	in	Thai	government	 
	 	since	this	research	would	build	the	concept	 
	 	of	sufficient	living	wage	(SLW),	which	can	be	 
	 	applied	by	Thai	organizations	who	choose	to	 

	 	adopt	the	Sufficiency	Economy	Philosophy.

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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อาจารย์ ดร.ณัฎฐกิา สุวรรณาศรยั
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี

	 มหาวิทยาลัยนครพนม

 Dr.Sarper Sarp Swansea

	 University,	UK

Immobilised Fungal Ligninolytic 
Enzymes for Decolourisation of 
Waste Water in the Pulp and 
Paper Industry in Thailand 
(ทุนวจัิย)

วจัิยเรือ่ง

		คัดเลือกสายพันธุ ์เช้ือราท่ีมีประสิทธิภาพในการ 

	 	ผลิตเอนไซม์ย่อยสีสังเคราะห์ได้

		หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ที่ย่อย 

	 	สีสังเคราะห์ได้ในปริมาณสูง

		น�าเทคนิคการตรึง	 (immobilization)	 มาใช้ในการ 

	 	ตรงึเอนไซม์	และ/หรอืเส้นใยเชือ้ราเพือ่การประยกุต์ 

	 	ใช้ในระดับอุตสาหกรรม

		ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ	 (bioreactor)	 โดย 

	 	ใช้เทคนิคการตรึงเอนไซม์เพื่อใช้บ�าบัดสีสังเคราะห ์

	 	ในโรงงานอุตสาหกรรม

		ทดสอบการท�างานของเคร่ืองปฏกิรณ์ชีวภาพในการ 

	 	บ�าบัดสีสังเคราะห์ในน�้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

		ประเมนิผลกระทบจากการใช้เครือ่งปฏกิรณ์ชวีภาพ 

	 	ในการบ�าบัดสีน�้าทิ้งในโรงงาน	ที่มีต่อเศรษฐกิจและ 

	 	สิ่งแวดล้อม

วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

		สายพันธุ ์เชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ 

	 	ย่อยสีสังเคราะห์	 รวมทั้งสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 

	 	เอนไซม์ให้ได้ในปริมาณสูง

		เทคนิคในการตรึงเอนไซม์	และ/หรือ	เส้นใยราท่ีมี 

	 	ประสทิธิภาพสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการบ�าบัดสไีด้

		เคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบที่ใช้การตรึงเอนไซม์ 

	 	ที่ ส ามารถบ� าบั ดสี สั ง เคราะห ์ ในน�้ าทิ้ ง โร ง งาน 

	 	อุตสาหกรรมได้

		แนวทางการบ�าบัดสีสังเคราะห์จากน�้าทิ้งโรงงาน 

	 	อุตสาหกรรมโดยใช้เคร่ืองปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีการตรึง 

	 	เอนไซม์	ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

		การเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ	และ 

	 	ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต	ิ

		เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	นักวิจัย	 

	 	และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จากสถาบันต่างๆ 

	 	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	 เกิดการถ่ายทอดองค ์

	 	ความรู้และเทคโนโลยี

ประโยชน์ของงานวจัิย

และผู้รว่มวจัิย
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	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ	 ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น 

มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม	มีการก�าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 “การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

อย่างมีส่วนร่วม	เพื่อความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์	1	มหาวิทยาลัย	1	จังหวัด”	และมีการก�าหนดให้การบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็น	1	ใน	5	ประเด็นยุทธศาสตร	์(Strategic	issues)	ในแผนยุทธศาสตร	์(พ.ศ.	2553	

–	2567)	และก�าหนดให้การพัฒนางานบริการวิชาการ	เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	(1	มหาวิทยาลัย 

1	จังหวัด)	เป็น	1	ใน	8	แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักอย่างชัดเจน	เพื่อให้การด�าเนินงานการให้บริการวิชาการแก่

ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย	คือ	เป็น	“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” 

อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 มหาวิทยาลัยมีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ	โดยมีการด�าเนินงานตามพันธกิจหลัก	4	ด้าน	คือ	ด้านการเรียนการสอน	ด้านการวิจัย	ด้านการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคม	 และด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญภารกิจ 

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก	 เพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งหวังที่จะ 

ท�าให้มหาวิทยาลัยเป็น	“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”	

	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของศักยภาพในหน่วยงานที่สามารถท�าหน้าที่ในการ 

ขบัเคลือ่นในการช่วยพฒันาชุมชนและสงัคม	 โดยใช้องค์ความรู้ด้านวชิาการมาบรูณาการร่วมกนัภายในมหาวิทยาลยั 

เพื่อน�าไปใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม	 รวมถึงขับเคลื่อนน�าร่องการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา 

ให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยต้นแบบ	“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”	ที่น�าร่องในด้านการน�าความรู้ 

ที่มีช่วยเหลือสังคม	สามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	ภาคประชาชน	และ 

ภาคประชาสังคม

 

การบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสังคม
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 1.  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีได้รับงบประมาณงบพัฒนา
มหาวทิยาลัย

และขยายผลไปที่ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก, อำเภอนาแหว จังหวัดเลย
และอำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยใชพื้นที่ของ มศว เปนฐาน

จำนวน 22 โครงการ
01 ด้านสังคม – การศึกษา

จำนวน 19 โครงการ
02 ด้านสังคม – สุขภาพ

จำนวน 9 โครงการ
03 ด้านสังคม – วัฒนธรรม

จำนวน 8 โครงการ
04

จำนวน 11 โครงการ
05 ด้านเศรษฐกิจ

จำนวน 4 โครงการ
06 ด้านสนองนโยบายรัฐ

จำนวน 17 โครงการ
07 โครงการส่วนกลาง
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 2. สรปุผลการด�าเนินงานโครงการบรกิารวชิาการภาพรวมของมหาวทิยาลัย
	 ส่วนกิจการเพื่อสังคม	 เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รับผิดชอบพันธกิจด้าน

การบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย	 อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

มกีารด�าเนนิงานทีเ่น้นการสร้างความสมัพนัธ์กับชมุชน	 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้น�าองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ	 

ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนไปถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและจัดกิจกรรมร่วมกัน	 ซ่ึงในปี	 พ.ศ.	 2563 

มีผลการด�าเนินงานสรุปผลเป็นไปตามภารกิจงาน	3	ด้าน	ได้แก่

 ภารกิจท่ี  1  การให้บรกิารวชิาการแก่สังคมตามนโยบาย  1  จังหวดั  1  มหาวทิยาลัย 
	 โดยการจัดท�าโครงการต้องมีการบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	และการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม	เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างยั่งยืนตาม

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการพัฒนา	3	ด้าน	 ได้แก่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	 (การศึกษา,	สุขภาพ	

และวัฒนธรรม)	และด้านสิ่งแวดล้อม

    ด้านสังคม–การศึกษา
	 การเหลื่อมล�้าทางการศึกษาส�าหรับต่างจังหวัด	ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน	การพัฒนาการศึกษา 

ด้านกิจกรรม	และด้านอื่นๆ	การด�าเนินโครงการบริการวิชาการได้เข้าไปจัดอบรมให้ความรู้แก่คุณครูและนักเรียน 

ที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านวิชาการ	ด้านดนตรีไทย	ด้านศิลปะการแสดง

นาฏศิลป์	และการพัฒนาสมรรถนะและทักษะส�าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่	21	นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ 

เป็นอย่างมากเพราะเกดิประโยชน์กบันกัเรยีนท่ีขาดโอกาสจริงๆ	ไม่เพียงแต่นกัเรียนได้รับความรู้	คณุครูท่ีโรงเรียน 

ก็ได้รับความรู้และเทคนิคในการพัฒนาการเรียนการสอน	และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ	อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู ้

และฝึกปฏิบัติจริงๆ	ซ่ึงทางโรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

มีความกล้าแสดงออกมากข้ึน	 ซึ่งนักเรียนสามารถน�าองค์ความรู้และทักษะต่างๆ	 ท่ีสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจ�าวัน	เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย

   ด้านสังคม – สุขภาพ
	 การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในอดีตนั้น	ยังขาดความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองและ 

ครอบครัว	โดยส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	โรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ	และ 

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด	บางครอบครัวซื้อยามารับประทานเอง	เช่น	การซ้ือยาจากร้านขายยา	หมอกระเป๋า	

และรถเร่ขายยา	ปัญหาด้านสุขภาพจึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญของคนทุกช่วงวัย	การด�าเนินโครงการบริการวิชาการ

ได้เข้าไปจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กปฐมวัย	 การกายภาพบ�าบัด	

โรคเร้ือรัง	โรคติดต่อไม่เรื้อรัง	การดูแลสุขภาพช่องปาก	วิธีจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	การป้องกันโรคระบาด	
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และการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	 การจัดกิจกรรมดังกล่าวท�าให้คนในชุมชน	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุสามารถดูแล 

ตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	คนในชุมชนสร้างพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี 

สร้างความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ	ลดโอกาสในการเจ็บป่วย	ลดภาระของลูกหลาน	ลดค่าใช้จ่ายในการไป 

พบแพทย์	 ชุมชนมีการดูแลกันเอง	 มีแนวคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชน	 มีความรักในชุมชนที่ตนอยู่	 มีแนวคิด	

และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืน	 ประชาชนทุกช่วงอายุในพื้นที่ชายแดน	 มีความ

รอบรู้ในการป้องกันโรคโดยชุมชนร่วมกันดูแลชุมชน	มีความตระหนักในหน้าที่	 เพื่อป้องกันปัญหา	การเฝ้าระวัง

และป้องกันโรค	มีความใส่ใจรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว	ให้แข็งแรงได้อย่างเหมาะสม

   ด้านสังคม-วฒันธรรม
	 คนในชุมชนได้มีการรื้อฟื้นศิลปะการแสดงและผลิตภัณฑ์ตามวัฒนธรรม	เช่น	อาหาร	การละเล่น	และ 

น�ามาใช้ในกิจกรรมทางประเพณีในชุมชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โครงการบริการวิชาการมีการด�าเนินการจัด 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม	 เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เกิด

จิตส�านึกร่วมกับประวัติศาสตร์ในท้องถ่ินผ่านงานศิลปะ	และสร้างสรรค์เป็นผลงาน	เพื่อท�าให้เกิดรายได้กับ 

ชุมชนจากกิจกรรมการสร้างสรรค์การประดิษฐ์ตุ๊กตาวัฒนธรรม	คนในชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ 

การแสดง	 การขับร้องภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์	 เพื่อให้คนในชุมชนได้ซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 เกิดกลุ่ม

เยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายแบบต่างๆ	ทั้งชาติพันธุ์	คนเมือง	โดยผลิตขึ้นด้วยงานฝีมือของชุมชน

   ด้านส่ิงแวดล้อม
	 คนในชุมชนมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	มีการพัฒนารูปแบบ 

ความร่วมมือระหว่าง	โรงเรียน	การปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายใต้ฐานแนวคิดเรื่อง	“รวบรวม”	และ	“ขยาย”	พันธุ์ไม้ 

ประจ�าท้องถิ่นโดยได้พัฒนาเรือนเพาะช�าและสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ประจ�าถิ่นขึ้นมา	 ร่วมกันสร้างแนวทางการ

อนุรักษ์และขยายพ้ืนที่ป่าของชุมชน	ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น 

โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเย่ียมชม	 เกิดเป็นการท่องเที่ยว 

ที่ประสานประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

กระบวนการ	เกิดการกระจายรายได้	การสร้างงานสร้างอาชีพ	โครงการบริการวิชาการได้เข้ามาพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม	 (การจัดการขยะ)	 ประเพณี

วฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชน	 ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ท่ีมศีกัยภาพ	 พร้อมทัง้มนีกัวจัิยชมุชนประจ�าศนูย์ในการถ่ายทอด

องค์ความรู	้ เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์	 สามารถพึ่งพาตนเองได	้ และเกิดการสร้างอาชีพใหม	่

ท�าให้คนในชุมชนมีรายได้จากศูนย์การเรียนรู้
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   ด้านเศรษฐกิจ
	 ชุมชนมีองค์ความรู้เดิมด้านการเกษตรอยู่แล้ว	 แต่ท�าในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยว	 เมื่อได้รับความรู้ด้าน

การท�าเกษตรผสมผสาน	จะช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้	สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน	ช่วยลดต้นทุนในการ

ท�าปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี	 ใช้ไบโอดีเซลแทนน�้ามันดีเซลที่ต้องใช้กับเครื่องสูบน�้า	การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามัน

ใช้แล้ว	 ถ่านกลีเซอรีน	 เตาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้	 และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 ช่วยให้คนชุมชน 

สามารถพึ่งพาตนเองได้	ชุมชนสามารถผลิตไบโอดีเซลใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรได้	ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ 

ซื้อน�้ามันดีเซล	 กรณีที่น�้ามันขึ้นราคาก็จะไม่กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	 การท�าปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง 

จากก้อนเห็ดเก่า	ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี	ท�าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย	ช่วยลดมลพิษทางอากาศ	ที่เกิดจาก 

การเผาฟาง	 ใบไม้แห้ง	 และก้อนเห็ดเก่า	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตร	 และในกรณีที่

ผลผลิตทางการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งล้นตลาด	ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ	สามารถเพิ่มช่องทางการค้าขายและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชน	และสามารถพัฒนาต่อยอด 

เป็นธุรกิจ	SMEs	ได้	ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงกว่าเดิม	คนในชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องของการ 

จัดท�าบัญชีรายจ่ายและรายได้จากการขายสินค้าของชุมชน	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการ 

จดบันทึกในรูปแบบของการท�าบัญชีครัวเรือน	โดยคนในชุมชนสามารถจัดการและจัดสรรจ�านวนเงินที่ได้จ่าย

ออกไปและรับเข้ามาให้เกิดความสมดุล	เพื่อสร้างระบบการเงินที่ดีและสามารถตรวจสอบได้

 ภารกิจท่ี 2 มีการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 
	 1)	 ระดับประเทศ	 มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาคธุรกิจท่ีด�าเนินการจากธุรกิจทั่วไปเป็นธุรกิจเพื่อ 

สังคม	 โดยมีหลักสูตรกิจการเพื่อสังคมในสถานศึกษา	ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับจาก 

การอบรม	ไปสร้างแผนธุรกิจเพื่อสังคมและด�าเนินการธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจ 

มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	

	 2)	 ระดับพื้นที่	มีเครือข่ายการเรียนรู้ธุรกิจเพื่อสังคม	โดยร่วมมือกับ	อบจ.	อบต.	อสม.	รพ.สต.	ผู้น�า

ชุมชนและชาวบ้าน,	มูลนิธิหัวใจอาสา,	ศูนย์คุณธรรม	(องค์กรมหาชน),	ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย	์, 

กองทุนเวลาเพื่อสังคม,	สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร,	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.),	ส�านักงานป้องกัน

การทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย	 (ป.ป.ช.),	 มูลนิธิบุคคลพอเพียง,	 ส�านักงานส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชาการ	4,	สหวิริยา,	บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด,	สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและอื่นๆ
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 ภารกิจท่ี 3 พัฒนาทรพัยากรมนุษยสู่์จิตอาสาเพ่ือรบัใชสั้งคม
	 ในการด�าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น	 ตัวจักรส�าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อน	คือ	ทรัพยากร

มนุษย์	เพราะในการขับเคลื่อนชุมชนนั้น	“คน”	ต้องมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน	เนื่องจากต้องเสียสละเวลา	

เสียสละความสบายในการช่วยเหลือผู้อื่น	การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒจึงจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม	ดังนี	้

	 1)	 โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือรับใช้สังคม	ส�าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ	โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	มศว	แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	จ�านวนทั้งสิ้น	1	รุ่น 

จากการด�าเนินงานท�าให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสาและส�านึกรับใช้สังคม 

ทราบแนวทางการด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	สามารถน�าความรู้ไปพัฒนา 

ชุมชนที่ต้องการพัฒนาได้,	 เกิดความสามัคคีในการท�างานเป็นทีม	 และน�าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนเองให้ม ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 2)	 โครงการจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน�้า	มศว	อ.นาแห้ว	จ.เลย	ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย	กิจกรรมความรู้เล็กน้อย	จ�านวน	3	ฐาน 

ได้แก่	ฐานผ้ามัดย้อม	ฐานสมุดท�ามือ	ฐานศิลปะจากธรรมชาติ	จากกิจกรรมนี้เป็นการมีส่วนร่วมกันทั้ง	ผู้ให้	 คือ	

นิสิตจากมหาวิทยาลัยและ	ผู้รับ	คือ	น้องๆ	นักเรียนโรงเรียนนาพึง	ซึ่งระหว่างที่เข้าฐานแต่ละฐานนั้น	ก็จะมีพี่ๆ	นิสิต

คอยให้ค�าแนะน�า	 วิธีการท�า	และให้ความรู้	 ซึ่งน้องๆ	นักเรียนก็มีความต้ังใจและสนใจแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี 

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	โดยแบ่งเป็น	3	ฐาน	ได้แก่	ฐานจัดบอร์ดความรู้	ฐานทาสีเครื่องเล่น	ฐานจัดห้องสมุด 

ซึ่งก็ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน	ทั้งนิสิตและน้องนักเรียน	เพื่อให้น้องๆ	นั้นได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	ภูมิใจ

ในโรงเรียน	และจะได้มีความอยากดูแลรักษาให้คงอยู่ต่อไป	และกิจกรรมสร้างฝายป่าต้นน�า้ภูใหญ่ท�าให้นิสิตมีความ

ตระหนักถึงความส�าคัญของจิตอาสาและเกิดเครือข่ายจิตอาสาภายในมหาวิทยาลัย	ชุมชนเกิดจิตส�านึกในด้าน 

จิตสาธารณะและตระหนักถึงความส�าคัญในการช่วยเหลือสังคม	 มีความเข้าใจถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม

มากยิ่งขึ้นและท�าให้เกิดความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของชุมชนเอง	 เช่น	กิจกรรมสร้างฝายอนุรักษ์

ธรรมชาติ	กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาสภาพกายภาพ	ปรับปรุงศูนย์ให้มีสภาพที่ปลอดภัยและดีขึ้น
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โครงการพัฒนาครนัูกวจัิยและทดลองใชห้ลักสูตรสถานศึกษา STEM2
ชุด ของดีเมืองสระแก้ว ท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21

ของเด็กและเยาวชน

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดการเรยีนการสอนดนตรไีทยส�าหรบัครแูละนักเรยีน

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน

ด้านสังคม – การศึกษา

ภาพผลการด�าเนินโครงการ

โครงการพัฒนาโรงเรยีนต้นแบบระดับประถมศึกษา อบจ.สระแก้ว
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โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ�าปี 2563

โครงการบรกิารวชิาการเชงิบูรณาการเพ่ือเสรมิสรา้งสุขภาพผู้สูงอายุ

ด้านสังคม – สุขภาพ
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โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวดันครนายก

โครงการเครอืข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ

โครงการการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ และการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดยใช้ครอบครวัเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและครูพ่ีเล้ียง จังหวัดนครนายก
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โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีท่ี3 งานทันตสาธารณสุขชุมชน 
ติดตามผลการด�าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวดันครนายก

โครงการสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ ์5 อ�าเภอชายแดนจังหวดัตาก

โครงการความรูก้ารผลิตตุ๊กตาวฒันธรรมเพ่ือส่งเสรมิอาชพีชุมชน

ด้านสังคม – วฒันธรรม
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โครงการอบรมยุวอาสาเพ่ือสรา้งองค์ความรูด้้านการท่องเท่ียว

โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรูด้้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือการสรา้งอาชพีและการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: นิทรรศการเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านส่ิงแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ
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โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

โครงการการส่งเสรมิเชงิปฏิบัติการแนวทางการออมฯ:การเสนอแนะเชงิปฏิบัติ
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่ากล้วยและบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน (ปีท่ี3)

โครงการศูนย์วจัิยและพัฒนานวตักรรมทางการแพทย์ เพ่ือผู้สูงอายุ ผู้พิการและซ่อมบ�ารงุดูแลรกัษาเครือ่งมือแพทย์
ภายใต้ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวศิวกรรมเพ่ือความยั่งยืน

โครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ 2563 จังหวดัสระแก้ว จังหวดัเลย
และจังหวดัเชยีงใหม่

ด้านสนองนโยบายรฐั

โครงการส่วนกลาง
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โครงการธนาคารขยะรไีซเคิล มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์

โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรปูผลผลิตทางเกษตร : ผลิตภัณฑ์ล�าไย

โครงการจิตอาสาเพ่ือรบัใชสั้งคม มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน : 
เครอืข่ายความสุขชุมชน
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	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เป็นองค์กรท่ีให้ความส�าคัญกับการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

มาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม	 มหาวิทยาลัย	

จึงท�าการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยขึ้น 

โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ	 เป็นกรรมการร่วมด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด�าเนนิงานพนัธกจิการท�านบุ�ารงุวัฒนธรรมและศิลปะร่วมกัน	 โดยในปีงบประมาณ	 2563	 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น 

การสนับสนุน	ส่งเสริมให้กิจกรรมด้านศิลปะ	วัฒนธรรม	และประเพณี	 ให้เข้าถึงประชาคม	มศว	และเกิด 

ความร่วมมือกับองค์กรตัวแทนด้านวัฒนธรรมระดับอาเซียนและนานาชาติมากขึ้น	

	 จากแนวทางการด�าเนินงานข้างต้นท�าให้ในปีงบประมาณ	2563	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

และศิลปะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	15,607	คน	โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม

และศิลปะเฉลี่ย	 ร้อยละ	89.44	ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	

โดยมีโครงการที่ส�าคัญ	อาท	ิโครงการลอยกระทง	สานงานศิลป	์แดนดินถิ่นวัฒนธรรม	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	 

2562	 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการถึง	 6,146	 คน	 โครงการวันเด็ก	 มศว	 2563	 เมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 2563 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ	5,049	คน	และโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	9	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2563	

มผีูเ้ข้าร่วมโครงการกว่า	564	คน	ส�าหรบัโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมยัฯ	ในปี	พ.ศ.	2563	น้ี	ได้รับเกยีรติ

จากคุณอิทธิพล	 คุณปลื้ม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ	

ซึ่งเป็นการน�าเสนอผลงานการออกแบบชุดผ้าไทยต้นแบบส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	และคนท�างานทั่วไป 

โดยน�าเสนอตั้งแต่กระบวนการความคิด	 การออกแบบ	 จนถึงการตัดเย็บ	 เพ่ือสร้างอุปสงค์ให้กับกลุ ่ม 

หัตถอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ

การท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ
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โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ แดนดินถ่ินวฒันธรรม
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562

โครงการวนัเด็ก มศว 2563 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2563
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โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครัง้ท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563
คุณอทิธพิล คุณปล้ืม รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยยังมีโครงการที่ร่วมกับต่างประเทศ	 อาทิ	 โครงการมหกรรมศิลปะนานาชาติ	

:	Galleries	Night	2020	ร่วมกับสถานทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	โดยมีการบูรณาการกิจกรรม

โครงการร่วมกับเครือข่ายหอศิลป์ของประเทศไทยท่ีมีกลุ่มเครือข่ายศิลปินและผู้สนใจศิลปะร่วมสมัยจาก

ประเทศต่างๆ	กว่า	10	ประเทศ	เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ	อาทิ	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	

ประเทศญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และสาธารณรัฐอินเดีย	 เป็นต้น	 ในกิจกรรมมีการร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย	และศิลปะการแสดงต่างๆ	ซึ่งได้รับการตอบรับ

จากประชาคม	มศว	และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างด	ี
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	 นอกจากการมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์	 สืบสาน	 และสร้างสรรค์กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะแล้ว	 มหาวิทยาลัยยังด�าเนินงานกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาเพื่อให้ประชาคม	 มศว	 ได้ร่วมท�าบุญ
ตักบาตร	 ตลอดจนการน�าแนวค�าสอนทางพระพุทธศาสนามาจัดท�าสื่อส่งเสริมการเรียนรู้	 เพื่อสร้างความ 
เข้าใจให้ประชาคม	 มศว	 สามารถน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตได้	 อาทิ	 กิจกรรม 
วันมาฆบูชา	กิจกรรมวันวิสาขบูชา	และกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา	เป็นต้น

มหกรรมศิลปะนานาชาติ : Galleries Night 2020 วนัท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ ์2563

กิจกรรมท�าบุญรว่มกันและกิจกรรมจิตอาสาในวนัส�าคัญทางศาสนา
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	 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชน 

ชาวไทย	 มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมวันส�าคัญที่เกี่ยวข้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น	 อาทิ	 กิจกรรม 

ถวายพระพรชยัมงคล	 เนือ่งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร	และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เป็นต้น

กิจกรรมท�าบุญรว่มกันและกิจกรรมจิตอาสาในวนัส�าคัญทางศาสนา

โครงการ 5 ธนัวาคม บรมนาถบพิตร วนัพ่อแห่งทวยราษฎร ์และวนัชาติของชาวไทย
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โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนีิ

กิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
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	 จากการตระหนักถึงการเป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กับประชาคม 

มศว	มหาวิทยาลัยยังให้ความส�าคัญด้านการจัดเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมและศิลปะ	และ 

ประวตัศิาสตร์มหาวทิยาลยัในระบบออนไลน์	 รวมถงึมกีารวจัิยเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการแต่งกายด้วยชดุผ้าไทย

ของบุคลากร	และการวิจัยเพื่อหารูปแบบการจัดการองค์ความรู้ด้านการด�าเนินงานโครงการวัฒนธรรมและ 

ศิลปะของมหาวิทยาลัย	โดยมอบหมายให้สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	เป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนินงาน 

ร่วมกับเครือข่ายการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะระหว่างหน่วยงานภายใน

	 จากการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังที่กล่าวมาข้างต้น	จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานด้านการท�านุ

บ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ	 ในปีงบประมาณ	2563	บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติการประจ�าปี

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้คณะกรรมการเครือข่ายท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับ

มหาวิทยาลัยจะท�าการทบทวนแผนงานและรูปแบบการด�าเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ	และ

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	โดยมีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสานงาน

โครงการการจัดท�าแผนสรา้งเครอืข่ายกิจกรรมทางวฒันธรรม : กิจกรรมสรปุผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

และศิลปะ	ทั้งสิ้น	99		โครงการ

ล�าดับ รายชือ่โครงการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ี
ด�าเนินการ

1 โครงการส�านึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ	ประจ�าปีงบประมาณ	2563 คณะกายภาพบ�าบัด

2 โครงการท�าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบ�าบัด	ประจ�าปี	2563 คณะกายภาพบ�าบัด

3 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะทันตแพทยศาสตร์

4 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม			 คณะทันตแพทยศาสตร์

5 โครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ประจ�าปี	2563

คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

6 โครงการรณรงค์สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์และในโอกาสพิเศษ คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

7 โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

8 โครงการปลูกฝังจิตอาสา	พัฒนาจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

9 โครงการกตัญญูคารวะ	สืบสานวัฒนธรรมองค์กร	(ไหว้ครู) คณะพยาบาลศาสตร์

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิต	และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณะพลศึกษา

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตส�านึกในการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะพลศึกษา

12 โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

13 โครงการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์	ครบรอบ	35	ปี คณะแพทยศาสตร์

14 โครงการพิธีท�าบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่	ส�าหรับนิสิตทันตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

15 โครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์

16 โครงการท�าบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพ	รัชกาลที	่9 คณะเภสัชศาสตร์

17 โครงการท�าบุญวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

18 โครงการบรกิารวชิาการส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
(โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาน้อมเกล้า	ปทมุธาน)ี

คณะมนุษยศาสตร์

19 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์

20 โครงการวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

21 โครงการศึกษาดูงานและปฎิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

22 โครงการเข้าร่วมงานลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

23 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์	ความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ล�าดับ รายชือ่โครงการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ี
ด�าเนินการ

24 โครงการวันไหว้ครู	ระลึกพระคุณครู คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

25 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

26 โครงการวันเกษียณอายุราชการ	คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

27 โครงการศิลปวัฒนธรรม	“หัตถศิลป์จากดิน”	ประจ�าปีการศึกษา	2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม	ครั้งที่	19 คณะศิลปกรรมศาสตร์

29 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์และดนตรี
สร้างสรรค์	:	กาเมลันเเละนาฏศิลป์ชวา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

30 โครงการขับร้องประสานเสียง	Christmas	carols	ครั้งที่	6 คณะศิลปกรรมศาสตร์

31 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทย	ศิลปะพื้นบ้านและ
สังคมพหุวัฒนธรรม	“กล้วยเก่า	มาเล่าใหม่”

คณะศิลปกรรมศาสตร์

32 โครงการสวนดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

33 โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา คณะศิลปกรรมศาสตร์

34 โครงการปลูกจิตส�านึกวัฒนธรรมกตัญญุตา:	ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

35 โครงการนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่าและ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านทัศนศิลป์แก่สังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

36 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์	ประจ�าปีการศึกษา	2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์

37 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์
ประจ�าปีการศึกษา	2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์

38 โครงการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาต	ิ“วิจัยวัฒนธรรม	ครั้งที่	10” คณะศิลปกรรมศาสตร์

39 โครงการวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์	และวันศาสตราจารย	์ดร.สาโรช	บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์

40 โครงการ	Happy	New	Year	Party	2020 คณะเศรษฐศาสตร์

41 โครงการวันเกษียณอายุราชการ	“ด้วยรักและผูกพัน	สานสัมพันธ์มิลืมเลือน” คณะเศรษฐศาสตร์

42 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมหัวข้อ	“สาระน่ารู	้การเสด็จพระราชด�าเนิน
เลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

คณะสังคมศาสตร์

43 โครงการภาษาไทยเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์

44 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	การบรรยายพิเศษหัวข้อ	“ผีในประวัติศาสตร์ชาติ
การอาละวาดของผีในยุควิกฤติของสังคม”	ผ่านระบบ	ZOOM	Meeting

คณะสังคมศาสตร์

45 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมวิทยา
เพื่อการพัฒนา	และมอบเสื้อประกอบวิชาชีพแก่นิสิตชั้นปีที	่2	ปีการศึกษา	2562	
พุทธศักราช	2563

คณะสังคมศาสตร์
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ล�าดับ รายชือ่โครงการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ี
ด�าเนินการ

46 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าร่วมงาน	เพื่อแสดงการน้อมร�าลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์	
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ	์“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”	ในพิธีวางพวงมาลา
ถวายเครื่องสักการะ	เพื่อร�าลึกถึง	พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ณ	งานรพีประจ�าปี	2563

คณะสังคมศาสตร์

47 โครงการ	“ธรรมกับจริยธรรมทางกฎหมาย”	ณ	วัดญาณเวศกวัน	พุทธมณฑล คณะสังคมศาสตร์

48 โครงการพธิไีหว้ครหูลักสตูรนติิศาสตรบณัฑิต	รุน่ที	่1	ประจ�าปีการศกึษา	2562	และ
มอบเกยีรตบิตัรแสดงความขอบคุณแก่ที่ปรึกษา	ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและ
คณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์

49 โครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

50 โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

51 โครงการสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

52 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	1:	เยือนถิ่นอารยธรรมนครไชยศรี
ราชธานีแผ่นดินสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

53 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม:	เด็กไทยใจอาสา	ร่วมพัฒนาสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

54 โครงการเสริมสร้างทักษะทางการตลาดเชิงประสบการณ์และบูรณาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

55 โครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

56 โครงการเลาะรั้ว	รอบวัง	เกาะรัตนโกสินทร์	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

57 โครงการท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรม	ครัง้ที	่2:	เรยีนรู้วถิวีฒันธรรม-รามญั
และส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

58 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา
และท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

บัณฑิตวิทยาลัย

59 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย
เนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม:	วันลอยกระทง

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

60 โครงการสืบสานความเป็นไทย	เนื่องในวันส�าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรม:	กิจกรรมวันเด็ก

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

61 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ:	กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	(ออนไลน์) วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

62 โครงการสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม:	กิจกรรมรณรงค์นวัตกรรม
การแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์และวันส�าคัญต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

63 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี:	กิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่	และไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
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ล�าดับ รายชือ่โครงการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ี
ด�าเนินการ

64 โครงการศึกษาภาคสนามเส้นทางบังคับเส้นทางที่	1	พระบรมมหาราชวัง
และวัดส�าคัญในกรุงเทพฯ

วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน

65 โครงการด้วยรักและศรัทธา	บูชา	ครู	อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน

66 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน

67 โครงการสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์	5	อ�าเภอชายแดนจังหวัดตาก วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

68 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

69 โครงการประชุมเสวนานิทรรศการ	“คนสร้างสรรค	์นวัตกรรมสร้างคุณค่า	ครั้งที่	1” วิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

70 โครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม	2562 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

71 โครงการวันเด็ก	ประจ�าปี	2563	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“เด็กไทยใจอาสา	ร่วมพัฒนาสังคม”

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

72 โครงการการจดัท�าแผนสร้างเครือข่ายกจิกรรมทางวฒันธรรมระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั	

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

73 โครงการช�าระประวัติศาสตร์	:	พิพิธภัณฑ์เพื่ออนาคต สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

74 โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย	ครั้งที่	9 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

75 โครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะกับนานาชาต	ิ:	Galleries	Night	2020 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

76 โครงการบรมราชบพิตรร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

77 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	วันชาติไทย
และวันพ่อแห่งชาติ

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

78 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ร.10 สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

79 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

80 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	
พระบรมราชินี

สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

81 โครงการวันมาฆบูชา สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

82 โครงการวันอาสาฬบูชา สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

83 โครงการวิสาขบูชา สถาบันวฒันธรรมและศลิปะ

84 โครงการการส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ส�านกัทดสอบทางการศกึษา
และจิตวิทยา
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ล�าดับ รายชือ่โครงการท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ คณะ/หน่วยงานท่ี
ด�าเนินการ

85 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาส�านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ครบรอบ	59	ปี					

ส�านกัทดสอบทางการศกึษา
และจิตวิทยา

86 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนา
ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

87 โครงการส่งเสริม	ท�านุบ�ารุง	และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม:
กิจกรรมแต่งผ้าไทย

ส�านักนวัตกรรมการเรียนรู้

88 โครงการวันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

89 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรสิีนทร
มหาวชริาลงกรณ	มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม	บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

90 โครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

91 โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

92 โครงการวันมหิดล ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

93 กิจกรรมวันสถาปนา	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน	ครบรอบ	12	ปี ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

94 กิจกรรมวันเด็ก	หนูน้อยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

95 กิจกรรมสายสัมพันธ์กีฬาปัญญาชล	และงานฉลองเทศกาลปีใหม่ ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

96 กิจกรรมบูชาศาลพ่อปู่แม่ย่า ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

97 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

98 โครงการวันมหิดล ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

99 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอาย	ุประจ�าปี	2563 ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
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การบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวทิยาลัย



1.   กิจกรรมความรว่มมือทางวชิาการกับต่างประเทศ
  ทวปีเอเชยี : 

ล�าดับ กิจกรรม วนั/เดือน/ปี
1 Dr.Cathal	Gurrin,	Acting	Head	of	the	School	of	Computing,	Dublin	

City	University	ประเทศไอร์แลนด์	เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ
รองศาสตราจารย์พฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิร	ิรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร	โดยมีผู้เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อัญชลี	จันทร์เสม	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	รองศาสตราจารย์	ดร. ณัฐพงศ์	พินิจค้า	
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ	์และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร. จันตรี
ผลประเสริฐ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ	คณะวิทยาศาสตร์

7		ตุลาคม	2562

  ทวปียุโรป :

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 เกี่ยวกับ

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	การลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ต่างๆ	โครงการพิเศษนานาชาติ	โครงการทุนแลกเปลี่ยนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	มหาวิทยาลัย

คู่สัญญา	นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา	การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาต่าง

ประเทศ	และโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกแบบสัญจร	ดังรายละเอียดการด�าเนินงานต่อไปนี้

การด�าเนินงานด้านวเิทศสัมพันธ์

ล�าดับ กิจกรรม วนั/เดือน/ปี
1 Professor	Huang	Guisen	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก	Xiangsihu	

College,	Guangxi	University	for	Nationalities	สาธารณรัฐประชาชนจีน
เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ	โดยรองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ	ศุภเศรษฐศิริ	
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.อัญชลี	จันทร์เสม	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	อาจารย์หทัย	แซ่เจี่ย
และอาจารย	์ดร.สกุลรัตน	์วรธ�ารง	ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุม	946	ชั้น	4	
อาคารส�านักงานอธิการบดี

18	ธันวาคม	2562

2 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	โดยรองศาสตราจารย์พฤทธิ์	ศุภเศรษฐศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหาร 
ณ	National	Taiwan	Normal	University	ไต้หวัน	เพ่ือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

4	-	6	มกราคม	2563

3 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	โดยรองศาสตราจารย์พฤทธิ์	ศุภเศรษฐศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร	และ	อาจารย์	ดร.วรินทรา	ศิริสุทธิกุล 
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	พร้อมด้วย
นักวิเทศสัมพันธ์ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	ผู้แทนจากคณะสังคมศาสตร์	
คณะเศรษฐศาสตร	์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	และคณะบริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม	เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหาร	ณ	Hanyang	University	ประเทศเกาหลีใต้
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

22	มกราคม	2563

4 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	โดยรองศาสตราจารย์	พฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิร	ิ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	และอาจารย์	ดร.วรินทรา
ศิริสุทธิกุล	รักษาการแทนผู้อ�านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร	พร้อมด้วย
นักวิเทศสัมพันธ์ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	ผู้แทนจากคณะสังคมศาสตร์	
คณะเศรษฐศาสตร	์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	และคณะบริหารธุรกิจ
เพ่ือสังคม	เข้าพบคณะผู้บริหาร	ณ	Seoul	National	University	ประเทศเกาหลีใต้	
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

23	มกราคม	2563
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  ทวปีอเมรกิา :

ล�าดับ กิจกรรม วนั/เดือน/ปี
1 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับ	Ms.	Amy	Kominek,	Business	

Development	Manager,	University	of	Canberra	ประเทศออสเตรเลีย	พร้อมคณะ	
เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์พฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิร	ิ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร	และ	อาจารย์	ดร.วรินทรา	ศิริสุทธิกุล	
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	พร้อมด้วยคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	
และผู้แทนจากคณะเศรษฐศาสตร์	ณ	ห้องประชุม	946	ชั้น	4	อาคารส�านักงาน
อธิการบดี

4	ธันวาคม	2562

  ทวปีออสเตรเลีย :

ล�าดับ กิจกรรม วนั/เดือน/ปี
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วัลยา	ธเนศพงศ์ธรรม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	น�านิสิต

ทุนแลกเปลี่ยน	ณ	Juniata	College	สหรัฐอเมริกา	เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับโอวาท
และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการเรียนการสอน	รวมทั้งการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา	โดยมี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร	์และนักวิเทศสัมพันธ์ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	
เข้าร่วมให้ค�าแนะน�า	ณ	ห้องประชุมยุทธศาสตร์	อาคารประสานมิตร

22	พฤศจิกายน		2562

2 รองศาสตราจารย์พฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิร	ิรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร	และอาจารย	์ดร.วรินทรา	ศิริสุทธิกุล	รักษาการแทนผู้อ�านวยการส่วน
วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	พร้อมด้วย	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	คณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	
และผู้แทนจากคณะศิลปกรรมศาสตร	์ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการกับ	Dr.Jean	M.	Miller,	Dean,	the	Wonsook	Kim	College	of	Fine	
Arts,	Illinois	State	University	พร้อมคณะ	ณ	ห้องประชุม	946	ชั้น	4	อาคาร
ส�านักงานอธิการบดี

4	ธันวาคม	2562

3 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตท่ีได้รับทุนแลกเปล่ียน	
ณ	Juniata	College	สหรัฐอเมริกา	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 
โดยมี	ศาสตราจารย	์ดร.ปานสิริ	พันธุ์สุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วัลยา	ธเนศพงศ์ธรรม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และอาจารย	์ดร.วรินทรา	ศิริสุทธิกุล	รักษาการแทนผู้อ�านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร	เข้าร่วมการปฐมนิเทศ	ณ	ห้องประชุม	946	ชั้น	4	อาคาร
ส�านักงานอธิการบดี

13	มกราคม	2563

4 Ms.Nitchawan		Sriviboone,	Trade	Commissioner	ผู้แทนจากสถาน
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�าประเทศไทย	เข้าพบอาจารย	์ดร.วรินทรา	ศิริสุทธิกุล	
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร	เพ่ือเจรจาความร่วมมือ 
ทางวิชาการ	ณ	ส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร	ช้ัน	4	อาคารส�านักงานอธิการบดี

15	มกราคม	2563

5 รองศาสตราจารย์พฤทธิ	์ศุภเศรษฐศิร	ิรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร	และอาจารย	์ดร.วรินทรา	ศิริสุทธิกุล	รักษาการแทนผู้อ�านวยการ 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	พร้อมด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
ผู้แทนจากคณะพลศึกษา	และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	ให้การต้อนรับและ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ	Dr.Sandeep	Gopalan,	Vice	Chancellor,	
Piedmont	International	University

21	กุมภาพันธ์	2563
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School of Computing, Dublin 
City University ประเทศ

ไอรแ์ลนด์ เจรจาความรว่มมือ
ทางวชิาการ

The Wonsook Kim College of Fine 
Arts, Illinois State University 
สหรฐัอเมรกิา เจรจาความรว่มมือ

ทางวชิาการ

ผู้แทนจากสถานเอกอคัรราชทูตแคนาดา
ประจ�าประเทศไทย เจรจาความรว่มมือ

ทางวชิาการ

Hanyang University
ประเทศเกาหลีใต้ เจรจาความรว่มมือ

ทางวชิาการ

Seoul National University
ประเทศเกาหลีใต้ เจรจาความรว่มมือ

ทางวชิาการ

นิสิตทุนแลกเปล่ียน ณ Juniata 
College สหรฐัอเมรกิา เข้าพบ

อธกิารบดี

Xiangsihu College, Guangxi 
University for Nationalities 

สาธารณรฐัประชาชนจีน
เจรจาความรว่มมือทางวชิาการ

Piedmont International 
University สหรฐัอเมรกิา

เจรจาความรว่มมือทางวชิาการ

Business Development Manager 
University of Canberra ประเทศ

ออสเตรเลีย เจรจาความรว่มมือทางวชิาการ

ปฐมนิเทศนิสิตท่ีได้รบัทุนแลกเปล่ียน
ณ Juniata College สหรฐัอเมรกิา

National Taiwan Normal 
University ไต้หวนั

เจรจาความรว่มมือทางวชิาการ

ภาพกิจกรรมความรว่มมือทางวชิาการกับต่างประเทศ
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2.   มหาวทิยาลัยท่ีลงนามความรว่มมือทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

3.   โครงการพิเศษนานาชาติ

4.   นิสิตมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ รบัทุนแลกเปล่ียน ณ มหาวทิยาลัยคูสั่ญญา

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา	 จ�านวนทั้งสิ้น	 11	 แห่ง	 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต	 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	
อย่างรุนแรงทั่วโลก	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ดังนั้นจึงมีมหาวิทยาลัยเพียง	 4	 แห่ง	 รับนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต	 ได้แก่	 Aoyama	 Gakuin	
University,	Kanda	University	of	 International	Studies,	Yamaguchi	University	และ	Juniata	College	ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอีก	7	แห่ง	ขอให้นิสิตเลื่อน 
การเข้าร่วมโครงการฯ	ในปีงบประมาณถัดไป

ล�าดับ ชือ่มหาวทิยาลัย ประเทศ
1 Catholic	University	in	Ružomberok สโลวัก

2 Richmond	University อังกฤษ

3 Zurich	University	of	Teacher	Education สวิตเซอร์แลนด์

4 Guangdong	Ocean	University	Cunjin	College จีน

5 Yamaguchi	University ญี่ปุ่น

6 Business	School,	Sungkyunkwan	University เกาหลีใต้

7 Sejong	University เกาหลีใต้

8 National	Taiwan	University ไต้หวัน

9 Chinese	Culture	University ไต้หวัน

10 Dalhousie	University แคนาดา

11 Vancouver	Film	School	 แคนาดา

12 Portland	State	University สหรัฐอเมริกา

13 University	of	Nottingham	Ningbo	China	 จีน

รวมท้ังส้ิน  13  สถาบัน

ล�าดับ สังกัด มหาวทิยาลัย/ประเทศ จ�านวน (คน)
1 คณะมนุษยศาสตร์ Asia	University	ประเทศญี่ปุ่น 1

2 คณะมนุษยศาสตร์ Aoyama	Gakuin	University	(Aoyama	Campus)	ประเทศญี่ปุ่น 5

3 คณะมนุษยศาสตร์ Daito	Bunka	University	ประเทศญี่ปุ่น 2

4 คณะมนุษยศาสตร์ Kanda	University	of	International	Studies	ประเทศญี่ปุ่น 1

5 คณะมนุษยศาสตร์ Kanazawa	University	ประเทศญี่ปุ่น 2

6 คณะมนุษยศาสตร์ Naruto	University	of	Education	ประเทศญี่ปุ่น 2

7 คณะมนุษยศาสตร์ Ryukoku	University	ประเทศญี่ปุ่น 2

8 คณะมนุษยศาสตร์ Shizuoka	University	ประเทศญี่ปุ่น 3

9 คณะมนุษยศาสตร์ Tokyo	University	of	Foreign	Studies	ประเทศญี่ปุ่น 3

10 คณะมนุษยศาสตร์ Yamaguchi	University	ประเทศญี่ปุ่น 8

11 คณะมนุษยศาสตร์ Juniata	College	สหรัฐอเมริกา 2

                                                           รวมท้ังส้ิน  31  คน

ล�าดับ โครงการ/มหาวทิยาลัย/ประเทศ จ�านวน (คน)
1 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย	TUFS	ส�าหรับนิสิตจาก	Tokyo	University	of	Foreign	

Studies	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	3	-	19	กุมภาพันธ์	2563
18

รวมท้ังส้ิน  18  คน
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6.   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 จึงงดการจัดโครงการอบรมภาษา

ต่างประเทศส�าหรับบุคลากร	

7.   โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรเชงิรกุแบบสัญจร

ล�าดับ มหาวทิยาลัย/ประเทศ จ�านวน (คน)
1 Sichuan	International	Studies	University	ประเทศจีน 20

2 Xiangsihu	College,	Guangxi	University	for	Nationalities	ประเทศจีน 33

3 Guangxi	University	of	Science	and	Technology	ประเทศจีน 4

4 Busan	University	of	Foreign	Studies	ประเทศเกาหลีใต้ 10

5 Dongguk	University	Gyeongju	ประเทศเกาหลีใต้ 1

6 Hankuk	University	of	Foreign	Studies	ประเทศเกาหลีใต้ 7

7 National	University	of	Kaohsiung	ไต้หวัน 3

8 Southern	Taiwan	University	of	Science	and	Technology	ไต้หวัน 1

9 La	Rochelle	Tourism	&	Hospitality	School	ประเทศฝรั่งเศส 7

10 CETT-Universitat	de	Barcelona	ประเทศสเปน 1

11 Breda	University	of	Applied	Sciences	ประเทศเนเธอร์แลนด์ 3

12 School	of	Global	Studies	and	Collaboration,	Aoyama	Gakuin	University	ประเทศญี่ปุ่น 20

13 Aoyama	Gakuin	University	ประเทศญี่ปุ่น 2

14 Daito	Bunka	University	ประเทศญี่ปุ่น 1

15 Kanda	University	of	International	Studies	ประเทศญี่ปุ่น 1

16 Kanazawa	University	ประเทศญี่ปุ่น 1

17 Meiji	University	ประเทศญี่ปุ่น 2

18 Ryokoku	University	ประเทศญี่ปุ่น 1

19 Tokyo	University	of	Foreign	Studies	University	(TUFS)	ประเทศญี่ปุ่น 4

20 Yamaguchi	University	ประเทศญี่ปุ่น 3

21 Neu-Ulm	University	of	Applied	Science	and	Technology	(HNU)	ประเทศเยอรมัน 3

22 ESCEM,	School	of	Business	and	Management	ประเทศฝรั่งเศส 3

23 L.P.	Amblard	des	Metiers	d’Art	de	La	Bijoutierie-Joaillerie	ประเทศฝรั่งเศส 5

รวมท้ังส้ิน 136 คน

ล�าดับ วนัท่ี ประเทศ จุดมุ่งหมาย

1 19	ธันวาคม	2562 Sar	Pann	Aein	Private	
School	เมืองมัณฑะเลย	์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
นานาชาติ	และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ	

2 20	ธันวาคม	2562 Pinma	Private	
School	เมืองมัณฑะเลย	์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

5.   นิสิตต่างชาติแลกเปล่ียนจากมหาวทิยาลัยคูสั่ญญา
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Sar Pann Aein Private School เมืองมัณฑะเลย์
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา

Pinma Private School เมืองมัณฑะเลย์
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา

ภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรเชงิรกุแบบสัญจร
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	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปรับระบบการประกันคุณภาพโดยมีแผนการด�าเนินงานตั้งแต	่ปี	2559 

ถึงปี	 2562	 มีการวางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ	 ท้ังการพัฒนาระดับหลักสูตรแบบ	

Outcome-based	 Education	 และคุณภาพระดับอาเซียน	 ตามเกณฑ์	 AUN-QA	 และพัฒนาการด�าเนินงาน 

ของคณะ/ส่วนงาน	และมหาวิทยาลัยโดยการใช้เกณฑ์	EdPEx	

	 จากผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมาสามารถน�าไปสู ่การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู ่ระบบ 

การจัดอันดับในระดับเอเชียน	 (Asia	 University	 Ranking)	 และระดับโลก	 (World	 University	 Ranking) 

โดยมหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับ	Top	5	ของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับ	Impact	Ranking	ของ	Time	

Higher	Education	และตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม	อีกทั้งยังติดอันดับ	Top	25	Performing	 

Universities	in	Contact	to	Work	Environment	โดยได้เป็น	1	ใน	25	มหาวทิยาลยัของโลก	และถือเป็น	1	เดียว

ในเอเชียจากการจัดอันดับของ	U-Multirank	

 การด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวมของมหาวทิยาลัย
  1.1 ผลการจัดอนัดับมหาวทิยาลัย
	 	 	 ในปี	2018-2020	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการ 

จัดอันดับต่างๆ	โดยมีผลการจัดอันดับ	ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษา

(*) : ยังไม่ประกาศผลการจัดอนัดับ

(-) : ไม่ได้เข้ารว่มการจัดอนัดับ

ข้อมูล ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2563

1001+ 1001+ 6-- 4

301+ 301-400 5-- 5

301-350 301-400 11-- 12

236 * 1520397 *

690 749 69639 9

IMPACT

World Rank Thailand Rank

2018 2019 2020 2018 2019 2020
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	 	 	 1.1.1	 Time	 Higher	 Education	 (World	 University	 Rankings)	 เป็นการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย	 โดยปี	 2020	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ถูกจัดอันดับอยู่ท่ี	1001+	ของโลก	และถูกจัดอยู่ในอันดับที่	4	จากท้ังหมด	16	มหาวิทยาลัยของประเทศไทย

ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ			

	 	 	 1.1.2	 Time	 Higher	 Education	 (University	 Impact	 Rankings)	 เป็นการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากผลกระทบจากการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ	17	เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 ของ	 UN	 	 โดยในป	ี 2020	 ในผลงานภาพรวม	

(Overall)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกจัดอันดับอยู่ที่	301-400	ของโลก	และถูกจัดอยู่ในอันดับที	่5	จาก

ทั้งหมด	19	มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ		ผลการด�าเนินการ	SDGs	ที่โดดเด่น	3	อันดับ

แรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ได้แก่	SDG	3:	Good	Health	and	Well-Being,	SDG	7:	Affordable	

and	Clean	Energy	และ	SDG	13:	Climate	Action

1000+

World University Rankings 2020
จากการจัดอนัดับของ Time Higher Education

อนัดับในไทย อนัดับโลก

4

301-400

University Impact Rankings 2020
จากการจัดอนัดับของ Time Higher Education

อนัดับในไทย

ผลการดําเนินการ SDGs ท่ีโดดเด่น

อนัดับโลก

5

IMPACT
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	 	 	 1.1.3	 QS	Asian	University	Rankings	เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัย

ในทวีปเอเชีย	 โดยมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย	 โดยในปี	 2020	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถูกจัดอันดับอยู่ท่ี	 351-400	 ของเอเชีย	 และถูกจัดอยู่ในอันดับที่	 12	 จากท้ังหมด	 20	 มหาวิทยาลัยของ

ประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ	ในการที่จะเข้าไปสู่	QS	World	University	Rankings	ได้นั้น	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒจะต้องถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับ	Top	200	ของเอเชีย

	 	 	 1.1.4	 U-multirank	University	 Rankings	 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยใช้เกณฑ ์

การประเมินที่เรียกว่า	Rating	โดยให้คะแนนเป็นเกรด	A-E	เพื่อเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ด้านการจัดการเรียนการสอน	 และการวิจัย	 โดยในปี	 2020	 ผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ได้แก่	Bachelor	Graduation	Rate,	Bachelor	Graduates	Working	in	the	Region	และ 

Regional	 Joint	 Publications	 นอกจากนี้ในปี	 2020	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังได้ถูกจัดอันดับเป็น 

1	ใน	25	มหาวิทยาลัยของโลก	และเป็น	1	ในเอเซีย	ให้เป็น	Top	25	Performing	Universities	in	Contact 

to	Work	Environment

351-400

QS Asian University Rankings 2020
จากการจัดอนัดับของ Quacquarelli Symonds Limited

อนัดับในไทย อนัดับโลก

12

University Rankings 2020
จากการจัดอนัดับของ European Commission (EU)

Rating ผลการดําเนินงานท่ีโดดเด่น

A Bachelor Graduation Rate
Bachelor Graduates Working in the Region
Regional Joint Publications
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	 	 	 1.1.5	 SCIMAGO	 Institutions	Rankings	 (University	Rankings)	 เป็นการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโดยใช้เกณฑ์ประเมินจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ปี	2020	ในผลงานภาพรวม	(Overall)	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกจัดอันดับอยู ่ท่ี	 749	 ของโลก	 และถูกจัดอยู ่ในอันดับท่ี	 9	 จากท้ังหมด	

24	มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ

   	 ด้าน	 Research	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกจัดอันดับอยู่ที่	 457	 ของโลก 

และถูกจัดอยู่ในอันดับที่	15	จากทั้งหมด	23	มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ

   	 ด้าน	Innovation	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกจัดอันดับอยู่ที่	466	ของโลก 

และถูกจัดอยู่ในอันดับที่	5	จากทั้งหมด	23	มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ

   	 ด้าน	Societal	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถูกจัดอันดับอยู ่ท่ี	 233	ของโลก 

และถูกจัดอยู่ในอันดับที่	12	จากทั้งหมด	23	มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ

University Rankings 2020
จากการจัดอนัดับของ SCIMAGO

อนัดับในไทย อนัดับโลก

9 749

Overall

อนัดับในไทย อนัดับโลก

15 457

Research

อนัดับในไทย อนัดับโลก

5 466

Innovation

อนัดับในไทย อนัดับโลก

12 233

Societal
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  1.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	 	 	 ในปีการศกึษา	2562	มีการขับเคล่ือนการพัฒนาคณุภาพตาม	Road	map	ท่ีวางไว้	เป็นปีท่ี	4 

โดยในปีนี้มีเป้าหมายในการผลักดันการบริหารงานระดับหลักสูตรเป็น	 Outcome-based	 Education	 (OBE)	

โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพแบบที่อ้างอิงจากกรอบ	 Asian	 University	 Network	 Quality	 Assurance	

(AUN	QA)	ให้สูงขึ้น	และสนับสนุนให้หลักสูตรเข้าสู่กระบวนการรับการประเมินคุณภาพจาก	AUN-QA	

	 	 	 1.2.1	 ระดับหลักสูตร	 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ	

AUN-QA	เพ่ิมข้ึนทุกปี	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2559	–	2562	โดยในปีการศึกษา	2562	มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร

ทั้งหมด	180	หลักสูตร	ใช้เกณฑ	์AUN-QA	จ�านวน	175	หลักสูตร	เกณฑ์สภาวิชาชีพ	จ�านวน	2	หลักสูตรเกณฑ์

การประเมินนานาชาติอื่น	ๆ	เช่น	เกณฑ์	WFME	จ�านวน	2	หลักสูตร	และสกอ.	จ�านวน	1	หลักสูตร	

	 	 	 โดยในปีการศกึษา	2562	มหีลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานตามเกณฑ์	ASEAN	University	

Network	 Quality	 Assurance	 (AUN-QA)	 ในรอบการประเมินที่	 160th	 AUN-QA	 Program	 Assessment 

เมื่อวันที่	17-19	กันยายน	2562	จ�านวน	4	หลักสูตร	ซึ่งประกอบด้วย

   .	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	คณะพยาบาลศาสตร์

   .	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย 

คณะพลศึกษา

   .	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ	วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

   .	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต  ์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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	 	 	 ทั้งนี้	ทั้ง	4	หลักสูตรได้ผ่าน	ในระดับ	“adequate	as	expected”	ซึ่งได้การรับรองมาตรฐาน

ในระดับสากลจาก	Asian	University	Network	(AUN)	

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาอญัมณีและเครือ่งประดับ
วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก�าลังกาย คณะพลศึกษา

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวชิาการวจัิยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์

สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
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และในปี	พ.ศ.	2563	มีหลักสูตรที่	Submit	เพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์	AUN-QA	ในระดับอาเซียน	จ�านวน	
8	หลักสูตร	โดยได	้submit	Executive	summary	ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2563	ได้แก่
	 1.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวรรณกรรมส�าหรับเด็ก		คณะมนุษยศาสตร์
	 2.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	คณะ 
ทนัตแพทยศาสตร์
	 3.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 4.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะพลศึกษา
	 5.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล	 (หลักสูตร	 2	 ภาษา)	 วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 6.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ	คณะวัฒนธรรม 
สิง่แวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	 7.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา	คณะสังคมศาสตร์
	 8.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชากายภาพบ�าบัด	คณะกายภาพบ�าบัด

	 	 	 1.2.2	 ระดับคณะ/ส่วนงาน
	 	 	 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ	มหาวิทยาลัยส่งเสริม 
กระบวนการพัฒนาความรู้การบริหารจัดการด้วยระบบ	 Malcolm	 Baldridge	 หรือทางด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยได้แปลงเป็น	 EdPEx	 ในการเข้าสู่การพัฒนาการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อการ
ด�าเนินการที่เป็นเลิศ	โดยมีคณะ/ส่วนงาน	ปรับกระบวนการเข้าสู่การด�าเนินการที่เป็นเลิศเพิ่มขึ้นทุกปี	
	 	 	 โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน	 และส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย	โดยในปีการศึกษา	2562		ประเมินโดยใช้เกณฑ์	EdPEx	ทุกคณะ	จ�านวน	23	คณะ/ส่วนงาน	และ
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันคณะเข้าสู่การประเมิน	EdPEx200	ของ	สป.อว.	มีการจัดผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ค�าปรึกษาคณะ/ส่วนงานในการพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านเครื่องมือ
คุณภาพต่าง	ๆ	เพื่อให้คณะ/ส่วนงาน	มีความพร้อมในการยื่นสมัครเข้ารับการประเมิน	EdPEx200	ของ	สป.อว.
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	 	 	 1.2.3	 ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ	 ใช้เกณฑ์	 AS-EdPEx	 ในการประเมินคุณภาพภายใน	

จ�านวน	 9	 ส่วนงาน	 และใช้เกณฑ	์ TQA	 จ�านวน	 2	 ส่วนงาน	 และในปีการศึกษา	 2562	 มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ให้ส่วนงานรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ	 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปีการศึกษา	2561	

	 	 	 1.2.4	 ระดับมหาวิทยาลัย	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ปีการศึกษา	2561	

มหาวิทยาลัยมีการด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 โดยจัดให้ 

มีการประเมินเพ่ือรับข้อเสนอแนะ	 เมื่อวันที่	 28-29	 พฤศจิกายน	 2562	 และมีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Common	 Data	 Set:	 CDS)	 ในระบบ	 CHE	 QA	 Online	 ของส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เป็นประจ�าทุกปี

  1.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ละความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
	 	 	 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 มีการสร้างความพร้อมในการพัฒนา

คุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 รวมถึงกิจกรรมการให้ค�าปรึกษา	 ท้ังในด้านของ

การสนับสนุนการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ระดับชาติ/นานาชาต	ิ

การให้ค�าปรึกษา	QD	Clinic	และการพัฒนาผู้ประเมิน	โดยมีรายละเอียดดังนี	้

	 	 	 1.3.1	 การพฒันาคณุภาพหลกัสตูรตามเกณฑ์ระดบัชาต/ินานาชาต	ิ เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงาน 

ของหลักสูตรที่เลือกใช้เกณฑ์	 AUN-QA	 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง	 Outcome-based	

Education	และสามารถด�าเนินงานได้สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ	จึงได้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานดังนี้

	 	 	 	 1)	กิจกรรม	การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์	AUN-QA	เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตาม

แนวทาง	Outcome-based	Education	

ล�าดับท่ี กิจกรรม วนัท่ีจัด
1 การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ตามแนวทาง	Outcome	Based	Education	(OBE)
วันที่	30-31	มกราคม	2563	
(Workshop)

2 Share	and	Learn	การประเมินการจัดการเรียนรู้
ระดับรายวิชา	หลังสถานการณ์โควิด	19

วันที่	29	กรกฎาคม	2563
(บรรยายออนไลน์)

3 การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามแนวทาง	Outcome	Based	Education	(OBE)

วันที่	22	และ	24	กันยายน	2563	
(บรรยายออนไลน์)
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	 	 	 	 2)	 กิจกรรม	 การพัฒนาผู้ประเมิน	 AUN-QA	 (SWU	 AUN-QA)	 เพื่อท�าความเข้าใจ

กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	 (AUN-QA)	 โดยผู้ที่เข้าอบรมจะต้อง

ผ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนามการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	(AUN-QA)	โดยการอบรมแบ่งเป็น

	 	 	 	 3)	กจิกรรม	การให้ค�าปรกึษา	AUN-QA	เพ่ือให้ค�าปรกึษาหลักสูตรทีเ่ตรยีมรบัการรบัรอง

จาก	AUN-QA

ครัง้ท่ี กิจกรรม วนัท่ีจัด

1 ทบทวนเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์	
AUN-QA

วันที่	4-5	ตุลาคม	2562	เวลา	09.00	-21.30	น.
ณ	โรงแรมคลาสสิค	คามิโออยุธยา

2 สังเกตการณ์การประเมิน	กรณีศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่	8	ตุลาคม	2563	เวลา	08.30	–	16.30	น.
ณ	ห้องประชุมคณะทันตแพทยศาสตร์

3 สังเกตการณ์การประเมิน	กรณีศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่	10	ตุลาคม	2563	เวลา	08.30	–	16.30	น.
ณ	ห้องประชุม	9บี	ชั้น	6	อาคารส�านักงานอธิการบดี

4 การน�าเสนอผลการประเมิน	feedback	
และการน�าเสนอ	Appendix	D

วันที่	11	ตุลาคม	2562	เวลา	08.30	–	16.30	น.	
ณ	ห้องประชุม	ชั้น	11	โรงแรมวินเซอร	์สวีทส์
สุขุมวิท	20	กรุงเทพฯ

ล�าดับท่ี กิจกรรม วนัท่ีจัด

1 AUN-QA	Clinic วันที่	17	กุมภาพันธ์	2563

2 AUN-QA	Clinic วันที่	18	กุมภาพันธ์	2563

3 AUN-QA	Clinic วันที่	19	กุมภาพันธ์	2563

4 AUN-QA	Clinic วันที่	21	กุมภาพันธ์	2563

5 AUN-QA	Clinic วันที่	24	กุมภาพันธ์	2563

6 AUN-QA	Clinic วันที่	26	กุมภาพันธ์	2563

7 AUN-QA	Clinic วันที่	27	กุมภาพันธ์	2563

8 AUN-QA	Clinic วันที่	5	มีนาคม	2563

9 AUN-QA	Clinic วันที่	9	มีนาคม	2563
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	 	 	 1.3.2	 การด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

	 	 	 	 1)	 กิจกรรม	Tools	Training	เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง	การใช้เครื่องมือคุณภาพ	 

(QC	 Tools)	 มาพฒันาคณุภาพเพือ่การด�าเนินการทีเ่ป็นเลศิ	 (EdPEx)	 โดยมบีคุลากรของคณะและส่วนงานสนบัสนนุ 

ที่ใช้เกณฑ์	AS-EdPEx	เข้าร่วมทุกหน่วยงาน	

	 	 	 	 2)	 กิจกรรม	การให้ค�าปรึกษา	EdPEx	โดยแบ่งเป็นกลุ่มคณะ/ส่วนงาน	ที่น�าเกณฑ์

คุณภาพเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	EdPEx	มาแล้ว	3	ปี	(Exclusive	Clinic)	และ	คณะ/ส่วนงาน	ที่น�าเกณฑ์

คุณภาพเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	 EdPEx	 มาแล้ว	 1-2	 ปี	 (Basic	 Clinic)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้

และค�าปรึกษา	ด้านการด�าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ	EdPEx	ซึ่งกลุ่ม	Exclusive	

Clinic	เข้าร่วมกิจกรรม	5	คณะ	และกลุ่ม	Basic	Clinic	เข้าร่วมกิจกรรม	16	คณะ	

ล�าดับท่ี หัวข้อกิจกรรม วนัท่ี
1 Strategic	Plan	(การบริหารจัดการภาครัฐ) 29	เม.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

2 Strategic	Deployment 26	พ.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

3 Change	Management 8	มิ.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

4 Problem	Solving 24	มิ.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

5 Organizational	Culture 30	ก.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

6 Risk	Management 10	ส.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

ล�าดับท่ี คณะท่ีเข้ารว่มกิจกรรม วนัท่ีจัด
 Exclusive Clinic

1 -	คณะสังคมศาสตร์
-	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	(ครั้งที่	1)

30	เม.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

2 -	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	(ครั้งที่	2) 13	พ.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

3 -	คณะเภสัชศาสตร์	(ครั้งที่	1)
-	คณะพยาบาลศาสตร์	(ครั้งที่	1)

25	พ.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

4 -	คณะกายภาพบ�าบัด	(ครั้งที่	1)
-	คณะพยาบาลศาสตร์	(ครั้งที่	2)

12	มิ.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

5 -	คณะเภสัชศาสตร์	(ครั้งที่	2)
-	คณะกายภาพบ�าบัด	(ครั้งที่	2)

30	มิ.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

 Basic Clinic
1 -	วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค	์(ครั้งที่	1)

-	คณะวิทยาศาสตร์	(ครั้งที่	1)
15	พ.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)
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ล�าดับท่ี คณะท่ีเข้ารว่มกิจกรรม วนัท่ีจัด
2 -	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	(ครั้งที่	1)

-	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
		เชิงนิเวศ	(ครั้งที	่1)
-	คณะเศรษฐศาสตร์	(ครั้งที่	1)
-	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	(ครั้งที่	1)

22	พ.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

3 -	บัณฑิตวิทยาลัย	(ครั้งที่	1)
-	คณะศึกษาศาสตร์	(ครั้งที่	1)
-	คณะวิศวกรรมศาสตร์	(ครั้งที่	1)
-	ส�านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา	(ครัง้ที	่1)

29	พ.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

4 -	คณะทันตแพทยศาสตร์	(ครั้งที่	1)
-	คณะพลศึกษา	(ครั้งที	่1)
-	คณะศิลปกรรมศาสตร	์(ครั้งที่	1)
-	คณะมนุษยศาสตร	์(ครั้งที่	1)

2	มิ.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

5 -	วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	(ครั้งที่	2)
-	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
		เชิงนิเวศ	(ครั้งที	่2)
-	คณะเศรษฐศาสตร์	(ครั้งที่	2)

25	มิ.ย.	2563	(อบรมออนไลน์)

6 -	คณะทันตแพทยศาสตร์	(ครั้งที่	2)
-	คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	(ครั้งที่	2)

16	ก.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

7 -	คณะมนุษยศาสตร	์(ครั้งที่	2)
-	ส�านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา	(ครัง้ที	่2)

17	ก.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

8 -	คณะวิศวกรรมศาสตร์	(ครั้งที่	2)
-	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

23	ก.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)

9 -	คณะพลศึกษา	(ครั้งที	่2)
-	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	(ครั้งที่	1)
-	คณะเศรษฐศาสตร์	(ครั้งที่	3)

24	ก.ค.	2563	(อบรมออนไลน์)
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  1.4 การด�าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
	 	 	 มีการจัดกิจกรรมการประกวดประกวด	Global	SDGs	Excellence	Award	(Go-SE	Award)	

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คณะ/ส่วนงาน	 ตระหนักถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 ขององค์การสหประชาชาต	ิ หรือ 

UN	และผลักดันให้คณะ/ส่วนงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการด�าเนินการจัดท�ารายงานข้อมูลผลการด�าเนินงาน 

อย่างเป็นรูปธรรม	โดยมีผลงานจากคณะ/ส่วนงานส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น	22	โครงการ	และมีโครงการที่ได้รับ

รางวัลจ�านวน	18	โครงการ	ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Platinum Award  จ�านวน 1 รางวัล ได้แก่

	 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และวิสาหกิจชุมชน	คณะเภสัชศาสตร์

 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Gold Award จ�านวน 1 รางวัล ได้แก่

	 โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋ว	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Silver Award รางวัลละ 5,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล ได้แก่

	 โครงการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน	ต�าบลโคกกรวด	อ�าเภอปากพลี	

จังหวัดนครนายก	:	อ�าเภอปากพลี	จังหวัดนครนายก	:	แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้หลังจาก

การท�าเกษตรส�าหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน	(ปีที่	2)	คณะเศรษฐศาสตร์

 รางวัลชมเชย Bronze Award รางวัลละ 2,000 บาท จ�านวน 15 รางวัล  ได้แก่

	 1.	 โครงการป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคซกิา		ศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ	ชลประทาน

	 2.	 โครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็การป้องกันควบคมุโรคในสถานสงเคราะห์	 ศนูย์การแพทย์ปัญญา

นันทภิกขุ	ชลประทาน

	 3.	 โครงการคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบในชุมชน	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

	 4.	 โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ	คณะกายภาพบ�าบัด

	 5.	 โครงการจิตอาสาหมอจิ๋วดูแลสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	

ชลประทาน

	 6.	 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

(บก.)	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

	 7.	 โครงการสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	คณะเภสัชศาสตร์

	 8.	 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยด้านการได้ยินในวันการได้ยินโลก	คณะแพทยศาสตร์

	 9.	 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	คณะแพทยศาสตร์

	 10.	 โครงการศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์	คณะแพทยศาสตร์

	 11.	 โครงการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ	คณะแพทยศาสตร์

	 12.	 โครงการสอนภาษาตะวันออกเพื่อบริการชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์

	 13.	 Trash	Hero	by	SWU	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

	 14.	 โครงการสัมมนาวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2562	ฝ่าวิกฤตฝุ่น	PM	2.5	

กับการรับมือด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และสุขภาพคนไทย	คณะเศรษฐศาสตร์

	 15.	 โครงการสร้างสรรค์ปันสุขด้วยวรรณกรรมส�าหรับเด็ก	คณะมนุษยศาสตร์
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  1.5 การพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธผิล 
	 	 	 ฝ่ายพัฒนาคณุภาพ	ได้มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคณุภาพ	และการด�าเนนิงาน 

ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

	 	 	 1.5.1	 บรกิารข้อมลูข่าวสารทีท่นัต่อเหตกุารณ์และทนัสมยัผ่าน	website	:	http://qd.swu.ac.th, 

https://www.facebook.com/QDSWU	

	 	 	 1.5.2	 ระบบ	 QA	 File	 Manager	 ใช้ในการจัดเก็บหลักฐานประกอบการตรวจประเมินและ

อ�านวยความสะดวกกับคณะ/หน่วยงาน	ในการรายงานข้อมูลในระบบ	CHE	QA	Online	ของ	สกอ.	

	 	 	 1.5.3	 ระบบ	Risk	Management	and	Internal	audit	Information	System	(RMIS)

	 	 	 1.5.4	 ระบบรายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	Online	

	 	 	 1.5.5	 ระบบข้อมูลกลางเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	

	 	 	 1.5.6	 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	(HURIS-QA)	ต่อยอดจากระบบภาระงานในระบบฯ	

เพื่อให้สามารถเพื่อให้สามารถประเมินผลงานวิชาทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน

	 	 	 1.5.7	 ระบบการประเมินองค์ประกอบที่	1	Online	 เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน	ส�าหรับองค์ประกอบที	่1	การก�ากับมาตรฐานหลักสูตร	

	 	 	 1.5.8	 ระบบสนับสนุนการด�าเนินงานด้าน	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	

ของมหาวิทยาลัย	SWU	supports	the	Sustainable	Development	Goals
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 ส�ำนักคอมพิวเตอร์
	 ส�ำนกัคอมพวิเตอร์ได้ด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏบัิตกิำรประจ�ำปีของส�ำนกัคอมพวิเตอร์	ประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2563	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนและผลงำนควำมก้ำวหน้ำโดยรวมที่มีควำมโดดเด่น	ดังนี้

	 1.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

   กำรท�ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคเอกชน

	 	 	 มหำวิทยำลัยได้ท�ำควำมร่วมมือกับบริษัท	แอดวำนซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ำกัด	ในกำรติดตั้ง

	 	 	 อุปกรณ์สื่อสำรข้อมูลแบบไร้สำย	(Wireless	LAN)	ภำยในมหำวิทยำลัย	เมื่อวันที่	31	

	 	 	 ตุลำคม	2562	โดยมีระยะเวลำกำรท�ำควำมร่วมมือก�ำหนด	3	ปี	ตั้งแต่วันที	่31	ตุลำคม	

	 	 	 2562	ถึงวันที่	30	ตุลำคม	2565

  	 กำรจัดท�ำแผนรับมือภัยพิบัติและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์	 แผนส�ำรองและกู้คืนระบบสำรสนเทศ 

	 	 	 ของมหำวิทยำลัย	เพื่อเป็นแนวทำงให้กำรจัดกำรรับมือภัยพิบัติ	ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์และ 

	 	 	 ควำมมั่นคงของข้อมูลระบบสำรสนเทศ

  	 กำรจัดท�ำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ	 มหำวิทยำลัย 

	 	 	 ศรีนครินทรวิโรฒ	 ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนภำยใต้พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

	 	 	 ในกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ	พ.ศ.	2549	มำตรำ	5	มำตรำ	6	และมำตรำ	7 

	 	 	 โดยได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	ขณะน้ีอยู่ระหว่ำง 

	 	 	 กำรพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบของส�ำนกังำนพัฒนำธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส์	 (สพธอ.)	 ก่อนน�ำมำ 

	 	 	 ประกำศใช้ในมหำวิทยำลัยต่อไป

   กำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยไร้สำยภำยในอำคำรจ�ำนวน	40	จุด	โดยทดแทน 

	 	 	 อุปกรณ์เดิมที่มีอำยุกำรใช้งำนนำน	ดังนี้	

	 	 	 (1)	อำคำรเอนกประสงค์	(อำคำร	14)						 	 	 จ�ำนวน	 1		 ตัว

	 	 	 (2)	อำคำรคณะวิทยำศำสตร์	(อำคำร	10)			 	 	 จ�ำนวน		 1		 ตัว

	 	 	 (3)	อำคำรประสำนมิตร							 	 	 จ�ำนวน		 13		 ตัว

	 	 	 (4)	อำคำรคณะสังคมศำสตร์																	 	 	 จ�ำนวน		 1		 ตัว

	 	 	 (5)	อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี														 	 	 จ�ำนวน		 3		 ตัว

	 	 	 (6)	อำคำรคณะศิลปกรรมศำสตร	์	 	 	 จ�ำนวน		 3		 ตัว

	 	 	 (7)	อำคำรนวัตกรรม	ศำสตรำจำรย	์ดร.สำโรช	บัวศรี			 	 จ�ำนวน		 8		 ตัว

	 	 	 (8)	อำคำรบริกำร	ศำสตรำจำรย	์ม.ล.ปิ่น	มำลำกุล					 	 จ�ำนวน		 1		 ตัว

	 	 	 (9)	อำคำรเรียนรวม	(Learning	Tower)																	 	 จ�ำนวน		 3		 ตัว

	 	 	 (10)	อำคำรคณะวิทยำศำสตร์	(อำคำร	19)											 	 จ�ำนวน		 2		 ตัว

	 	 	 (11)	อำคำรวิจัยและกำรศึกษำต่อเนื่องฯ	(ห้องประชุมใหญ่)			 จ�ำนวน		 4		 ตัว	

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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   กำรปรับปรุงระบบส�ำรองข้อมูลให้สำมำรถรองรับตำมแผนกำรส�ำรองและกู ้คืนระบบ 

	 	 	 สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย

	 2.	 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ

   เปิดตัวระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรศึกษำ	(SUPREME2019	:	Srinakharinwirot	 

	 	 	 University	Planning,	REgistration,	Management	and	Etc.	2019)	เพื่อให้บริกำรแก่นิสิต	 

	 	 	 คณำจำรย์ผูส้อน	 บุคลำกรผู้บริหำร	 และบุคคลทั่วไป	 โดยที่กลุ่มผู้ใช้งำนในแต่ละกลุ่มจะมี 

	 	 	 ระบบงำนท่ีแตกต่ำงกันไปตำมสิทธิ์กำรใช้	ซ่ึงช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร 

	 	 	 งำนแบบ	 One	 Stop	 Service	 ให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้เบ็ดเสร็จแบบรวมศูนย์	 และเปิด 

	 	 	 ให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่	18	ตุลำคม	2562	(https://supreme.swu.ac.th)

 

   พฒันำระบบตดิตำมสถำนะกำรขอต�ำแหน่งทำงวชิำกำรร่วมกับส่วนทรัพยำกรบคุคล	 ฝ่ำยวชิำกำร	 

	 	 	 เพื่อให้บุคลำกรสำยวิชำกำรสำมำรถติดตำมสถำนะกำรขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วยตนเอง 

	 	 	 ผ่ำนระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล	(HURIS	:	HUman	Resource	Information	System)	 

	 	 	 และเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่	1	กรกฎำคม	2563	(http://huris.swu.ac.th)
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   พัฒนาระบบประเมินองค์ประกอบ	1	การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

	 	 	 หลักสูตร	เพิ่มเติม)	เพื่อช่วยฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ	ส�ำนักงำนอธิกำรบดี	ใช้ส�ำหรับกำรตรวจ 

	 	 	 ประเมินตำมเกณฑ์ตัวบ่งช้ีท่ี	1.1	กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร	 

	 	 	 ประกอบด้วยกำรตรวจสอบข้อมูลของอำจำรย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ�ำหลักสูตร	 

	 	 	 คุณสมบัติกำรรับผิดชอบหลักสูตร	 คุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำร	 และในปีนี้เพิ่มเติมเรื่องกำร 

	 	 	 ตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน	กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบกำรปรับปรุงหลักสูตร	 

	 	 	 เพื่อกำรก�ำกับหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน	ผู้ประเมินสำมำรถตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบ 

	 	 	 และประเมินผลเพื่อพิจำรณำกำรผำ่นของหลักสูตรได	้(http://tqf.swu.ac.th)
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 	 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลควำมร่วมมือ	โดยทุกส่วนงำนสำมำรถบันทึกข้อมูลควำมร่วมมือต่ำงๆ 

	 	 	 เพื่อจัดเก็บในระบบเพื่อสะดวกในกำรค้นหำ	 ปัจจุบันได้ปรับให้ผู้ที่มีสิทธิในกำรดูเอกสำรควำม 

	 	 	 ร่วมมือต่ำงๆ	ได้นั้น	ต้องเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่มี	Buasri	ID	เท่ำนั้น

 

 	 ระบบบริหำรจัดกำรเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	 (SDGs)	 เพื่อช่วยฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ	 

	 	 	 ส�ำนักงำนอธิกำรบดี	รวบรวมข้อมูลจำกส่วนงำนต่ำงๆ	บริหำรจัดกำรเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

	 	 	 ท่ียั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 โดยเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือ 

	 	 	 เดือนตุลำคม	2562	(https://sdg.swu.ac.th)
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 	 พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยเพื่อรองรับกำรตรวจกำรประเมินคุณธรรมและควำม 

	 	 	 โปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ	 (ITA)	 โดยเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือ 

	 	 	 เดือนมิถุนำยน	2563	(https://swu.ac.th/aboutswu.php)

 

 		 พฒันำระบบตดิต่อสอบถำม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนออนไลน์	 เพือ่เปิดให้บรกิำรตดิต่อสอบถำม/ 

	 	 	 รับข้อเสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน	ทำงออนไลน์	 เป็นช่องทำงให้นิสิต	 บุคลำกร	 และบุคคลทั่วไป	 

	 	 	 สำมำรถติดต่อมำยังมหำวิทยำลัยได้โดยตรง	เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรรับทรำบข้อมูลและ	 

	 	 	 สำมำรถน�ำไปด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว	โดยเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อเดือนมิถุนำยน	 

	 	 	 2563	(https://complaint.swu.ac.th/)
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 	 พฒันำระบบฐำนข้อมลูภำพถ่ำย	 มศว	 (SWU	 Photo)	 เพ่ือรวบรวมเผยแพร่	 และสำมำรถค้นหำ 

	 	 	 ภำพถ่ำยจำกกิจกรรมต่ำงๆ	 ของมหำวิทยำลัย	 โดยเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อเดือน 

	 	 	 กรกฎำคม	2563	(https://photos.swu.ac.th/)

 

 	 อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจส�ำหรับผู้บริหำร	โดยได้ท�ำกำร 

	 	 	 ศกึษำเครือ่งมอืส�ำหรับกำรวเิครำะห์ข้อมลูด้วย	Power	BI	ด�ำเนินกำรเชือ่มต่อกบัฐำนข้อมลูระบบ 

	 	 	 บรหิำรจดักำรประสทิธภิำพกำรศึกษำ	(SUPREME2019)	และระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล	 

	 	 	 (HURIS)	เพื่อสร้ำงรำยงำนข้อมูลนิสิต	TCAS	และบุคลำกร	ในเบื้องต้น

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY172



 3.	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน

 	 จำกสภำวะกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ในช่วงเดือนมีนำคม	-	มิถุนำยน	2563	 

	 	 	 มหำวิทยำลัยได้มีนโยบำยให้จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนออนไลน์	 ส�ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกำร 

	 	 	 ให้บรกิำรกำรเรยีนกำรสอนในเชงิรกุและให้ค�ำปรกึษำ	กำรสอนถ่ำยทอดสดออนไลน์ด้วย	Microsoft 

	 	 	 Teams,	Hangouts	Meet	 กำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์	 ด้วย	 SWU	Moodle,	Microsoft	 

	 	 	 Teams,	Google	Classroom	รวมถงึรปูแบบกำรสอนด้วยวิธอีืน่ๆ	โดยทีมงำนส�ำนกัคอมพวิเตอร์ 

	 	 	 ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ

 

 	 ปรบัเปลีย่นกำรให้บรกิำรแบบ	One	Stop	Service	ประกอบด้วยกำรให้บรกิำรห้อง	กำรเปลีย่น 

	 	 	 รหัสผ่ำนบัวศรีไอดี	กำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนไอซีที	ณ	ชั้น	11	อำคำรนวัตกรรม	ศำสตรำจำรย	์ 

	 	 	 ดร.สำโรช	บัวศรี	ประสำนมิตร	และชั้น	3	อำคำรเรียนรวม	องครักษ์

 	 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน	ณ	ห้อง	302	ชั้น	3	อำคำรเรียนรวม	มศว	 

	 	 	 องครักษ์	จ�ำนวน	90	เครื่อง	เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

 	 กำรให้บริกำรตรวจเช็กและให้ค�ำปรึกษำเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย	 แก่นิสิตเข้ำถึงกลุ่ม 

	 	 	 เป้ำหมำย	เพ่ือให้นิสิตและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเครื่อง 

	 	 	 คอมพิวเตอร์ส่วนตัว	 และได้รับบริกำรตรวจเช็กและให้ค�ำปรึกษำปัญหำเครื่องคอมพิวเตอร ์

	 	 	 โดยมีระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำรตัง้แต่วนัที	่1	ตุลำคม	2562	–	30	สิงหำคม	2563	ณ	มหำวิทยำลัย 

	 	 	 ศรีนครนิทรวิโรฒ	ประสำนมติร	และองครกัษ์
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 		 ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรสร้ำงรำยวชิำบนระบบ	SWU	Moodle	โดยปัจจบุนัมรีำยวชิำทีส่ร้ำงในระบบ 

	 	 	 ทัง้หมด	691	รำยวชิำ

 

 	 เพิ่มประสิทธิภำพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย	 SWU	Moodle	 และปรับเวอร์ชันระบบกำรเรียน 

	 	 	 กำรสอนออนไลน์เป็น	Moodle	3.8	 เพื่อรองรับกำรใช้งำนที่เพิ่มขึ้น	 โดยเปิดให้บริกำรอย่ำง 

	 	 	 เป็นทำงกำร	เมื่อวันที่	18	มิถุนำยน	2563	(https://moodle.swu.ac.th/)
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	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ส�ำนกัส่ือและเทคโนโลยกีำรศกึษำ	ได้ด�ำเนนิกำรด้ำนเทคโนโลยกีำรศกึษำ 

ให้แก่	นิสิต	คณำจำรย์	บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและบุคคลทั่วไป	ดังนี้

	 1.	 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั

  	ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์	(Video	On-demand)	

	 	 	 ระบบจัดเก็บและสืบค้นฐำนข้อมูลสื่อวีดิทัศน์บันทึกกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำท่ีสอนด้วย

ระบบกำรสอนทำงไกลปฏิสัมพันธ์	 (ประสำนมิตรไปองครักษ์/องครักษ์ไปประสำนมิตร)	 และกำรสอนระบบ

วงจรปิด	(ประสำนมติรกับประสำนมิตร/องครักษ์กบัองครกัษ์)	ของมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ซึง่เป็นประโยชน์

ต่อนิสิตในกำรทบทวนกำรเรียนกำรสอนที่เรียนไปแล้วได้ตลอดเวลำ	24	ชั่วโมง	ทั้งนี	้ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	

ส�ำนักส่ือฯ	ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ดังกล่ำว	จ�ำนวน	62	เรื่อง	และมีสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร	จ�ำนวน	107,120	ครั้ง/ 

กำรเข้ำชม

 

  	ระบบฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ภาพถ่ายและวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 	 	 ส�ำนักสือ่และเทคโนโลยกีำรศกึษำได้พัฒนำระบบฐำนข้อมลูประวัตศิำสตร์ภำพถ่ำยและวดีทิศัน์ 

มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	จ�ำนวน	2	ระบบ	คอื	ระบบฐำนข้อมลูภำพถ่ำยและระบบฐำนข้อมลูวดิีทัศน์เป็นระบบ

ฐำนข้อมูลวีดิทัศน์และภำพถ่ำยที่เป็นงำนพิธีกำรส�ำคัญ	กิจกรรม	โครงกำรต่ำงๆ	ของมหำวิทยำลัย	ซึ่งจะใช้เป็น

คลังข้อมูลประวัติศำสตร์ภำพถ่ำยและวีดิทัศน์ของส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ

 

 ส�ำนักส่ือและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
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  	ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส	์สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์

	 	 	 (E-Journal	of	Media	Innovation	and	Creative	Education)

	 	 	 ระบบจดักำรวำรสำรวชิำกำรของส�ำนกัสือ่และเทคโนโลยกีำรศกึษำ	มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ		

เป็นระบบจดักำรและเผยแพร่วำรสำรวิชำกำรแบบอเิลก็ทรอนกิส์	 ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมจดัเกบ็และเผยแพร่วำรสำร 

วิชำกำรที่จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยส�ำนักสื่อฯ	ทั้งนี้	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ได้จัดท�ำวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ฯ	

จ�ำนวน	2	ฉบับ	และมีผลงำนวิจัย	บทควำมวิชำกำร	องค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ	เผยแพร่	จ�ำนวน 

11	ผลงำน

 

 

 

 2.	 ด้านการสร้างสรรค์การผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัย	

  	การผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง			

  	 ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 ส�ำนักสื่อฯ	 ได้ด�ำเนินกำรผลิตสื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ

ส่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	ได้แก่	สื่อวีดิทัศน์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน	ส่ือวีดิทัศน์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	และ

ส่ืออินโฟกรำฟิกส�ำหรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	จ�ำนวนทั้งสิ้น	42	เรื่อง	โดยได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	

เช่น	YouTube	Facebook	Website	รวมทั้ง	 ได้ด�ำเนินกำรให้ค�ำปรึกษำ/ค�ำแนะน�ำส�ำหรับอำจำรย์หรือหน่วย

งำนกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรผลิตสื่อและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์	 นอกจำกนั้น	 ยังได้สนับสนุนห้อง

ปฏิบัติกำรเครื่องมือ/อุปกรณ์	และบุคลำกรส�ำหรับอำจำรย์/หน่วยงำนกำรเรียนกำรสอน
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  	การบริการส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนพันธกิจและการด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัย

	 	 	 ส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ	ได้ด�ำเนินกำรบริกำรสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำสนับสนุน

พันธกิจและกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนตำ่งๆ	ภำยในมหำวิทยำลัย	ประกอบด้วย	กำรบริกำร 

บนัทกึวดิีทศัน์	ถ่ำยภำพนิง่บรกิำรห้องเรียน	บรกิำรโสตทศันปูกรณ์งำนพิธีกำรหรือกจิกรรมส�ำคญัๆ	ของมหำวิทยำลยั	

รวมทั้ง	กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน	โดยได้ด�ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรเรียน 

กำรสอนของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ทั้งห้องเรียนปกติ	 ห้องเรียนทำงไกลปฏิสัมพันธ์ผ่ำนเครือข่ำย 

และมีกำรถ่ำยทอดสดกำรสอนทำงไกลปฏิสัมพันธ์ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

     

         

 3.	 ด้านการให้บริการศูนย์ข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและการวิจัย

  	การพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	

	 	 	 ส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำและให้บริกำรแหล่งกำรเรียนรู้ด้ำน 

เทคโนโลยีกำรศึกษำทั้งในรูปแบบของแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้แบบเผชิญหน้ำและแบบออนไลน์	 โดยในปี 

งบประมำณ	พ.ศ.	2563	ส�ำนักสื่อฯ	ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทำงดำ้นเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

จ�ำนวน	5	หลักสูตร	มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม	จ�ำนวน	330	คน	และด�ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกงำนและ 

ให้บริกำรฝึกงำนด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแก่นิสิตวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย	นักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย 

ศรีนครินทริโรฒ	(ฝ่ำยมัธยม)	จ�ำนวน	2	หลักสูตร	มีผู ้เข้ำรับกำรฝึกงำน	จ�ำนวน	3	คน	นอกจำกนั้น	ยังได้

ให้บริกำรศึกษำดูงำนแก่หน่วยงำนภำยนอก	จ�ำนวน	1	หน่วยงำน	มีผู้เข้ำศึกษำดูงำน	จ�ำนวน	12	คน	
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  	การสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต	ิ

  	 ส�ำนกัสือ่และเทคโนโลยกีำรศกึษำ	 ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรและบคุลำกรพัฒนำตนเอง

โดยกำรสร้ำงผลงำนวิจัยหรือผลงำนวิชำกำรส�ำหรับเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ	 จ�ำนวน	 2	 ผลงำน	 คือ 

บทควำมวิจัย	 เรื่อง	 กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	

Learning)	 กรณีศึกษำแอปพลิเคชัน	 NTKB	 ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรศึกษำ

นำนำชำติ	 (IJIET)	และบทควำมวิจัย	เรื่อง	กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นฐำนข้อมูล 

วีดิทัศน์ของส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ซึ่งได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในวำรสำรวิชำกำรนวัตกรรมสื่อสำรสังคม		

   

	 4.	 ด้านการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือด�าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

	 	 ส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ	 ได้ด�ำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยใน

และภำยนอกมหำวิทยำลัย	 โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2563	 มีจ�ำนวนหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่ด�ำเนิน 

กิจกรรมร่วมกัน	จ�ำนวน	7	หน่วยงำน	และมีผลงำนที่เกิดจำกควำมร่วมมือ	จ�ำนวน	20	ผลงำน	ส่วนควำมร่วมมือ 

กับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน	จ�ำนวน	4	หน่วยงำน	และมีผลงำนที่เกิดจำก

ควำมร่วมมือ	จ�ำนวน	7	ผลงำน			
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	 5.	 ด้านการพัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหาร	

  	การพัฒนานวัตกรรมหรือน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน

	 	 	 ส�ำนักสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ	ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

รำยบุคคลออนไลน์	 ซึ่งเป็นกำรประยุกต์ใช้	Google	Application	ประกอบด้วย	Google	Site	และ	Google	 

Sheet	มำออกแบบและพัฒนำ	แบบประเมิน	ผลสัมฤทธิ์ของงำนและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร	

และได้น�ำไปใช้เป็นระบบสำรสนเทศในกำรบันทึกข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนส�ำหรับบุคลำกร	 และส�ำหรับผู้บริหำร

ในกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลของบุคลำกร	
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 ส่วนวเิทศสัมพันธแ์ละส่ือสำรองค์กร
	 งำนสื่อสำรองค์กรมีภำรกิจหลักด้ำนกำรสื่อสำร	เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย	และส่งเสริมให้กำรด�ำเนินกิจกรรม	ของมหำวิทยำลัยบรรลุตำม

วัตถุประสงค์	โดยมีกำรด�ำเนินกำร	ดังต่อไปนี้

	 1.		ด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรทัง้ภำยในและภำยนอกมหำวทิยำลัย	 ผ่ำนส่ือต่ำงๆ	อำทิ	 ส่ือส่ิงพิมพ์

ประเภทต่ำงๆ	สื่อ	Social	media	สื่อพิเศษ	เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง

ครบถ้วน	และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์

	 2.		ด้ำนกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ	สนับสนุน	และตอบสนองนโยบำยของมหำวิทยำลัยตำมที ่

ผู้บริหำรก�ำหนด	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ	ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยภำยในและภำยนอก

	 3.		ด้ำนกำรสร้ำงเครอืข่ำย	 (สนับสนนุกำรด�ำเนนิงำน)	 ด้ำนกำรสือ่สำรและประชำสมัพนัธ์ของมหำวิทยำลยั

และหน่วยงำน	เพื่อสร้ำงกำรรับรู้	เขำ้ใจและเกิดควำมร่วมมือตำมวัตถุประสงค	์

	 	 ส�ำหรับในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2563	 ได้มีกำรจัดโครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้กับ 

คณะกรรมกำรเครอืข่ำยสือ่สำรองค์กรระดบัมหำวทิยำลัย	เป็นประจ�ำทุกปี	โดยเชญิวทิยำกรผู้เชีย่วชำญท้ังภำยใน

และภำยนอกมหำวิทยำลัยมำบรรยำยและฝึกปฏิบัติกำรให้คณะกรรมกำรเครือข่ำย

15	-	17	มิถุนำยน	2563

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร	หลักสูตร	“สรำ้งสรรค์คอนเทนต์

บนช่องทำงโซเชยีลมเีดยี”	:	อบรมออนไลน์

22	–	23	มิถุนำยน	2563

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร	“เทคนิคกำรเป็นพิธีกรและผู้ด�ำเนินรำยกำร”

รุ่นที่	5	ผ่ำนช่องทำงออนไลน์โดยใช้โปรแกรม	ZOOM
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	 4.		ด้ำนกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิชำกำร	 Road	 Show/Open	 House	 เพื่อแนะน�ำ

มหำวิทยำลัยพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่ำงๆ	อำทิ	กำรจัดกำรเรียนกำรสอน	ระยะเวลำศึกษำ	แนวทำง

กำรประกอบอำชีพในอนำคต

	 5.		ดำ้นกำรสร้ำงภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยที่ดีให้แก่มหำวิทยำลัย	 เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีภำพลักษณ ์

ที่ดีกับองค์กร	ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสำรองค์กร	ส�ำนักงำนอธิกำรบด	ีได้จัดกิจกรรมและวิธีกำรประชำสัมพันธ์

ที่หลำกหลำย	 ตำมเป้ำหมำยและวัฒนธรรมองค์กร	 และมีเครื่องมือและช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย	 และ

ทันสมัย	โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ดังนี้

  การด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

   ด้าน	Social	Media

	 	 	 (1)	 ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์มหำวิทยำลัย	อำทิ

    .	ข่ำวทั่วไป	 	 	 .	ข่ำวกิจกรรม
    .	ข่ำวรับสมัครงำน	 	 .	ข่ำวรับสมัครเข้ำศึกษำต่อ

    .	ข่ำวจำกหน่วยงำนภำยนอก	 .	ข่ำวรอบรั้ว	มศว

	 	 	 (2)		ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์มหำวิทยำลัย	

    .	http://news.swu.ac.th/newsclips/

	 	 	 (3)		ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำนระบบ	Call	Center

	 	 	 (4)		ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำน	Instagram

	 	 	 (5)		ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำน	Infographic	

	 	 	 (6)		ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำน	Facebook

	 	 	 (7)		ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำน	Twitter	

	 	 	 (8)		ข่ำวประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำน	Line	

   ด้านงานออกแบบ

	 	 	 (9)	 ผ่ำนงำนออกแบบ	สื่อสิ่งพิมพ์

   ด้านภาพลักษณ์องค์กร

	 	 	 (10)		ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ด้ำนกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร	

   ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อภายนอก

	 	 	 (11)		งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่ำนสื่อวิทยุ

	 	 	 (12)		งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่ำนสื่อโทรทัศน์

	 	 	 (13)		งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่ำนหนังสือพิมพ์

	 	 	 (14)		งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่ำนนิตยสำร	วำรสำร
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	 6.	 ด้ำนอื่นๆ	เช่น	ผลงำนที่ท�ำมีดังนี้

   ผลงานตามนโยบาย
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   โครงการความร่วมมือ	รายละเอียด	มีดังนี	้	

ล�ำดับ กิจกรรม วนั/เดือน/ปี

1 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ	มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช		

3	ตุลำคม	2562

2 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับปริญญำตรี	สำขำกิจกรรมบ�ำบัด	ระหว่ำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และกรมกำรแพทย์	โดยสถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ

17	ตุลำคม	2562

3 พิธีลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	ระหว่ำง	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมกับ	สมำคมวิจัยกำรตลำดแห่งประเทศไทย

18	ตุลำคม	2562

4 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงเขำ้ร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรจัดประชุม	13th	Asia
Pacific	Conference	on	Tobacco	or	Health	(APACT	2020)

22	มกรำคม	2563

5 ตัวแทนลงนำมควำมร่วมมือ	แม็คโคร	จับมือ	สถำบันกำรศึกษำทั่วไทย	พลิกโมเดล
ฝึกงำนใหม่ติวเข้มนักศึกษำฝึกงำนสู่แรงงำนคุณภำพ	ลดโอกำสตกงำนเห็นเส้นทำง
อำชีพชัดเจน	บริษัท	สยำมแม็คโคร	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับ	17	สถำบันกำรศึกษำ
ทั่วประเทศ

12	กุมภำพันธ์	2563

6 ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	ระหว่ำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับกลุ่มบริษัท	ซีดีจี	โดย	บริษัท	อีเอสอำร์ไอ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

18	กุมภำพันธ์	2563

7 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และ	กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	

13	มีนำคม	2563
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บันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือ
ระหวำ่งมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

และ มหำวทิยำลัยนวมินทรำธริำช

บันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือทำงวชิำกำร
เพ่ือจัดกำรเรยีนกำรสอนระดับปรญิญำตร ีสำขำกิจกรรมบ�ำบัด 

ระหวำ่งมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ และ กรมกำรแพทย์
โดยสถำบันสิรนิธรเพ่ือกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ

ทำงกำรแพทย์แห่งชำติ

ภำพกิจกรรมควำมรว่มมือทำงวชิำกำรภำยในประเทศ

ล�ำดับ กิจกรรม วนั/เดือน/ปี

8 พิธีบันทึกลงนำมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ด้ำนสุขภำพของเด็ก
และเยำวชน	ระหว่ำงกรมสนบัสนนุบรกิำรสขุภำพ	กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยำวชน	
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และ	สถำบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย		

28	พฤษภำคม	2563

9 พิธีลงนำมบันทึกควำมร่วมมือโครงกำรผลิตพืชกัญชำเพื่อใช้ในกำรวิจัยและรักษำ
ผู้ป่วย	และ	โครงกำรจัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ	
ชลประทำน		ระหว่ำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กับ	บริษัท	ธนบุรี	เฮลท์แคร์	กรุ๊ป	
จ�ำกัด	(มหำชน)		

20	กรกฎำคม	2563

10 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	กับ	Guangdong	Ocean	University	Cunjin	College				

4	สิงหำคม	2563

11 พิธีลงนำมควำมร่วมมือ	ระหว่ำงมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กับ	สมำคมศิษย์เก่ำ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 พิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ	ควำมร่วมมือร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก	โครงกำรกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมและนวัตกรรม	ภำยใต้โครงกำรเครือขำ่ยกำรอุดมศึกษำ
เพ่ืออตุสำหกรรม	ระหว่ำงมหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒกบั	บรษัิท	ชำโตครเีอชัน่	จ�ำกดั	
บริษัท	ออร่ำเมท	อินโนเวชั่น	จ�ำกัด	บริษัท	บิลเลียน	จิวเวลรี	่จ�ำกัด
บริษัท	สยำม	วอเตอร์	เฟลม	จ�ำกัด

2	กันยำยน	2563

13 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	และ	บริษัท	ซิปเม็กซ	์จ�ำกัด

2	กันยำยน	2563

14 พิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิจัย	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
กับ	สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

16	กันยำยน	2563
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พิธลีงนำมควำมรว่มมือทำงวชิำกำร ระหวำ่ง
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

รว่มกับ สมำคมวจัิยกำรตลำดแห่งประเทศไทย

พิธลีงนำมบันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือทำงวชิำกำร
ระหวำ่งมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ กับ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

ตัวแทนลงนำมควำมรว่มมือ แม็คโคร จับมือ สถำบันกำรศึกษำท่ัวไทย 
พลิกโมเดลฝึกงำนใหม่ติวเข้มนักศึกษำฝึกงำนสู่แรงงำนคุณภำพ

ลดโอกำสตกงำนเห็นเส้นทำงอำชพีชดัเจน

พิธลีงนำมบันทึกควำมรว่มมือโครงกำรผลิตพืชกัญชำเพ่ือใชใ้นกำร
วจัิยและรกัษำผู้ป่วย และ โครงกำรจัดต้ังศูนย์หัวใจและหลอดเลือด 
ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน  ระหวำ่งมหำวทิยำลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ กับ บรษัิท ธนบุร ีเฮลท์แคร ์กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน)

พิธลีงนำมบันทึกข้อตกลงเขำ้รว่มเป็นภำคีเครอืข่ำยในกำรจัดประชุม
13th Asia Pacific Conference on Tobacco or

Health (APACT 2020)

พิธบีันทึกลงนำมควำมรว่มมือในกำรพัฒนำทักษะกำรเรยีนรูด้้ำน
สุขภำพของเด็กและเยำวชน ระหวำ่งกรมสนับสนุนบรกิำรสุขภำพ 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน มหำวทิยำลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ และ สถำบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ควำมรว่มมือทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
กับ กลุ่มบรษัิท ซีดีจี โดย บรษัิท อเีอสอำรไ์อ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

พิธลีงนำมบันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือทำงวชิำกำร
ระหวำ่งมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ กับ Guangdong Ocean 

University Cunjin College
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	 ปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2563	 ส�ำนักหอสมุดกลำงด�ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ	ดังนี้

  กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ	

	 	 1)	ทรัพยำกรสำรสนเทศฉบับพิมพ์	จ�ำแนกเป็น

   .	หนังสือ	จ�ำนวน	5,838	ชื่อเรื่อง	6,421	เล่ม

   .	วำรสำร	112	ชื่อเรื่อง
   .	หนังสือพิมพ์	11	ชื่อเรื่อง

	 	 2)	ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	จ�ำแนกเป็น

   .	ฐำนข้อมูลออนไลน์	จ�ำนวน	16	ฐำนข้อมูล	2	โปรแกรม

   .	วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์	จ�ำนวน	67	ชื่อเรื่อง

พิธลีงนำมควำมรว่มมือ ระหวำ่งมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
กับ สมำคมศิษย์เก่ำมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

พิธลีงนำมบันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือทำงวชิำกำร ระหวำ่ง
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ และ บรษัิท ซิปเม็กซ์ จ�ำกัด

พิธลีงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ ควำมรว่มมือรว่มกับหน่วยงำนภำยนอก 
โครงกำรกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและนวตักรรม ภำยใตโ้ครงกำรเครอืขำ่ย

กำรอุดมศึกษำเพ่ืออุตสำหกรรม ระหวำ่งมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
กับ บรษัิท ชำโตครเีอชัน่ จ�ำกัด บรษัิท ออรำ่เมท อนิโนเวชัน่ จ�ำกัด
บรษัิท บิลเลียน จิวเวลรี ่จ�ำกัด บรษัิท สยำม วอเตอร ์เฟลม จ�ำกัด

พิธบีันทึกข้อตกลงควำมรว่มมือทำงวชิำกำรและวจัิย
มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ กับ สถำบันวจัิยวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 ส�ำนักหอสมุดกลำง
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  โครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน	ดังนี้

	 	 1)	 โครงกำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศ	 จัดท�ำขึน้เพือ่ให้คณำจำรย์และนสิติมีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 

และมีทักษะในกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ	 รวมถึงกำรสอนกำรใช้โปรแกรมจัดกำรรำยกำรบรรณำนุกรม	

(EndNote)	ทั้งที่จัดอบรมในห้องและอบรมทำงออนไลน์	

	 	 2)	 กิจกรรมกำรปรับปรุงพื้นท่ีหรือสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ	

ได้แก่	กำรพัฒนำพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรห้องสมุดองครักษ์	กำรปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศ

ที่ห้องสมุดองครักษ์		รวมถึงมีกำรเตรียมกำรออกแบบพื้นที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้	(Learning	Space)	ชั้น	1	อำคำร

ส�ำนักหอสมุดกลำง

	 	 	 นอกจำกนี้	ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	COVID-19	เพื่อสนองต่อมำตรกำร 

กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ของมหำวิทยำลัย	 ส�ำนักหอสมุดกลำงได้ปรับระบบกำร

บรกิำรแบบ	 Social	 Distancing	 ด้วยกำรปรบัท่ีนัง่อ่ำนในห้องสมดุเป็นทีน่ัง่อ่ำนเดีย่วท่ีอำคำรส�ำนักหอสมดุกลำง 

จ�ำนวน	359	ที่นั่ง	และที่ห้องสมุดองครักษ์	จ�ำนวน	509	ที่นั่ง	พร้อมกับมีระบบคัดกรองผู้ใช้บริกำรเพื่อป้องกัน 

กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั	COVID-19	มกีำรจดัเตรียมคอมพวิเตอร์	 โน๊ตบุก๊	 IPad	 เพ่ือรองรบักำรเรยีนออนไลน์

ของนิสิต	รวมถึงเพิ่มปลั๊กไฟตำมจุดต่ำงๆ	ให้มีควำมสะดวกในกำรงำน

	 	 3)	 กำรจัดบริกำร	Book	Delivery@home	เป็นบริกำรส่งหนังสือให้แก่นิสิต	คณำจำรย์ของ

มหำวิทยำลัยในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ผำ่นระบบไปรษณีย์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	 ซึ่งได้รับ

ควำมสนใจและมีผู้ขอรับบริกำรเป็นจ�ำนวนมำก

	 	 4		 กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้เกิดควำม

สะดวก	 รวดเร็ว	 เช่น	 กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนกำรฝึกอบรม	 ระบบกำรนับจ�ำนวนกำรเข้ำใช้ห้องสมุด	 และ

ระบบ	IT	Support

	 	 5)	 กำรจัดบริกำรเชิงรุก	 ได้แก่	 กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรฉบับพิมพ์และ

อิเล็กทรอนิกส์	บริกำรตรวจสอบกำรคัดลอกวรรณกรรม	(Turnitin)	กำรช่วยเหลือกำรแต่งต�ำรำและปรับปรุง

บทควำมวิจัย	กำรจัดทีมบรรณำรักษ์รับผิดชอบประจ�ำคณะ

กำรพัฒนำพ้ืนท่ีและปรบัปรงุภูมิทัศน์โดยรอบอำคำรห้องสมุดองครกัษ์
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 ฝ่ำยบรหิำรข้อมูลทรพัยำกร
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ทำงฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกรได้พัฒนำและต่อยอดระบบ	SWU-

ERP	ให้มีประสิทธิภำพ	พร้อมก้ำวต่อไปสู่กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัล	4.0	ตำมนโยบำย

ของผู้บริหำรและยุทธศำสตร์หลักของมหำวิทยำลัย	 ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกรได้ปรับปรุง

ระบบ	 SWU-ERP	 ให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐ	 ให้มีมำตรำฐำนเดียวกันและทันต่อสถำนกำรณ์ทั้ง 

ด้ำนสนับสนุนระบบ	SWU-ERP	ท่ีเป็นสำรสนเทศหลักในกำรเชื่อมโยงระบบงำนหลักๆ	พร้อมท้ังเพิ่มและเสริม 

ซอฟต์แวร์ที่น�ำมำปรับใช้ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 เน้นบริกำรดำ้นดิจิทัล	 ดำ้นกำรอบรม 

บคุลำกรผ่ำนออนไลน์	 ด้ำนสนบัสนนุระบบบรหิำรส�ำนกังำน	 และด้ำนกำรพัฒนำ	 สอดคล้องกบัแผนยทุธศำสตร์	

แผนปฏิบัติกำรยุทธศำสตร์หลัก	(Super	Strategic	Action	Plan-SSAP)	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	–	2565	 

โดยเข้ำสู่เว็บไซต์ของฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกรได้ที่	 http://erp.op.swu.ac.th	 ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

ฝ่ำยบริหำรข้อมูลทรัพยำกร	ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ	มีดังนี้

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY190



ระบบบรหิำรข้อมูลทรพัยำกร

http://erp.op.swu.ac.th ผูใ้ชง้ำน 322 รำย

มี 13 ระบบงำน

 1. ระบบข้อมูลคู่ค้ำ

http://erp.op.swu.ac.th
จ�ำนวนบุคลำกร และนิสิต ท่ีรบับรกิำร

ในระบบมำกกวำ่ 10,000 รำยกำร

2. ระบบค�ำขอต้ังงบประมำณ

http://budget.swu.ac.th

ผูใ้ชง้ำน มำกกวำ่ 100 รำย

3. ระบบแจ้งโอน

https://mtransfer.swu.

ac.th ผู้รบับรกิำรมำกกวำ่ 1,000 รำย

4. ระบบประกันสุขภำพกลุ่ม

http://erp.op.swu.ac.th
ครอบคลุมผู้รบับรกิำร

มำกกว่ำ 6,000 รำย

5. ระบบสำรบรรณ 

     อเิล็กทรอนิกส์

http://saraban.swu.ac.th
มีส่วนงำนและหน่วยงำนใช้บรกิำร 

มำกกวำ่ 53 หน่วยงำน

6. ระบบข้อมูลบุคลำกร

http://ess.swu.ac.th

ผู้รบับรกิำรมำกกวำ่ 5,000 รำย

7. ระบบแหล่งควำมรู้

http://faq-erp.swu.ac.th/

ผู้รบับรกิำร มำกกวำ่ 500 รำย

8. ระบบบรหิำรจัดกำรดิจิทัล

    ส�ำนักงำนอธกิำรบดี

http://erp.op.swu.ac.th
ส�ำนักงำนอธกิำรบดี และหน่วยงำน

ท่ีเก่ียวข้อง รองรบักวำ่ 400 รำย

9. ระบบแหล่งเรยีนรู้

http://slc.op.swu.ac.th/slc/
จัดท�ำบทเรยีนท่ีมีกำรอบรมและระบบต่ำงๆ

ผู้รบับรกิำร บุคลำกรในมหำวทิยำลัย
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งบประมาณ



	 งบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ได้รับทั้งหมด 

เป็นเงินทั้งสิ้น	8,653.1806	ล้านบาท	แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย	 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)	 เป็นเงิน	3,816.4516	

ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 44.10	 ของงบประมาณท้ังหมด	 และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน	

4,836.7290	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	55.90	ของงบประมาณทั้งหมด	ตามล�าดับ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรฐั)

44.10%
3,816.4516 ล้านบาท

55.90%
4,836.7290 ล้านบาท
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐ) และ งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ�าแนกตามแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรฐั)

44.10%
3,816.4516 ล้านบาท

55.90%
4,836.7290 ล้านบาท

งบประมาณมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากร
ภาครฐั

2,753.3355

342.9568

2,461.7835

2,277.7357

279.9300
388.2441

51.9852 97.2098
00

(ล้
าน

บา
ท)

แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนา

และเสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์
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แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งเสรมิให้คน

มีสุขภาวะท่ีดี

แผนงานยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน

ด้านการพัฒนา
และเสรมิสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งความเสมอภาค

ทางการศึกษา

แผนงานยุทศาสตร์
การวจัิยและพัฒนา

นวตักรรม

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรฐั)

0 0

งบประมาณมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากร
ภาครฐั

2,753.3355

342.9568

2,461.7835

2,277.7357

279.9300
388.2441

51.9852 97.2098
00

(ล้
าน

บา
ท)

แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนา

และเสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์
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แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งเสรมิให้คน

มีสุขภาวะท่ีดี

แผนงานยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน

ด้านการพัฒนา
และเสรมิสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งความเสมอภาค

ทางการศึกษา

แผนงานยุทศาสตร์
การวจัิยและพัฒนา

นวตักรรม

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรฐั)

0 0

งบประมาณมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบุคลากร
ภาครฐั

2,753.3355

342.9568

2,461.7835

2,277.7357

279.9300
388.2441

51.9852 97.2098
00

(ล้
าน

บา
ท)

แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนา

และเสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์
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แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งเสรมิให้คน

มีสุขภาวะท่ีดี

แผนงานยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุน

ด้านการพัฒนา
และเสรมิสรา้งศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้งความเสมอภาค

ทางการศึกษา

แผนงานยุทศาสตร์
การวจัิยและพัฒนา

นวตักรรม

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรฐั)

0 0

ผลผลิต
งบประมาณ

รายจ่าย
(เงินอุดหนุนจากรฐั)

งบประมาณ
รายจ่ายจาก
เงินรายได้

รวม

				แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,753.3355 - 2,753.3355

				แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 342.9568 2,461.7835 2,804.7403

				แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 279.9300 2,277.7357 2,557.6657

				แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
				ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

388.2441 - 388.2441

				แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 51.9852 - 51.9852

				แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 97.2098 97.2098

รวม 3,816.4516 4,836.7290 8,653.1806
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งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรฐั) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

     หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่ งบกลาง รวม
งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

2559 584.8352 223.9688	 644.0384	    2,414.9416	   3,867.7840	

2560 571.6587 58.0176	 1,587.3645	 140.4171	 1,248.4347	 758.3319	   4,364.2245	

2561 203.0962  2,301.6139	 261.5676	 809.7665	 667.7224	   4,243.7666	

2562 138.8690 2,324.6461 208.9723 856.8026 440.4113 3,969.7013

2563 128.8386 2,521.9453 162.7000 801.3761 301.5916 3,816.4516

งบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรฐั)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบบุคลากร
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บา
ท)

0

1,000

2,000

3,000

500

0

1,500

1,000

2,500

2,000

(ล้
าน

บา
ท)

3,000

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY196



งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563
จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่ งบกลาง รวม
งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

2559 584.8352 223.9688	 644.0384	    2,414.9416	   3,867.7840	

2560 571.6587 58.0176	 1,587.3645	 140.4171	 1,248.4347	 758.3319	   4,364.2245	

2561 203.0962  2,301.6139	 261.5676	 809.7665	 667.7224	   4,243.7666	

2562 138.8690 2,324.6461 208.9723 856.8026 440.4113 3,969.7013

2563 128.8386 2,521.9453 162.7000 801.3761 301.5916 3,816.4516

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ งบกลาง รวม

2559 327.3005	 1,955.7886	 218.3658	 348.3945	 419.5283	 38.3660	 3,307.7437 

2560 336.3147	 1,944.1493	 335.4008	 855.0066	 167.3951	 37.5950	 3,675.8615 

2561 431.3596	 2,170.4564	 226.8748	 897.7195	 185.4608	 48.6733	 3,960.5444 

2562 448.3295 2,227.0939 260.4961 967.8714 222.2883 50.4721 4,176.5513

2563 439.9812 2,626.3781 324.9122 1,138.1424 256.3247 50.9904 4,836.7290

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

งบดําเนินงาน
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
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ผลงานดีเด่น
ของบุคลากรและนิสิต
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  รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของผลงาน
ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด ประจ�าปี 
พ.ศ. 2562 (สูงสุดอันดับที่ 1) ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

  รางวัล Best life science startup: Seed 
money จ�านวน 100,000 บาท จากศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2562

  รางวัล Honorable mention: Seed money 
จ�านวน 50,000 บาท จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

หน่วยงานได้รบัรางวลั

  รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของจ�านวน 
ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
ที่ปรากฏอยู ่ในฐานข้อมูล Scopus สูงสุด ประจ�าปี  
พ.ศ. 2562 (สูงสุดอันดับที่ 1) ในการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

	 รางวลัระดับชาติ

 	 คณะแพทยศาสตร์
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 	 คณะวศิวกรรมศาสตร์

 	 คณะสังคมศาสตร์

 	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของจ�านวน
ผลงานการตีพมิพ์วารสารวชิาการระดบันานาชาตท่ีิปรากฏ 
อยูใ่นฐานข้อมลู Scopus ประจ�าปี 2562 สงูสดุอนัดบัที ่3  
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

  ได้รับรางวัลชมเชย (ผลคะแนนอันดับสาม) 
การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 
ประจ�าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  ได้รบัเกยีรติบตัรในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุ 
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์
วิถีพุทธ มอบโดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม
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งานเทศกาลภาพยนตรส้ั์น	ครัง้ท่ี	23-01

Thailand Master Youth 2019

NIA Creative Contest 2019

FILMVIRUS WILDTPE X AF DOUBLE BILL

งานเทศกาลภาพยนตรส้ั์น	ครัง้ท่ี	23-01

Souvenir Design Contest

Less is More

CTS-VIDEOS	CONTEST

 	 	วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
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สยามกินรพ่ีอพระแห่งสยาม

รางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

มิสแกรนด์สิงห์บุร	ีประจ�าปี	2563

ศิลปินผู้รว่มกิจกรรมเพ่ือสังคม

รางวลัชมรมวจิารณ์บันเทิง

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

       
	 รางวลัระดับชาติ

  	รางวัลชนะเลิศ	(ผลงาน	From	Vichai	to	The	White	Popinac)	โครงการประกวดคลิปวิดีโอ	NIA	
Creative	Contest	2019	(3	ตุลาคม	2562)
  	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	2	(ผลงาน	Observers)	โครงการประกวดคลิปวิดีโอ	NIA	Creative	Contest	
2019	(3	ตุลาคม	2562)
  	รางวัลเชิดชูเกียรติ	“เยาวชนต้นแบบ”	ครั้งที่	2	สาขา	“ศิลปินดารา	นักร้องและนักแสดง”	งานประกาศ
รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนไทยแห่งปี	“Thailand	Master	Youth	2019”	(3	ตุลาคม	2562)
  	ผ่านเข้ารอบการน�าเสนอผลงาน	(Live	Presentation)	สาขา	Motion	Graphic	&	Animation	
การประกวดสุดยอดศิลปะนิพนธ์	ประจ�าปี	2562	(Degree	Shows	2019)	(14	ตุลาคม	2562)
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  	 รางวัลสยามกินรีพ่อพระแห่งสยาม	ดาวรุ่งลูกกตัญญู	ผู้น�าด้านกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	
(10	ธันวาคม	2562)
  	รางวัลช้างเผือกชมเชย		(ผลงาน	SNEAK)	งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	23	(21	ธันวาคม	2562)
  	รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม	(ผลงาน	Yesterday's	Us)	งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น	ครั้งที่	23	(21	ธันวาคม	
2562)
  	รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	(8	มกราคม	2563)
  	ศิลปินผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม:	ศิลปินสร้างสรรค์สังคม	(5	กุมภาพันธ์	2563)
  	ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ	8	ทีมสุดท้าย	Krungsri	Unicorn	Startup	Studio	(12	มิถุนายน	2563)
  	รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง	นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม	(ภาพยนตร์เรื่อง	ดิวไปด้วยกันนะ)	(21	กรกฎาคม	
2563)
  	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	มิสแกรนด์สิงห์บุรี	ประจ�าป	ี2563	(9	สิงหาคม	2563)
  	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	(ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	This	Able)	โครงการ	Less	is	More	#3	(14	สิงหาคม	2563)
  	รางวัลชมเชย	(ผลงาน	A.Nan	Chocolate)	Souvenir	Design	Contest:	The	Splendid	Journey	of	
Thailand	2020	(19	สิงหาคม	2563)
  	รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน	จากสื่อมวลชนเพื่อเด็กและ
เยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม	(20	กันยายน	2563)

       
	 รางวลัระดับนานาชาติ

  	รางวัลที	่1	ประเภทบุคคลทัว่ไปและรางวลัพิเศษ	(ผลงาน	"บ้านเกดิ")	สถานโีทรทัศน์	CTS	ของประเทศไต้หวัน	 
CTS-VIDEOS	CONTEST-	 	(THAIWAN-THAI	MICRO	FILM	FESTIVAL)	(30	ตุลาคม	2562)	
  	ภาพยนตร์ได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาล:	ภาพยนตร์สั้นเรื่อง	Beside	the	Railway	Track	(part	1	&	2)	
สมาคมฝรั่งเศส	กรุงเทพมหานคร	FILMVIRUS	WILDTPE	X	AF:	DOUBLE	BILL	(8	กรกฎาคม	2563)

  ส�านกังานเลขาธกิารครุสุภามอบรางวลัเหรยีญทอง 

ระดับภมูภิาค และรางวลัเหรยีญเงนิระดับประเทศ ผลงาน 

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจ�าปี 2563 นวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน ภายใต้ “โครงการออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

 	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ปทุมวนั
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บุคลากรได้รบัรางวลั

 นางสาวสุธสัสนีย	์สุขประเสรฐิ
	 นักวชิาการศึกษา	ช�านาญการ	
	 คณะแพทยศาสตร	์

 อาจารย์อาร	ีตีรณปัญญา
	 คณะพลศึกษา

 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 รองศาสตราจารย	์ดร.วณีา	เสียงเพราะ	
	 และคณะ
	 คณะวทิยาศาสตร์
 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ฐาน
กระดาษร่วมกับเทคนิคการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า
ส�าหรับการตรวจวัดระดับเอนไซม์ (2) รางวัลระดับดี 
จากผลงานเรื่อง การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับ
สมาร์ตโฟนส�าหรับตรวจวเิคราะห์เชือ้ไวรสัตับอกัเสบบี 
จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 รับมอบเกียรติบัตรคณะท�างานจัดท�าคู่มือ
การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 
จากส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 อาจารย์	ดร.ธนกฤต	ใจสุดา	
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานนวัตกรรม 
ผลงานช่ือ การเพ่ิมมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการ
ทางด้านการออกแบบส�าหรับเครื่องประดับ ภายใต้
โครงการ “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี” 
จัดโดยสถาบันวิจัยและการพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT

	 ด้านวชิาการ
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 อาจารย์ทิพภาวรรณ	พลล่องชา้ง
	 วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานชื่อ ภาพยนตร์สั้น 
This Able จากโครงการ Less is More #3 จัดโดย
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคม
ผู้ก�ากับภาพยนตร์ไทย

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.ธนิตา	เลิศพรกุลรตัน์
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู	้
 ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 
พ.ศ. 2563 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ควอท) ร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 รองศาสตราจารย	์ดร.ชนัตถ์	พูนเดช
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู	้
  ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของอุดมศึกษาในยุคพลิกผัน ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
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	 ด้านวจัิย

 อาจารย์	ดร.วชุิดา	สาธติพร	
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู	้และ
 ดร.สติธร	ธนานิธโิชติ	(สถาบนัพระปกเกล้า)	
 ได้รับรางวัล Global Studies International Award 
for Excellence ผลงานชือ่ The Essential Trust 
Building in Thailand’s Reconciliation Process 
จดัโดย Global Studies Research Network 

	 ศาสตราจารย์	ดร.โกสุม	จันทรศิ์ริ
 รองศาสตราจารย	์ดร.สมชาย	สันติวฒันกุล
	 อาจารย์	ดร.สุพัตรา	อารกิีจ
	 นายไพศาล	ขาวสัก
	 นางอาชวด์าม์	ภาคพิธเจรญิ
	 รองศาสตราจารย	์ดร.สุรางค์รตัน์	ศรสุีรภานนท์
 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผลงานชื่อ ชุดทดสอบไวรัสเด็งกีด้วยวิธีดีเอ็นเอแบบแถบ 
จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.พีระ	ต้ังธรรมรกัษ์
	 คณะเศรษฐศาสตร์
 ได้รับรางวัล The Best Paper Research Presentation 
2019 ผลงานวิจัยเรื่อง A Cohort Study on Homeless 
Ways of Life and Happiness in Bangkok จากการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ 10th Global Conference on Business 
and Social Sciences 2019 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2562 (ตีพิมพ์ในวารสาร African 
Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Volume 
2019, Issue Special Issue, 2019, Pages 1-12 ฐาน 
Scopus Q3)
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	 ด้านท�านุบ�ารงุวฒันธรรมและศิลปะ

	 ด้านวชิาชพี

 อาจารย์กษิด์เดช	เน่ืองจ�านงค์
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รบัรางวลัโครงการดีเด่นในการส่งเสรมิและรกัษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2562 
จากโครงการการจดัการองค์ความรู้มรดกภมูปัิญญา
ทางวัฒนธรรมการเล่นสะบ้าบ่อนของชุมชนมอญ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยกระทรวง
วัฒนธรรม

 นางอสิรยี	์ใสสุวรรณ
	 ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุ	ชลประทาน
 ได้รับรางวัลคนดีศรีวิทยาลัย ประจ�าปี 2563 
ประเภทอาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น จัดโดยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
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นิสิตได้รบัรางวลั

	 ด้านวชิาการ

 นายพิทยาธร	หันตุลา		นายจิรภัทร	ป้ันนิยม		
	 นางสาวศิรดา	ตระหงา่นศร	ี	นางสาวสกุลตลา	รตันวาร
	 นางสาวปิยารมณ์	ค�าสอง		นายภาวติ	พูนทา	
	 นางสาวชาลินี	รกัสม		นายสุพรรณ	เอีย่มส�าอางค์	
	 นายปิยวสัส์	ทองทิวา		นางสาวณัฎฐพร	คงพิชนม์		
	 นางสาวณัฐธดิา	วงษ์สุวรรณ		และ	นายพงศภัค	กะด่ีทอง
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ คอนกรีตมวลเบา ประเภท
ก�าลังอัดสูงสุด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

	 นางสาวรวสิรณ์	เจนประดิษฐ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะทันตแพทยศาสตร์
 ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม
ทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 
จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

 นางสาวภภัสสร		แสงอรา่มทิพย ์
	 หัวหน้าทีมและผู้รว่มทีม	
 นายอรรถพล	คงทอง	
	 นางสาวไอลดา	บัวประหลาด	และ
	 นายภูวเนศวน์	เลิศสิรโิยธนิ	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมศาสตร์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานชื่อ แสนดี: ผู้ช่วย
อัจฉริยะตรวจจับความง่วงผู้ขับขี่รถยนต์ จากส�านักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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	 นางสาวปณิษฐา	เกตุชาญชยั
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมศาสตร	์ 
  ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ประเภทวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563 
ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคกลางตอนบน

 นางสาวอจัจิมา	สุปรยีาพร	และ
	 นางสาวเพ็ญพิชา	อยู่เย็น
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม
	 และการท่องเท่ียวเชงินิเวศ	
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ ผลงานชื่อ  
แผนธุรกิจการจัดบูธไทยประกันชีวิตในงานมหกรรมการเงิน  
Money Expo 2020 จดัโดยส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุ
และนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื TCEB ร่วมกับสมาคม
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์

 นางสาวณัฐชยา	จันทรโ์ชติ
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดค�าขวัญ 
“ความปกติใหม่ทางการศึกษา” จัดโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์
 ได้รับทุนการศึกษาดังนี้

 นางสาวเพ็ญแข	ภูภราดัย
	 นางสาวรวภิา	เพชรบุร	ีและ
	 นางสาวเรณุกา	วรอนิทร์
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	 องค์การสหประชาชาติจัดโครงการผู้น�า
เยาวชนรุน่ใหม่	(งาน	2nd Peace Summit of 
Emerging	Leaders	ครัง้ท่ี	2	)	นิสิตปรญิญาตร	ี
คณะมนุษยศาสตร	์เป็นตัวแทนมหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒเขา้รว่มโครงการ	ดังน้ี
	 นางสาวกัลยากร	เกรซ	คลารก์
	 นางสาววรรณวนัช	ข�านอง

 กรมสมเด็จพระปรมานุชติชโินรส	จัดโครงการ	
“60	ปี	วนักรมสมเด็จพระปรมานุชติชโินรส”	
ประจ�าปี	2562	นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์
ได้รบัทุนการศึกษาดังน้ี
	 นางสาวจิดาภา	สุขท้ังวงศ์
	 นางสาวอุมาภรณ์	หอมจันทน์
	 นายวชัรพงศ์	อาจอ�านวยกิจจา	และ
	 นายชยัมงคล	ปานเพ้ิง

 นางสาวขนิษฐา	บุญชยั
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 
ประจ�าปี 2562 รอบคัดเลือกประจ�ากรุงเทพมหานคร 
หัวข้อ “รักษ์น�า้ รักษ์ป่า รักษ์ดิน ขจัดสิ้นภัยพิบัติ” 
จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	และ	Juniata	
College	จัดโครงการทุนแลกเปล่ียนนิสิต	
ณ	Juniata	College	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	
ประจ�าปีการศึกษา	2562	นิสิตปรญิญาตร	ี
คณะมนุษยศาสตร	์ได้รบัทุนการศึกษา	ดังน้ี
	 นางสาวแก้วสาย	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา
	 นายปารเมศ	เพราะสุนทร	และ
	 นายอคัรพันธ	์อคัรโรจน์กิจ
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	 นางสาวกัลยากร	เกรซ	คลารก์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ การประกวดการกล่าวสนุทรพจน์
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 2562 โครงการ
พัฒนาสร้างผู้น�านิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก (นศม.) 
รุน่ที ่1 หวัข้อ “Role of ASEAN Student in Climate 
Change Action” และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การกล่าวสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ ระดบัอุดมศกึษา ประจ�าปี  
2562 ณ Udayana International Convention Center  
(UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอนิโดนเีซีย ระหว่าง 
วนัที ่24 - 28 ตลุาคม 2562 และประเทศศรลีงักา ระหว่าง 
วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2562

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวชิาการมอบทุนการศึกษา
ให้นิสิตปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร	์ดังน้ี
	 นางสาวณัฐณิชา	แซ่จิว	และ
	 นางสาวขวญัจิรา	นามพันคุง

 กระทรวงวฒันธรรมและวจิิตรศิลป์	ราชอาณาจักร
กัมพูชา	จัดการประชุมเชงิปฏิบัติการแม่โขง-ล้านชา้ง	
ภายใต้กรอบความรว่มมือด้านวฒันธรรม	(Workshop	
on	Cultural	Cooperation	Framework)	ระหวา่ง
วนัท่ี	1	–	5	ตลุาคม	2562	ณ	กรงุพนมเปญ	ราชอาณาจักร 
กัมพูชา	ในการน้ี	ส�านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม	
คัดเลือกนิสิตปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร	์เป็นผู้แทน 
เยาวชนไทยเข้ารว่มน�าเสนอการด�าเนินงานจากแต่ละ
ประเทศสมาชกิอาเซียน	ดังน้ี
	 นายธนภัทร	จังพานิช	และ
	 นางสาวพันธติรา	ค�านวน
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	 นายรชักฤช		ธญัจรสัพร		
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร์
 ได้รบัคัดเลอืกเป็นผูแ้ทนเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการ
เรอืเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (Ship for 
Southeast Asian and Japanese Youth Program) 
46th SSEAYP ซึง่เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง 
รัฐบาลญี่ปุ ่นกับรัฐบาลประเทศแถบเอเชียอาคเนย์  
5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย จัดโดยรัฐบาลญี่ปุ่น และรัฐบาลประเทศแถบ
เอเชียอาคเนย์ 5 ประเทศ

 สมาคมภูมิศาสตรแ์ห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	จัดการประชุมวชิาการนิสิตนักศึกษา
สาขาวชิาภูมิศาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศศาสตร์
แห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	12	นิสิตปรญิญาตร	ี
คณะสังคมศาสตร	์ได้รบัคัดเลือกเข้ารว่มประชุม
และได้รบัรางวลัยอดเยี่ยม	ดังน้ี
	 นางสาวกนกวรรณ	ไพบูลย์
	 นางสาวชนากานต์	โสมแก้ว
	 นายชาญวทิย	เมฆศิริ
	 นางสาวรุง่รว	ีแซ่โค้ว
	 นางสาวสิรพิร	ชืน่วฒันา	และ
	 นางสาวสตรวีชิญ์	จูเจ่ีย

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร	์
มหาวทิยาลัยทักษิณ	มอบรางวลัให้แก่นิสิต
ปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร	์ดังน้ี

	 นางสาวปัณชญา	ไวยมุกข ์
 รางวลับทความยอดเย่ียม ผลงานช่ือ การเปล่ียนแปลง 
วฒันธรรมการบรโิภคน�า้ปลาในสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2460 
– 2500

	 นายฐติินันท์	เจนสุดรกัวงศ์ 
 รางวัลบทความดีเด่น ผลงานชื่อ ศึกษาความขัดแย้ง
เรื่องผิวสีในสังคมอเมริกัน ผ่านภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัล
ออสการ์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 – 2018
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 นางสาวพัชรพร	พรมมี
 รางวัลการน�าเสนอดีเด่น ผลงานชื่อ การอนุรักษ์ผ้าตีนจก
เพื่อคงความเป็นเอกลัษณ์ ต�าบลหาดเสี้ยว

 นางสาวณิชากร	วงศ์จันทร์
 รางวัลการน�าเสนอยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ กรณี 7 บุญราศี
แห่งลอนดอน พ.ศ. 2483: ภาพสะท้อนความขัดแย้งทางสังคม

 นายธนกฤต	ก้องเวหา
 รางวัลการน�าเสนอยอดเยี่ยม ผลงานชื่อ โลกทัศน์
ทางการเมอืงของหมอล�ากลอนอีสาน ยุคหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 2475

 คุรสุภาจัดงานวนัคร	ูครัง้ท่ี	64	พ.ศ.	2563	
โครงการประกวดหนังส้ัน	(Short	Film)	ประจ�าปี	2562	
หัวข้อเรือ่ง	“ครสูรา้งฅน”	แนวคิด	“ครดีูเพราะมีจรรยา
บรรณ”	นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์
ได้รบัรางวลัดังน้ี	
 ทีมวิศวชิต

นางสาวอชัมา	สมบูรณ์							นายวชิชุภาส	อ�าไพลาภสุข		
นายศักระพี	พัวพันสวสัด์ิ				นางสาวณัฐวดี	นพศร	ีและ		
นางสาวนาเรยี	มายิ													นางสาวสุภัสสร	บรสุิทธิ์
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 ทีมวยัรุน่ท�าทีม	
	 นายกฤดิกันต์	กันยาทอง		
	 นายฆนาคม	เรอืนแสน
	 นายนนท์ธวชั	หงส์พันธุ	์	
	 นายสุทธลัิกษณ์	พิพัฒน์ไตรสรณ์
	 นางสาวพิจารนิ	แสงเงิน	และ			
	 นางสาวสิรภิากร	พูลสวสัด์ิ

 นายวชริวทิย	์เอีย่มวลัิย
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ 
“รูเ้ท่าทนัการล่วงละเมดิทางเพศ” ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
จัดโดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นายวชริวทิย	์เอีย่มวลัิย
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ หัวข้อ 
“Love Mom Story เล่าเรื่องแม่” ภายใต้โครงการ 
“เสริมสร้างความกตัญญู” จัดโดยสมาคมรักแม่ร่วมกับ
สภากาชาดไทย
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 นางสาวนวภัค	เกิดสุภาพ
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ระดบัอดุมศกึษา ใน “โครงการประกวด 
บรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอปพลเิคชนั
สมาร์ตโฟน” จัดโดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 นายณภัทร	นาอุดม
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Champion : Nutavut Online 
Guitar Competition 2020 จัดโดย Nutavut Studio

 นายกิตติศักด์ิ	จันทรห์อม	(ชุดสีแดงด้านซ้าย)
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเภท Contemporary 
Solo Open Age ผลงานชื่อ This Is Me 

	 ธนาคารออมสินจัดการประกวดคลิป	ภายใตโ้จทย	์
ประกวด	Creative	Idea	น�าเสนอธรุกิจโดดเด่น	สุดยอด
เพชรประจ�าท้องถ่ิน	มอบรางวลัชนะเลิศ	รางวลัสุดยอด	
Idea	สรา้งสรรค์	ระดับประเทศ	ประจ�าเดือนสิงหาคม	2563	
ให้แก่นิสิตปรญิญาตร	ีคณะบรหิารธรุกิจเพ่ือสังคม	
ทีม	Khubua	Yourself
	 นางสาวนิชาภา	ชุม่ชยัรตัน์
	 นายศุภสิทธิ	์แซ่เบ๊
	 นางสาวรสัมา	โกษาทอง
	 นางสาวฐติิรตัน์	คุณาโรจนภักดี	และ
	 นางสาวบุญฐติิพร	ไชยประสิทธิ์
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 ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	
จัดโครงการประกวดคลิปวดีิโอ	NIA	Creative	
Contest	2019	ภาพยนตรส้ั์น	From	Vichai	to	
The	White	Popinac	นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัย
นวตักรรมส่ือสารสังคม	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ดังน้ี
	 นายวชัรพงษ์	ภูค�า	และ
	 นายพรษิฐ	์ช�านาญเวช

 นายวชัรพงษ์	ภูค�า
	 นิสิตปรญิญาตร	ี
	 วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัล FILMVIRUS WILDTPE X AF : 
DOUBLE BILL ภาพยนตร์สั้น Beside the Railway 
Track (part 1 & 2) จัดโดยสมาคมฝรั่งเศส 
กรุงเทพมหานคร 

 นางสาวพิชามญช	์วุฒิเป๊ก
	 นิสิตปรญิญาตร	ี
	 วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Essay Writing Contest 
ผลงานชื่อ Culture Shock จากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

 ทันตแพทย์หญิงขวญัหทัย	อารวีจิิตร
	 นิสิตปรญิญาโท	คณะทันตแพทยศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ D.A.T. Graduate 
Research Competition ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2562 
ผลงานชื่อ Biocompatibility Study Of Modified 
Injectable Hyaluronic Acid Hydrogel With 
Mannitol/Bsa To Alveolar Bone Cells For Drug 
Delivery System Development จัดโดยทันตแพทย
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

	 ด้านวจัิย
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	 นายวรากร	บุญประเสรฐิ	
 นิสิตปรญิญาโท	คณะวทิยาศาสตร	์และ 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.ฐาปนา	ชลธนานารถ 
 คณะวทิยาศาสตร์
  ได้รับเกียรติบัตรการน�าเสนอแบบบรรยาย ระดับดีเด่น 
ผลงานเรื่อง สถานการณ์การระบาดและการระบุชนิดเชิง
โมเลกุลของพยาธิใบไม้ในล�าไส้ชนิด Echinostoma 
revolutum (Froelich, 1802) ในหอยฝาเดียว สกุล 
Filopaludina ในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดสระแก้ว จัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจ�าปี 2563 

 นายกันตินันท์	รกันาค 
	 นิสิตปรญิญาโท	คณะวทิยาศาสตร	์และ	
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.นลินา	ประไพรกัษ์สิทธิ	์
 คณะวทิยาศาสตร	์
 ได้รับเกียรติบัตรการน�าเสนอแบบบรรยายระดับดี 
ผลงานเรื่อง ยาสลบทางเลือกส�าหรับการท�าศัลยกรรมปลา
แฟนซคีาร์ป (Cyprinus carpio L.) จากน�า้มนัโกฐจฬุาลมัพา 
งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจ�าปี 2563

 นางสาวณัฐธดิา	สุดยัง	
	 นิสิตปรญิญาโท	คณะวทิยาศาสตร์
 ได้รบัรางวลัการน�าเสนอผลงานแบบดีเย่ียม (Best oral 
presentation) ผลงาน เรื่อง Plant Defense-related 
Gene Expression Analysis of Canker-infected Lime  
Seedling จากการประชุมวิชาการ 2019 International 
Conference on Resources and Environmental 
Research (ICRER 2019) จดัโดย Hong Kong Chemical,  
Biological & Environmental Engineering Society 
(HKCBEES) ระหว่างวนัท่ี 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ เมอืง 
Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน

 นายสันติภพ	ฝึกฝนจิตต์	นายพลภัทร	เลิศพลานันต์	
	 และ	นางสาวปพิชญา	พวงมะณี 
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวทิยาศาสตร	์
 ได้รับรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง กลุ่มการพัฒนา
คุณภาพชีวติและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ผลงานเรือ่ง ชุดกจิกรรม 
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสไปรูไลนา จากส�านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
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 นางสาวธนัฏฐากุล	พรทิพยพานิช	
	 นิสิตปรญิญาเอก	คณะมนุษยศาสตร์
 ได้รบัทนุการศกึษาเพือ่ใช้ในการค้นคว้าวจิยั ประจ�าปี 2562  
จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี

 นางสาวอุษา	ประชากุล
	 นิสิตปรญิญาโท	วทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลวิจัยระดับดีมาก และรางวัล
เหรียญทอง Group 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ผลงานชือ่ การศึกษาและพัฒนาผ้าไหมผสมใยสบัปะรด 
เพ่ือผลติภณัฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์กรณีศึกษากลุม่ทอผ้าไหม บ้านท่าเรอื 
อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)

 นางสาวเกตน์สิร	ีสุขศรแีก้ว
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
 ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง Group 4 การพฒันาคณุภาพชวีติ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานชื่อ เครื่องประดับคิเนติก 
จากเอกลักษณ์ของวัดอรุณราชวราราม จากส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 นางสาวพรนภา	เด่นจารกุูล	และนายกฤษฎี	แก้วบุญค�า
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง Group 3 การพัฒนาเทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ผลงานชื่อ การเพิ่มความแข็งแพลทินัมบริสุทธิ์ด้วยการเติมเซอร์
โคเนี่ยม จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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 นายชานนท์	ตรเีมต	และ	นายจิรวชัฐ	์พรมศร ี
	 นิสิตปรญิญาตร	ีภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร	์
	 คณะวทิยาศาสตร์

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ IoT และ
วิทยาการข้อมูล (Data Science) ผลงานชื่อ ต๊อกแต๊ก: 
หุ่นยนต์อ�านวยความสะดวกส�าหรับจัดส่งของภายใน
โรงพยาบาล ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จากส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)

 นายปรเมศวร	์นวลขาว
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กหรือเยาวชน 
จากกระทรวงวัฒนธรรม 

 นางสาววรางค์ศิร	ิธนจรสัวรภัทร์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ มิสแกรนด์สิงห์บุรี ประจ�าปี 2563 
จัดโดยบริษัท มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ จ�ากัด

 นายกัณฐศั	สุวรรณชืน่
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความ
ยัง่ยนื
 ได้รับรางวัลดีเด่น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชน บ�าเพ็ญประโยชน์ 
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเยาวชน จากกรมกิจการเดก็
และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.)

	 ด้านศิลปวฒันธรรม

	 ด้านนวตักรรม
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	 นายไกรวชิญ์	ติยะสันติวงศ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะพลศึกษา
 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาฮับกิโด ประเภทต่อสู้
บุคคลชาย รุ่นน�า้หนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม และรุ่นน�้าหนัก
ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 47 #The Sun Game 2020 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

	 นางสาวนิราวลัย	์ชมภูพ้ืน	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะพลศึกษา
 ได้รับรางวัลเหรียญทองซีเกมส์ 2019 การแข่งขัน
โปโลน�้า กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 “ฟิลิปปินส์ 2019” 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

	 นางสาวภาวดิา	ทองเพ็ญ	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะพลศึกษา	
 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันลีลาศประเภท 
Standard class E single dance Viennese waltz 
ลีลาศประเภท Standard class E single dance 
Viennese waltz และเหรียญเงินการแข่งขันลีลาศ
ประเภท Standard class E single dance Waltz 
ในการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่47 
#The Sun Game 2020 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

	 ด้านกีฬา
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	 นายณัชพล	ตรสุีธน	
	 และทีม	Indelible	Footprints
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและ
	 การท่องเท่ียวเชงินิเวศ
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท 
ULTMATE ADVANCE ในนามทีม Indelible Footprints  
การประกวด UDO Asia-Pacific Street Dance 
Championships 2019 ระหว่างวนัท่ี 9 - 10 พฤศจกิายน 
2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

	 นายศุภพงษ์	อุดมแก้วกาญจนา
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะเศรษฐศาสตร์
 ได้รับรางวัล “หนุ่มวัยใสแห่งปี 2020” และรางวัล 
POPULAR VOTE 2020 ในงาน KAZZ AWARD 2020 
(Kazz Magazine)

	 นายภวตั	จิตต์สวา่งดี
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม 
(รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงภาพยนตร์) ภาพยนตร์เรื่อง 
ดิวไปด้วยกันนะ จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง สมาพันธ์
สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

	 ด้านบันเทิง
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 นายเมธาสิต	ใจสอาด
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะแพทยศาสตร์
 ได้รับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2563 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 นางสาวสาวติร	ีเชือ้ทอง
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะกายภาพบ�าบัด
 ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี 
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 นายภควฒัน์	บุญวยั	
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะวทิยาศาสตร์
  ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จาก
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

	 นายนนทวฒัน์	ฮนัสูงเนิน
	 นิสิตปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร์
 ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจ�าปี 2563 พร้อม
เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จัดโดยพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 223

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   223 3/4/2564 BE   8:52 AM



 นายภวตั	จิตต์สวา่งดี	และ	นายกรภัทร	์เกิดพันธุ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา ประเภทศิลปินดารา
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย จัดโดยคณะกรรมการ
สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ในความอุปถัมภ์กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

	 นายกรภัทร	์เกิดพันธุ์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท�า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จัดโดยกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 นางสาววรางค์ศิร	ิธนจรสัวรภัทร์
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รบัรางวลัสยามกนิรพ่ีอพระแห่งสยาม ดาวรุง่ลูกกตญัญ ู
จัดโดยสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

	 นายจักรนิ	กังวานเกียรติชยั
	 นิสิตปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
 ได้รบัรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
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 นายแพทย์วชัพล	เจรญิสวา่ง	
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะแพทยศาสตร์
 รับพระราชทาน “รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม” 
ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจ�าปี 2563 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนาราม 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

 วา่ท่ีรอ้ยตร	ีสิทธชิยั	ถวลิการ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะพยาบาลศาสตร์
 ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ 
ประจ�าปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 อาจารย	์ดร.จิอนิ	อง	(Ji-In	Ong)
	 ศิษย์เก่าปรญิญาโท	คณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ 
พ.ศ. 2563 จากกระทรวงวัฒนธรรม

ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับมหาวทิยาลัย

	 ด้านวชิาการ
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 นายศราวุธ	รามณี
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับโล่และรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีศรีอาชีวศึกษา 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 “สาขาวิชาการถ่ายภาพ
และวีดิทัศน์” จากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เนื่องในวันสถาปนากรมอาชีวศึกษา

 นายปิยพล	วงศ์ประสิทธ	์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร์
 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จาก สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 
2562 “ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว”

	 นายจตุพล	บุญภิญโญ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน จาก สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 
2562 “ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว”
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 นางสาวสุพัตรา	เกตุสุข
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 2562 “ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว”

	 นางสาวรุง่ทิวา	บูรณ์เจรญิ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศึกษาศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�าปีการศึกษา 2562 “ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว”

 นายชริาวุธ	สุขจิตร	์และ	นายสิรภพ	พนาพงษ์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	 
 ได้รับรางวัลการประกวดสุดยอดศิลปนิพนธ์ 
ประจ�าปี 2562 (Degree Shows 2019)

	 นางสาวอภิชญา	หนูเนียม
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	
 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไปและรางวัลพิเศษ 
ผลงานชื่อ CTS-VIDEOS CONTEST-  
(THAIWAN-THAI MICRO FILM FESTIVAL)
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	 นายธญัธร	ววิฒันเดชา
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	
 ได้รับรางวัลช้างเผือกชมเชย 
 งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี 23 ผลงานชื่อ SNEAK

	 นางสาวเนรญัชรา	เลิศประเสรฐิ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม	

 ได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม 
 งานเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งท่ี 23

	 นางสาวเบญญาดา	นรการกุมพล
	 นางสาววริญิ	จิตใจตรง	และ
	 นางสาวศศชล	มะโนประเสรฐิกุล
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม
  ได้รับรางวัลชมเชย Souvenir Design Contest: 
The Splendid Journey of Thailand 2020 ผลงานชื่อ 
A.Nan Chocolate

 นายถิรายุ	ประพฤติดี	
	 ผู้ชว่ยเอกอคัรราชทูต	ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ี
	 วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
 ได้รับรางวัลล่ามแบบฉับพลัน

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมศักด์ิ	สีดากุลฤทธิ์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร	์ 
 ได้รับรางวัลบุญถิ่นอัตถากร รางวัลอาจารย์ดีเด่น 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2562 (ผู้สอนดีเด่นสังกัดคณะ
ครุศาสตร์) จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
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	 อาจารย	์ดร.พิชชาดา	ประสิทธโิชค
	 ส�านักนวตักรรมการเรยีนรู้
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร	์	
 ได้รับรางวัล Best Practice จากสมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) 

 ดร.กชกร	รุง่หัวไผ่
	 ผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านโคกสะอาด
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร	์	
 ได้รับรางวัล
  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
  รางวัลผู้อ�านวยการสถาบันศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับประถมศกึษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่ประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ จากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

	 อาจารย	์ดร.อศัวนิ	โรจน์สง่า
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	คณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลแนวคิดการใช้บริบทวัฒนธรรมในพื้นที่
เพื่อการออกแบบ ผลงานชื่อ VINO NESTE KHAOYAI 

 นายพิสิษฐ	์บูรณ์เจรญิ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ

	 ด้านวจัิย

	 ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี
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	 ด้านคุณธรรมจรยิธรรม

	 ทันตแพทย์รชนิศ	โชคศิรกิุลชยั
	 ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร	์
 ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์
ดีเด่น ประจ�าปี 2563 เนื่องจากเป็นผู้มีผลการศึกษาดีเยี่ยม 
มีคุณธรรมจริยธรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก

	 นางสาวกาญจนา	วงศ์ษา
	 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ�า
ปีการศึกษา 2562 ผลงานชือ่ กจิกรรมนอกเหนอืจากการเรยีน

	 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.วรรณะ	บรรจง	
	 ศิษย์เก่าปรญิญาเอก	สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์
 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี
พุทธศักราช 2562  ตามประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 นางสาวดวงใจ	ไพโรจน์วราการ	และ
	 นายศราวุธ	สุสิงห์	
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะสังคมศาสตร	์
 ได้รับรางวัล
  รางวัลดนตรีประกอบดีเด่น
  รางวัลบทละครดีเด่น
  รางวัลนักแสดงน�าดีเด่น ละครเวที 
  เรื่อง “ขวัญใจเรณู”จากการประกวดละครเยาวชน
สร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” ปีที่ 2 ประจ�าปี 2563 
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 นางสาวอรวรรณ		ขุนทอง
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 สาขาศิลปวัฒนธรรม

	 ด้านศิลปวฒันธรรม
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	 นางสาวจอมขวญั	หลาวเพ็ชร์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลนาฏราช ประเภทรายการฮาร์ดทอล์ก
ยอดเย่ียม จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์

 นายแวน่ใหญ่	โอฬาร	ชูใจ
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะมนุษยศาสตร์
 ได้รับรางวัลดังนี้
  Artist of the year จาก JOOX Thailand Music 
Awards 2020
  รางวัล Best Song Writer of the Year ในงาน
มอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี The Guitar Mag Awards 
2020
  รางวัล Best New Asian Artist Thailand 
งาน 2019 Mnet Asian Music Awards (MAMA) 
ณ นาโกย่า โดม ประเทศญี่ปุ่น

	 นางสาวรชัตวรรณ	โพชนุกูล
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลเทพทอง ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี 
จากรายการตะลอนข่าว จัดโดยสมาคมนักจัดรายการ
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 ด้านบันเทิง

 นายพัฒนภูมิ	ชอุม่ผล	(คนขวาสุด)	
	 ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัล New Wave Of The Year จาก 
The Guitar Mag Awards 2020 งานประกาศรางวัล
อันทรงเกียรติให้กับศิลปิน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

 นางสาวพิมพ์ชนก	ลือวเิศษไพบูลย์
	 ศิษย์เก่าปรญิญาตร	ีคณะศิลปกรรมศาสตร	์
 ได้รับรางวัลนักแสดงน�ายอดเยี่ยม จากละครเรื่อง
ใบไม้ท่ีปลดิปลิว งานประกาศผลรางวลันาฏราช คร้ังที ่11 
ประจ�าปี 2562

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 231

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   231 3/4/2564 BE   8:52 AM



การแข่งขันทดสอบคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
(Hong	Kong	International	Mathematical	Olypiad)

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(1)

การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์	เอแมท	
ชงิแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ	ครัง้ท่ี	14

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(2)

ด.ญ.พลอยโพยม	บูรพา
การแข่งขันกอล์ฟ	TGA	class	FG

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(5)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(2)

การแข่งขันคณิตคิดเรว็	และ
ภาษาองักฤษ	Pamathailand	ภาษาองักฤษ

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(3)

เด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ	
(ด้านวชิาการ)

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(6)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(3)

การแข่งขันคณิตคิดเรว็	International	Abacus	
and Mathematics Association Thailand 

ณ	สวนสนุกดรมีเวลิด์

การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20	(4)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(1)

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายประถม)

นักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒได้รบัรางวลั
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การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(7)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(4)

การแข่งขันคณิตศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ	
ประจ�าปีการศึกษา	2562

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(8)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(5)

ด.ญ.พรปวณ์ี	สกุลศรปีระเสรฐิ		
การแขง่ขนัเอแมทบางนา	ชงิแชมป์ประเทศไทย	2019

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(11)

การแข่งขันหุ่นยนต์	FIRST®	LEGO® League 
Thailand	2019/2020	ชงิชนะเลิศประเทศไทย

ด.ญ.ญาณิศา	อนงค์เลขา	
การแข่งขัน	ASMO	THAI	2019	วชิาภาษาองักฤษ

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(9)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(6)

การแข่งขันหุ่นยนต์	FIRST®	LEGO® League 
Thailand	2019/2020	ชงิชนะเลิศประเทศไทย

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(12)

ด.ญ.ศุภาพิชญ์	รุง่เรอืงหิรญัญา	
การแข่งขัน	ASMO	THAI	2019	วชิาภาษาองักฤษ

ด.ช.วาวนิ	วชิญวเิชยีร	
การแข่งขัน	Thailand	International	
Mathematical	Olypiad	(Timo)

การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	
ASMO	THAI	COMPETITION	2019	(10)

การแข่งขันหุ่นยนต์	FIRST®	LEGO® League 
Thailand	2019/2020	ชงิชนะเลิศประเทศไทย

ด.ญ.อรยิาทิต	นวชติ	และ	ด.ญ.ภัทรธดิา	ฐติะธนะกิจ
การแข่งขัน	ASMO	THAI	2019	วชิาภาษาองักฤษ
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ด.ญ.ศิรภัิสสร	สันติสถิตพงศ์	
การแข่งขัน	SAKAMOTO	world	math	competition	

ครัง้ท่ี	16		ณ	ประเทศเมียนมาร์

ด.ญ.รชัย์กัญญา	ศิรโิภคานนท์	
การแข่งขันคณิตศาสตรก์ารคิดและแก้ปัญหา

คณิตศาสตรร์าชภัฏพระนคร	ครัง้ท่ี	20

ด.ญ.พรปวณี	สกุลศรปีระเสรฐิ
การแข่งขันเอแมท	แบรนด์เอแมทชงิแชมป์

ประเทศไทยและนานาชาติ	ครัง้ท่ี	34

ด.ช.กรณ์	สวา่งทรพัย์
(1)	การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวชิาคณิตศาสตร	์

TEDET	(2)	การแข่งขันคณิตศาสตร	์SANSU	
OLYMPIC THAILAND 2019

การแข่งขันหุ่นยนต์	Coding	รุน่	uKit	Explore	
ชงิชนะเลิศประเทศไทย	รายการ	The	1st Thailand 
UBTECH	Robotics	Competition	2019	(1)

ด.ช.เจมส์	จีรกร	พาล์มเมอร์
การแข่งขัน	Southeast	Asian	Mathematical	

Olympiad	2019	(	SEAMO)

ด.ช.ชาณัฐธนพล	แสงทอง	
การแข่งขันกอล์ฟ	รายการ	Thailand	Kids	Golf	

Championship	2019	–	2020	สนามท่ี	9

ด.ช.ชนทัช	เตชะโพธวิรคุณ	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	GSB	Thailand	kids	

step-up	tournament	2019	-	2020

ด.ช.พลากร	ปัญญาวรากร
(1)	การแข่งขัน	Australian	Mathematics	

competition	2019	(2)	การแข่งขันคณิตศาสตร	์
SANSU OLYMPIC THAILAND 2019

การแข่งขันหุ่นยนต์	Coding	รุน่	uKit	Explore	
ชงิชนะเลิศประเทศไทย	รายการ	The	1st Thailand 
UBTECH	Robotics	Competition	2019	(2)

ด.ช.กฤษฎ์ิลภณ	สันสน	และ	ด.ช.อคัรวฒัน์	กัวตระกูล
การแข่งขัน	Thailand	International	Mathematical	

Olypiad	(TIMO)

ด.ญ.กันต์กว	ีลินจงสุบงกช	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	TGA	–	SINGHA	Junior	

Golf	2019	–	2020

ด.ญ.พิณไพเราะ	จุนวรีะนงค์	
ประกวดวาดภาพเยาวชน	ชงิถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตัน
ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ด.ช.เจมส์	จีรกร	พาล์มเมอร์
การแข่งขัน	INTERNATIONAL	SINGAPORE	MATHS	

COMPETITION 2019

ด.ช.กฤษฎ์ิลภณ	สันสน
การแข่งขัน	WORLD	INTERNATIONAL	

MATHEMATICAL	OLYMPIAD	2019	ณ	ประเทศญ่ีปุ่น
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ด.ช.ณัฎฐภพ	เลิศวไลพงศ์	
การแข่งขันดนตรรีะดับนานาชาติ	รายการ	The	7th  
Hong	Kong	International	Youth	Performance	
Arts	Festival	รอบ	Bangkok	Preliminary	Round

ด.ญ.มาธว	ีตันติพุทธ	
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส	BBG	PRINCESS	CUP	
2020	ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราชสารณีิ
สิรพัิชร	มหาวชัรราชธดิา

ด.ญ.ปานฝัน	ฉิมวารี
(1)	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	36	
ระดับภาค	 “ตราดเกมส์”	 (2)	 การแข่งขันกีฬานักเรยีน
นักศึกษาแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	“อุดรธานีเกมส์”

ด.ญ.พลอยโพยม	บูรพา	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	GAD	Thailand	

Championship	2019	–	2020

ด.ญ.ณัฐวดี	ไชยจิตรเจรญิรุง่
(1)	การแขง่ขัน	Asia	Mathematics	Olympaid
(2)	การแขง่ขันคณิต	Southeast	Asian	Mathematical	
Olympiad	(SEAMO)	2019
(3)	การแขง่ขัน	Australian	Mathmatics	Competition	
(AMC)	2019
(4)	การแข่งขันแม็กพลอยส์	ครอสเวริด์	เกมเยาวชน
นานาชาติ	ครัง้ท่ี	31	ปีการศึกษา	2562

ด.ช.อภิวชิญ์	สัจจะมานะชยั	และ	ด.ญ.ฌฤธทั	กฤตยารตัน์
(1)	การแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	36	ระดับภาค	
“ตราดเกมส์”
(2)	การแขง่ขันกีฬานักเรยีนนักศึกษาแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	
“อุดรธานีเกมส์”

ด.ญ.	ณัฐรนีิย	์ศรวีชริวฒัน์	
การแข่งขันหมากรกุเซี่ยงฉ่ีชงิแชมป์ประเทศไทย

ประเภทเยาวชนชายและสุภาพสตร	ีชงิถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตัน

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีครัง้ท่ี	6

ด.ญ.ภิรฎา	จุฑวนิชกุล
การแข่งขนั	(1)	รายการ	GAD	Thailand	2019	Class	E	girl	
(2)	รายการ	Thailand	Kids	Golf	Championship		

2019-2020	Class	7	and	Under

ด.ช.ปัณณ์	จรงิจิตร	และ	ด.ญ.ณฐมน	ม่ันหม่ัน
(1)	การแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	36	ระดับภาค	
“ตราดเกมส์”	(2)	การแข่งขันกีฬานักเรยีนนักศึกษา
แห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	“อุดรธานีเกมส์”

ด.ญ.ภิรฎา	จุฑาวนิชกุล	
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	GAD	Thailand	

Championship	2019	–	2020

ด.ญ.จิรชัญา	ต้ังสันติกุล
แขง่ขัน	(1)	การประกวดดนตรสี�าหรบัเยาวชน	รายการ	ACT	
Music	Festival	2019	ประจ�าปี	2562	(2)	รายการ	The	
7th	Hong	Kong	International	Youth	Performance	
Arts	Festival	รอบ	Bangkok	Preliminary	Round
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 การแข่งขันทดสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก (Hong Kong International Mathematical Olympiad)

  ด.ช.วาวนิ วิชญวเิชยีร ชัน้ ป.2/3 ได้รับรางวลัเหรยีญทอง

  ด.ช.กฤษฏิล์ภณ สนัสน ชัน้ ป.1/3 ได้รบัรางวลัเหรียญทอง

  ด.ช.พงศ์วชิญ์ คนงึกจิก้อง ช้ัน ป.1/6 ได้รบัรางวลัเหรียญเงนิ

 การแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad (Timo)

  ด.ช.วาวนิ วิชญวเิชยีร ชัน้ ป.2/3 ได้รับรางวลัเหรยีญทอง

 การแข่งขัน SAKAMOTO world maths competition ครั้งที่ 16 ณ ประเทศเมียนมาร์

  ด.ญ.ศริภิสัสร สนัตสิถติพงศ์ ชัน้ ป.3/3 ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ

 การแข่งขันเอแมท แบรนด์เอแมทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 34

  ด.ญ.พรปวณ ีสกลุศรปีระเสรฐิ ช้ัน ป.4/7 ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 3 และทุนการศกึษา

 การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ เอแมท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 14

  ด.ช.กฤติน ศรีสันติสุข ชั้น ป.6/2 และ ด.ญ.แพรวารินทร์ ศรีรัตนปัญญาธร ชั้น ป.5/4 ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศอันดับที่ 1

  ด.ญ.พรปวณ ีสกลุศรปีระเสรฐิ ช้ัน ป.4/7 ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 1

 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว และภาษาอังกฤษ Pamathailand ภาษาอังกฤษ

  ด.ญ.ภทัรธดิา ฐติะธนะกิจ ชัน้ ป.5/2 ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดบัที ่1

  ด.ญ.ณฐัวด ีไชยจติรเจรญิรุง่ ช้ัน ป.4/6 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2

  ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ช้ัน ป.2/8 ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1

 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว International Abacus and Mathematics Association Thailand  

ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

  ด.ญ.วรนิทร โกศลธนวงศ์ ชัน้ ป.5/4 ได้รับรางวลัเหรยีญทอง

  ด.ช.ปวชิ หาญวานชิ ช้ัน ป.4/2 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2

  ด.ญ.ณฐัวด ีไชยจติรเจรญิรุง่ ช้ัน ป.4/6 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2

 การแข่งขันกอล์ฟ TGA class FG 

  ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ชัน้ ป.1/6 ได้รบัรางวลั winner

 การแข่งขันกอล์ฟรายการ GSB Thailand kids step-up tournament 2019-2020

  ด.ช.ชนทชั เตชะโพธวิรคณุ ชัน้ ป.1/2 ได้รบัรางวลั 1st runner-up Flight: kid development Eboy

 (1) การแข่งขันกอล์ฟรายการ GAD Thailand 2019 Class E girl

 (2) การแข่งขนักอล์ฟรายการ Thailand Kids Golf Championship 2019 - 2020 Class 7 and Under

  ด.ญ.ภริฎา จุฑวนชิกลุ ได้รบัรางวลัชนะเลิศ   

 การแข่งขันหุ่นยนต์ Coding รุ่น uKit Explore ชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ “The 1st Thailand 

UBTECH Robotics Competition 2019” ได้รับรางวัล Champ of the Champ ตัวแทนประเทศไทยไป

เข้าร่วมแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่น Junior ชนะรุ่น Senior)

  ด.ช.ธชัฐพงษ์ บญุธรรมตริะวฒุ ิ  ด.ช.นวณิ วงศ์พานชิ
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 การแข่งขันหุ่นยนต์ Coding รุ่น uKit Explore ชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ “The 1st Thailand 

UBTECH Robotics Competition 2019” ณ โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ 2 Junior 

   ด.ญ.บญุญาภา ขัตตข่ิาย    ด.ช.ณฐัพชัน์ เอมสเีเดง

รางวัลที่ 3 Senior

  ด.ช.จริาธนตัถ์ ทวกีลุ     ด.ช.พงษ์ธเนศ เลีย่วสมบรูณ์

 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ด.ญ.พณิไพเราะ จนุวรีะนงค์  ได้รบัรางวัลพเิศษระดบัอนบุาลและประถมศึกษาตอนต้น

 เด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านวิชาการ 

  ด.ญ.ศภุาพชิญ์ รุง่เรอืงหริญัญา ชัน้ ป.6/2  ด.ช.กนัต์ธ ียงวณชิย์ ชัน้ ป.6/5

ด้านกีฬาและนันทนาการ 

  ด.ญ.สมนต์วฤณ นิม่เนตพัินธ์ ชัน้ ป.3/1 

เยาวชนดีเด่น 

  ด.ญ.สรินิชุ ศรัทธาบญุ ชัน้ ป.6/2   ด.ญ.จดิาภา ยทุธเนตร ชัน้ ป.6/3

 การแข่งขันคณิตศาสตร์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 20 

เหรียญทอง 

   ด.ช.ปณุณธ ีอรุณนารา ป.1/1    ด.ช.ฆฤน เจษฎางษ์กลุ ป.2/2

  ด.ช.วาวนิ วิชญ์วเิชยีร ป.2/3    ด.ช.พชร ตัง้เด่นชยั ป.2/3

   ด.ช.จริภทัร บนุนาค ป.2/4    ด.ช.สทุตัตะ มานะสทุธเิดช ป.2/5

  ด.ช.พชร รงักลิน่ ป.2/7    ด.ช.นวนิดา แย้มประทมุ ป.2/8

  ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8   ด.ช.จติตานนัท์ิ นรปฏพัิทธิ ์ป.2/8

  ด.ช.ปภาวนิ ทฤษณาวด ีป.4/1    ด.ช.กรณ์พงศ์ รตัตนะไชยพร ป.4/4

  ด.ญ.ชณชนก ศิรทิณิพงษ์ ป.6/3   ด.ช.กนัต์ธ ียงวณชิย์ ป.6/5

เหรียญเงิน 

   ด.ช.ธรรศวรัตม์ พวงบุบฝา ป.1/1   ด.ช.ปณธิ ิสขุศิรวิงษ์ ป.1/1

   ด.ช.วรทิธิ ์ลาภไพบลูย์พงศ์ ป.2/1   ด.ช.รญัชน์ วงศ์พเิศษกลุ ป.2/2

   ด.ญ.วราล ีจติรบรรจง ป.2/2    ด.ช.ปัณณทตั หนโูท ป.2/3

   ด.ช.ธธีชั ปิยสนัตวิงศ์ ป.2/3    ด.ช.ดลุยพฒัน์ อศัวพรหมธาดา ป.2/5

   ด.ช.ปภิณวชิย์ พงศ์เพชรดถิ ป.4/1   ด.ญ.ณญัชพชัร์ เลศิสาธติ ป.4/1

   ด.ช.ธรีภทัร พฒุค�า ป.4/4    ด.ญ.ณฐัวด ีไชยจติรเจรญิรุง่ ป.4/6

   ด.ญ.วรญัญ์ภสัร์ ภรณวลัย ป.4/7   ด.ช.สวุรรณภูม ิสวุรรณแสงโรจน์ ป.4/8

   ด.ญ.อสิรย์ี กาญจนรตันมณ ีป.5/1   ด.ญ.วรนิทร พิมลศร ีป.5/5
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  ด.ช.อธภิทัร สถติย์วงศ์ ป.5/8    ด.ญ.รชัย์กญัญา ศริโิภคานนท์ ป.6/2

  ด.ช.ณฐัพล ทีปจริงักลู ป.6/4    ด.ช.ธฤษณชั วรรณะพาหุณ ป.6/7

  ด.ช.เศรษฐวิชญ์ จติต์การณุย์ ป.6/8 

เหรียญทองแดง

   ด.ช.ธนิน เกรียวสกลุ ป.2/4    ด.ช.กนัต์ธภีพ เพชรรัตน์ ป.2/6

   ด.ญ.ชัญญานชุ โฉมศร ีป.2/8    ด.ญ.พชัญ์พดิา ศภุกจิอุดมการณ์ ป.2/8

  ด.ช.ธนพนธ์ ทรพัย์เยน็ ป.2/8    ด.ญ.อรวรรยา สดกลาง ป.3/4

  ด.ช.ชยัวฒุ ิศรสีมบรูณ์กมล ป.4/3   ด.ญ.พรปวณ์ี สกุลศรปีระเสรฐิ ป.4/7

ถ้วยพระราชทาน

   ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ป.6/2   ด.ญ.อมลณัฐ โกฏิชนม์ ป.6/3 

 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ASMO THAI COMPETITION 2019

เหรียญทอง 

   ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ป.6/2    ด.ญ.อมลณัฐ โกฏิชนม์ ป.6/3

เหรียญเงิน 

   ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ป.1/7   ด.ช.วาวิน วิชญวิเชียร ป.2/3

   ด.ช.พชร รังกลิ่น ป.2/7    ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8

   ด.ช.คณตพศิน ธาคากิ ป.3/4    ด.ช.สุวรรณภูมิ สุวรรณแสงโรจน์ ป.4/8

   ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์ ป.6/5 

เหรียญทองแดง 

  ด.ช.ปณิธิ สุขศิริวงษ์ ป.1/1    ด.ญ.กนกพิชญ์ ชุติมาสกุล ป.1/3

  ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.1/3    ด.ช.วริทธิ์ ลาภไพบูลย์พงศ์ ป.2/1

  ด.ช.พศิน จิรวัฒน์โพธิ์แส ป.2/2   ด.ญ.วราลี จิตรบรรจง ป.2/2

  ด.ช.พชร ตั้งเด่นชัย ป.2/3    ด.ช.สุทัตตะ มานะสุทธิเดช ป.2/5

  ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ รุจนกนกนาฏ ป.2/5   ด.ญ.นวินดา แย้มประทุม ป.2/8

  ด.ช.พชรวัฒน์ โตงาม ป.3/4    ด.ช.ปภาวิน ทฤษณาวดี ป.4/1

  ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6   ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ป.4/7

  ด.ช.พชร ธาคากิ  ป.5/1    ด.ช.อรรจกร หวลเจริญทนต์ ป.5/1

  ด.ช.ปวริศ ปรีงาม ป.5/2    ด.ช.อธิภัทร สถิตย์วงศ์ ป.5/8

  ด.ช.ธฤษณัช วรรณะพาหุณ ป.6/7 

รางวัลชมเชย

  ด.ช.รัญชน์ วงศ์พิเศษกุล ป.2/2 

 การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ TEDET

  ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.5/3 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันคณิตศาสตร์ SANSU OLYMPIC THAILAND 2019 

   ด.ช.กรณ์ สว่างทรัพย์ ป.5/3 เหรียญเงิน
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 การแข่งขัน INTERNATIONAL SINGAPORE MATHS COMPETITION 2019

   ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8 เหรียญทอง

 การแข่งขัน Southeast Asian Mathematical Olympiad 2019 ( SEAMO)

   ด.ช.เจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ป.2/8 เหรียญทอง

 การแข่งขัน Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO)

เหรียญทอง 

  ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.1/3    ด.ช.อัครวัฒน์ กัวตระกูล ป.1/7

 การแข่งขัน WORLD INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD 2019  ณ ประเทศญี่ปุ่น

   ด.ช.กฤษฎิ์ลภณ สันสน ป.1/3 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

   ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์ ป.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 2

 การแข่งขันเอแมทบางนา ชิงแชมป์ประเทศไทย 2019

   ด.ญ.พรปวีณ์ สกุลศรีประเสริฐ ป.4/7 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 การแข่งขันหมากรุกเซี่ยงฉี่ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเยาวชนชายและสุภาพสตรี ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6

   ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์ ระดับชั้น ป.5/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสุภาพสตรี

 การประกวดดนตรีส�าหรับเยาวชน รายการ ACT Music Festival 2019 ประจ�าปี 2562

 รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ประเภทเครื่องสายสากล ระดับประถมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชนะเลิศ ป้ายชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

   ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ชั้นเด็กเล็ก

 การแข่งขนั รายการ The 7th  Hong Kong International Youth Performance Arts Festival ในรอบ 

Bangkok Preliminary Round 

 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Violin – Children A Class อายุไม่เกิน 7 ปี พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร 

และได้ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบ Final Round ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

   ด.ญ.จิรัชญา ตั้งสันติกุล ชั้นเด็กเล็ก

 การแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ รายการ The 7th  Hong Kong International Youth Performance 

Arts Festival ในรอบ Bangkok Preliminary Round

 รางวลัเหรยีญทอง (Gold Price) ประเภทเครือ่งดนตรเีปียโนในรุน่ Piano Children A Class อายไุม่เกนิ 7 ปี

  ด.ช.ณัฎฐภพ เลิศวไลพงศ์ ชั้นเด็กเล็ก

 การแข่งขนัหุน่ยนต์ FIRST®LEGO® League Thailand 2019/2020 ชงิชนะเลศิประเทศไทย ประเภท FLL

 รางวัล “Team Spirit Award” (การท�างานเป็นทีมยอดเยี่ยม) 

  ด.ช.ชาวิณฐิ์ ทองแก้ว ป.4/4    ด.ช.ภัทรศัย วงษ์สุทักษ์ ป.5/1

   ด.ช.เคนเน็ท เจตตรินทร์ สตีเว่นส์ ป.5/1  ด.ช.ธนภูมิ ธัญญวิบูลย์ ป.5/3

   ด.ช.นวิณ วงศ์พานิช ป.5/7
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 รางวัล “Excellence in Engineer Award” (การออกแบบเชิงวิศวกรรมยอดเยี่ยม)

   ด.ช.พีรดนย์ ดาวทองประเสริฐ ป.4/1   ด.ช.วรเมธ บุญสร้าง ป.4/2

   ด.ช.พิชญกิตติ์ เย็นบุตร ป.4/2   ด.ช.จักรคณัตม์ ปัทมชัยยันต์ ป.4/4

   ด.ช.พสุพงศ์ ตันติพัฒน ป.6/3 

 รางวัล “Core Values Inspiration Award” (กระบวนการท�างานยอดเยี่ยม)

   ด.ญ.รดา ชูชัยโชคไพศาล ป.3/2   ด.ช.ปภพ จักรวาลวิบูลย์ ป.3/5

   ด.ช.ธนภพ สงวนพฤกษ์ ป.3/7   ด.ญ.ชญาดา สุขะพิริยะ ป.4/1

   ด.ช.พศิน สกุลจิตจินดา ป.4/4 

 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส BBG PRINCESS CUP 2020 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

   ด.ญ.มาธวี ตันติพุทธ ป.5/5 ชนะเลิศ 

 การแข่งขัน Asia Mathematics Olympaid

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 เหรียญทองแดง

 การแข่งขันคณิต Southeast Asian Mathematical Olympiad (SEAMO) 2019

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 เหรียญเงิน

 การแข่งขัน Australian Mathematics Competition (AMC) 2019

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 เหรียญเงิน

 การแข่งขันแม็กพลอยส์ ครอสเวิร์ด เกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 31 ถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   ด.ญ.ณัฐวดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ป.4/6 ชนะเลิศ

 การแข่งขัน ASMO THAI 2019 วิชาภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง 

   ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ป.6/2

เหรียญเงิน 

   ด.ญ.ภัทรธิดา ฐิตะธนะกิจ ป.5/2 

   ด.ญ.อริยาทิต นวชิต ป.6/4 

เหรียญทองแดง 

   ด.ญ.ญาณิศา อนงค์เลขา ป.6/6  

 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Thailand Kids Golf Championship 2019 – 2020

  ด.ช.ชาณัฐธนพล แสงทอง ป.1/1 ชนะเลิศ

 การแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA – SINGHA Junior Golf 2019 – 2020

   ด.ญ.กันต์กวี ลินจงสุบงกช ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คลาส D หญิง
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 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2019 – 2020

 รางวัล 2nd Runner up คลาส E หญิง อายุ 7 – 8 ปี และรางวัล The Winner คลาส E หญิง

   ด.ญ.ภิรฎา จุฑาวนิชกุล ป.1/4  

 รางวัล 2nd Runner up คลาส E หญิง 

   ด.ญ.พลอยโพยม บูรพา ป.1/6 

 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค “ตราดเกมส์” ลีลาศ

(1) รางวัลชนะเลิศ ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

   ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ชั้น ป.3/6

(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE II รุ่นอายุ 10 – 11 ปี

   ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ป.5/2     ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น 

(1) รางวัลชนะเลิศ ประเภท Latin American รุ่น JUNIOR I รุ่นอายุ 12 – 13 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Standard รุ่น JUNIOR I รุ่นอายุ 12 – 13 ปี

   ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ป.3/3   ด.ช.อภิวิชญ์ สัจจะมานะชัย ป.5/7

 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ลีลาศ

(1) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE I คลาส E รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE I คลาส E รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

   ด.ญ.ปานฝัน ฉิมวารี ป.3/6

(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท Latin American รุ่น JUVENILE II คลาส D รุ่นอายุ 

10 - 11 ปี

   ด.ช.ปัณณ์ จริงจิตร ป.5/2     ด.ญ.ณฐมน มั่นหมั่น

(1) รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 3 ประเภท Latin American รุน่ JUVENILE II คลาส D รุ่นอาย ุ10 - 11 ปี

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Standard รุ่น JUVENILE II คลาส D รุ่นอายุ 10 - 11 ปี

   ด.ญ.ฌฤธัท กฤตยารัตน์ ป.3/3   ด.ช.อภิวิชญ์ สัจจะมานะชัย ป.5/7
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายมัธยม)

เรยีงล�าดับจากซ้ายไปขวา		นายพีรณัฐ	ฟักทองอยู่	น.ส.หทัยภัทร	ศานติวตัร	
ด.ญ.ปวชิญา	วอนเผ่ือน	น.ส.ณัฐวลัญช	์ตาคะนานันท์	ด.ญ.ครสิน่ี	จารนิุเวศน์	 

น.ส.สุธกีานต์	ด�ารงกุล	ด.ญ.ศุภัชญา	พันโบ	นายธนนนท์	จิตใจภูร	ิ
ด.ญ.ธนัยธรณ์	ปัตยนีกุล

นางสาวพอเพียง	สุขวฒันาการวทิย์นายจิรพัฒน์	กนกวไิลรตัน์

ด.ญ.ปัณณ์ชญา	รตันต้ังตระกูล

นางสาวธนัชนันท์	ชูสัตยานนท์ นายสุรสิทธิ	์อรยิะนารนีกุล นายกิตติภพ	งามเถ่ือน

นายพีรณัฐ	ฟักทองอยู่

ด.ญ.กฤตพร	อรรถศาสตรศ์รีด.ช.ธรีธ์วชั	อรรถศาสตรศ์รี

กลุ่มโขนประสานมิตร
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	รางวลัระดับชาติ
 รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งประเทศไทย

  	ด.ญ.ปวิชญา	วอนเผื่อน	มัธยมศึกษาปีที่	1

  	ด.ญ.ศุภัชญา	พันโบ	มัธยมศึกษาปีที่	3	

  	ด.ญ.ธันยธรณ์	ปัตยนีกุล	มัธยมศึกษาปีที่	3

  	นายพีรณัฐ	ฟักทองอยู่	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกภาษาอังกฤษ	IEM	

  	นางสาวสุธีกานต์	ด�ารงค์กุล	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกวิทยาศาสตร์

  	นางสาวณัฐวลัญช์	ตาคะนานันท์	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกดุริยางคศิลป์	

  	นางสาวหทัยภัทร	ศานติวัตร	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกศิลปะการแสดง	

  	นายธนนนท	์จิตใจภูริ	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกพลศึกษา	

  	ด.ญ.คริสนี่	จารุนิเวศน์	หลักสูตรนานาชาติ	

 รางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)

  	กลุ่มโขนประสานมิตร	มัธยมศึกษาปีที	่4	–	6	วิชาเอกศิลปะการแสดง

  	นายจิรพัฒน	์กนกวิไลรัตน์	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกดุริยางคศิลป์

  	นางสาวพอเพียง	สุขวัฒนาการวิทย์	มัธยมศึกษาปีที	่5	

 รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 4 สาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ด้านดนตรีและการแสดง

  	ด.ญ.กฤตพร	อรรถศาสตร์ศรี	มัธยมศึกษาปีที่	1

  	ด.ญ.ปัณณ์ชญา	รัตนตั้งตระกูล	มัธยมศึกษาปีที่	2

  	ด.ช.ธีร์ธวัช	อรรถศาสตร์ศรี	มัธยมศึกษาปีที่	3

 รางวัลเยาวชนดีเด่นเขตวัฒนา

  	นางสาวธนัชนันท์	ชูสัตยานนท์	มัธยมศึกษาปีที่	4	วิชาเอกคอมพิวเตอร์

  	นายสุรสิทธิ์	อริยะนารนีกุล	มัธยมศึกษาปีที่	5	วิชาเอกพลศึกษา	

  	นายกิตติภพ	งามเถื่อน	มัธยมศึกษาปีที่	6	วิชาเอกคณิตศาสตร์

	รางวลัระดับนานาชาติ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รายการ Woncheon Yonex Korea Junior 

Open International Challenge 2019 ประเทศเกาหลีใต้

  	นางสาวศศิกานต์	ปิยวัชรวิจิตร	
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	ปทุมวนั

	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านการศึกษา)

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาองักฤษ	รายการ	The	2019	World	Scholar’s	Cup	Tournament	of	Champion	at	Yale	University
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การแข่งขันคณิตศาสตรโ์อลิมปิก	ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	
International	Teenagers	Mathematics	Olympiad	2019	(ITMO	2019)

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาองักฤษ	(แบบออนไลน์)	รายการ	Yale-NUS	Pro-Ams	2020	(Online)
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	รางวลัระดับชาติ	(ด้านการศึกษา)

การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวติัศาสตร์

การแข่งขันการตอบปัญหาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์	ครัง้ท่ี	2	
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล	มหาวทิยาลัยมหิดล

การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน	(ASEAN	Youth	Speech	Contest)

การแข่งขันคณิตศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ

นางสาวปรยีาภรณ์	บางโม
ประกวดการเขียนเรือ่งส้ัน	หัวข้อ	“มารยาทไทย	และมารยาทในสังคม”

การแข่งขันคณิตศาสตรห์น้าท่ีพลเมืองและศรธีรรมเพชรเพชรยอดมงกุฎ

ค่าย	Creative	AI	Camp	:	I	am	and	AI	for	I	am	ปีท่ี	2

นางสาวธญัภัสร	์ชยัเสรี
การสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรบัทุนเล่าเรยีนหลวงและทุน
รฐับาล	ตามความต้องการของกระทรวง	กรม	หรอืหน่วยงานของรฐั	
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	(ส�านักงาน	ก.พ.)
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	รางวลัระดับชาติ	(ด้านกีฬา)

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร)ี

นางสาวกัญญาวรี	์เจรญิลาภโสภณ
เด็กและเยาวชนดีเด่น	ประจ�าปี	2562	

(กระทรวงการอุดมศึกษา	วทิยาศาสตร	์วจัิย	และนวตักรรม)

นางสาวปัณฑา	ฉัตรดอกไมไ้พร
การคัดเลือกนักเรยีน	นักศึกษาและสถานศึกษา	เพ่ือรบัรางวลัพระราชทาน	

ประจ�าปีการศึกษา	2562

นางสาวปัณฑา		ฉัตรดอกไมไ้พร
รางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่น	ประจ�าปี	2562	(กระทรวงศึกษาธกิาร)

นางสาวณัฏฐนิช	ศรนิีธวิฒัน์
รางวลัเด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ	ประจ�าปี	2562	

ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร	ี(ประเภททีม)

นายปรดิียาธร	อบเชย
เด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ	ประจ�าปี	2562	

ด้านกีฬาและนันทนาการ	(กระทรวงศึกษาธกิาร)

การแข่งขันวา่ยน�า	กีฬานักเรยีน	นักศึกษาแห่งชาติ	ครัง้ท่ี	41	“อุดรธานีเกมส์”	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2563
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	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านการศึกษา)

 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษรายการ The 2019 World Scholar’s Cup Tournament of 

Champion at Yale University ณ เมืองนิวเฮฟเวน รัฐคอนเนกติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย The 

World Scholar’s Cup นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลดังนี้

รางวลั	(ประเภทเด่ียว)

 รางวัลผู้พูดยอดเยี่ยมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ (Best speakers)

  ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (เหรียญทอง ระดับ Junior Open Division)

  ด.ช.ภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ (เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

 รางวัลนักเขียนยอดเยี่ยม (Best Essay Writers)

  ด.ญ.อมนิตา เพิม่พนูววัิฒน์ (รองชนะเลศิอนัดบัที ่1 และเหรยีญทองพร้อมถ้วยรางวลั ระดบั Junior  

Open Division)

  ด.ช.เมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย (เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 6 วิชา (ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เรื่อง

ลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นปริศนา) Challenge: 6 Subjects (Arts, History, Literature, 

Science, Social Studies, Unsolved Mysteries)

  ด.ญ.จิภัสสร เล้าลือชัย (1 เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division)

  ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ (1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division)

  ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division)

  ด.ช.ภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ (1 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตพร (2 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  นายหยวนปิง อุย (1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  นายธีเดช นพพาภาค (1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

  ด.ช.เมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย (2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division)

 รางวัลผู้ท�าคะแนนสูงสุดของสถาบัน (School Top Students)

  ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (เหรียญทอง)

 รางวัลคะแนนรวมทุกรายการแข่งขัน

  ด.ช.เอกภัทร ชาญณรงค์ (เหรียญทอง Davinci Award ระดับ Junior Open Division)

  ด.ญ.อมนิตา เพิม่พนูววิฒัน์ (แชมป์โลก เหรยีญทองพร้อมถ้วยรางวลั ระดบั Junior Open Division)

รางวลั	(ประเภททีม)

 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Scholar's Bowl

  Jr Team 1: เหรียญทอง ระดับ Junior Open Division

  Sr Team 1: เหรียญทอง ระดับ Senior Open Division

 การแข่งขันการเขียนเรียงความ (Best Essay Writing Teams)

  Jr Team 1: เหรียญเงิน ระดับ Junior Open Division
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 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 6 วิชา (ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เรื่อง

ลึกลับในประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นปริศนา) Best Challenge Teams : 6 Subjects (Arts, History, 

Literature, Science, Social Studies, Unsolved Mysteries)

  Jr Team 1: รองชนะเลศิอนัดับที ่4 และเหรยีญทองพร้อมถ้วยรางวัล ระดบั Junior Open Division

  Sr Team 1: เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division

  Sr Team 2: เหรียญเงิน ระดับ Senior Open Division

Jr Team 1:     ด.ญ.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ด.ช.ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ

ระดับ Junior Open Division ด.ช.ไอย์ญวิน เอี่ยมวนานนทชัย 

Jr Team 2:     ด.ญ.จิภัสสร  เล้าลือชัย  ด.ช.เอกภัทร ชาญณรงค์

ระดับ Junior Open Division

Sr Team 1:     ด.ช.วรทัศน์ วงศ์สถิตพร   ด.ช.เมธาสิทธิ์ รัตนะคูณชัย 

ระดับ Senior Open Division

Sr Team 2:     นายหยวนปิง อุย   ด.ช.ภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ

ระดับ Junior Open Division นายธีเดช นพพาภาค  

 การแข่งขนัโต้สาระวาทภีาษาองักฤษ (แบบออนไลน์) รายการ Yale-NUS Pro-Ams 2020 (Online) จดัโดย  

The Yale - NUS Debate Society นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัล Semi – Finalist 

(อันดับที่ 3 ร่วม)

ทีม	PDS	2    นายธีเดช นพพาภาค   นายหยวนปิง อุย  

 การแข่งขนัคณติศาสตร์โอลมิปิก ระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น International Teenagers 

Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทบุคคล 

เหรียญทอง    ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว  

เหรียญเงิน    ด.ช.คุณานนท์ คูศิริวิเชียร   ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย

     ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์   ด.ช.วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร

เหรียญทองแดง   ด.ช.พชร อุ่นเจริญ

ประเภทกลุ่มบุคคล 

เหรียญทอง     ด.ช.คุณานนท์ คูศิริวิเชียร    ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย

     ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์   ด.ช.พชร อุ่นเจริญ

     ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว   ด.ช.วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร

ประเภททีม 

เหรียญทอง    ด.ช.พชร อุ่นเจริญ    ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์

     ด.ช.วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร 

เหรียญเงิน    ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว

เหรียญทองแดง   ด.ช.คุณานนท์ คูศิริวิเชียร    ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 249

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   249 3/4/2564 BE   8:52 AM



	รางวลัระดับชาติ	(ด้านการศึกษา)
 การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

  นายณัฐกฤชน์ เตียวเจริญ  นายนราวิชญ์ อรุณสุขสว่าง  นายเจตนพิทัธ์ นพิทัธกุศลกิจ

 การสอบแข่งขันและคดัเลือกบคุคลเพ่ือรบัทนุเล่าเรยีนหลวงและทนุรฐับาล ตามความต้องการของกระทรวง  

กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�านักงาน ก.พ.)

 ทุนเล่าเรียนหลวง ประจ�าปี 2563

  นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี 

 การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Speech Contest) 

 รางวัลชนะเลิศ

  นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์

 ประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม

 รางวัลชมเชย พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

  นางสาวปรียาภรณ์ บางโม

 การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปีการศึกษา 2562  

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 2,000 บาท และโล่รางวัล   

  ด.ช.ธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์

 รางวัลชมเชย และเกียรติบัตร  

  ด.ช.ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว   ด.ญ.นภสร ตั้งศรีสกุล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชมเชย และเกียรติบัตร  

  นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข   นายชานน ตันติโกศล

 การแข่งขันคณิตศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศรีธรรมเพชรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับธนาคารออมสิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร  ทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร

  ด.ช.กฤษณพร โสตถิพันธุ์   ด.ช.ธัชชาภัทร ดิษสกุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร ทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร

  นายเป็นธรรม สินธุเสน   นายภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
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 การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ คร้ังที่ 12 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับธนาคารออมสิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท      ด.ช.ธัชชาภัทร ดิษสกุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท      นายเป็นธรรม สินธุเสน

 รางวัลชมเชย รอบเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000 บาท    นายปรรพ์ ทยานิธิ

 ค่าย Creative AI Camp: I am and AI for I am ปีที่ 2 จัดโดยส�านักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์  

บริษัท  ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

 รางวลั Creative Ai Award และทนุการศกึษาไปศกึษาดงูานด้านปัญญาประดษิฐ์ ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี

  นายฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน ์  นายอรรณพดนัย ภมะราภา

  นายพศวัต เพ็งพริ้ง   นายพูนเพิ่ม เกษหอม

 รางวัล Creative Leadership Award

  นายฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน ์

 การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2562

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่

  นางสาวปัณฑา  ฉัตรดอกไม้ไพร

 เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2562 ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อประโยชน ์

แก่ผู้อื่นและส่วนรวม

 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2562 (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

  นางสาวกัญญาวีร์  เจริญลาภโสภณ

 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ)

  นางสาวปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร

 รางวลัระดับชาติ	(ด้านกีฬา)
 การแข่งขันว่ายน�้ากีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ประจ�าปี พ.ศ. 2563

 เหรียญทอง ว่ายน�้าท่ากรรเชียง 200 เมตร และท�าลายสถิติเดิม

  นายปรีดิยาธร อบเชย

 เด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ)

 รางวัลเด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 2562

  นายปรีดิยาธร อบเชย

 รางวลัระดับชาติ	(ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร)ี
 รางวลัเดก็และเยาวชนทีน่�าชือ่เสียงมาสูป่ระเทศชาติ ประจ�าปี 2562 ด้านศลิปวฒันธรรมและดนตร ี(ประเภททมี)

  นางสาวณัฏฐนิช ศรีนิธิวัฒน์

รายงานประจ�าปี  2563มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 251

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   251 3/4/2564 BE   8:52 AM



โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	องครกัษ์

	รางวลัระดับชาติ

แผนธรุกิจนวตักรรมเพ่ือสังคม

ด.ช.อชริ	ศุภางค์ศานต์
Taekwondo&Hapkido

ด.ช.ปัณณธร	อาวรณ์
ดาวรุง่ลูกกตัญญู

ด.ช.พีรพัฒน์	อุดมรตันานนท์

ด.ช.สลิล	สืบเพ็ง
Thailand	Kids	Awards

การแข่งขันเชยีรลี์ดด้ิง

ด.ช.พีรวสั	เจรญิจันทร์
แม็กซ์พลอยส์	ครอสเวริด์เกมส์

ด.ญ.พลอยณภัทร	กรรณานุวฒัน์
ยุวชนหญิง	กีฬาเทเบิลเทนนิส

เด็กและเยาวชนท่ีน�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศชาติ

ด.ช.กิตติภูมิ	ภูมิพัฒนกุล

แข่งขันการจัดบอรด์นิทรรศการ

ด.ช.กฤตภาส	มากหลาย
การแข่งขันกีฬาขี่ม้าสากล

ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวยีงค�า

ด.ช.นีรธรรม	ออ่นอนิ

ด.ช.พัฒน์ธนัฐ	ศิลปวจิารณ์
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ด.ญ.ธวลัรตัน์	กุญชร
The	Winner	Best	Talent	Boys	&	Girls	Thailand

ด.ญ.อภิสรา	เหมะธลิุนด.ญ.นันท์นภัส	กุลทวี

ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรกัษ์

ด.ญ.ปภาวดี	ศรสุีขสันต์

ด.ญ.พุทมาส	สมราชล้ีจินดา

เนตบอลชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ด.ญ.ภวษิย์พร	ปิยะศิรศิิลป์

ด.ช.สุภกรณ์	อภิสนธิ์

ด.ญ.ธวลัรตัน์	กุญชรด.ช.ธนพล	เนตรเชวยีง
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Australian	Mathematics	Competition	2019

ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรกัษ์
ASIA MATHEMATICS OLYMPIAD 2020

Thailand	International	Mathematical	Olympiad

the 10th	Cheerleading	World	Championships	2019

Thailand	International	Mathematical	Olympiad	2019-2020

	รางวลัระดับนานาชาติ

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY254

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   254 3/4/2564 BE   8:52 AM



	รางวลัระดับชาติ	(ด้านการศึกษา)

 วันนวัตกรรมแห่งชาติ งาน Innovation Thailand Expo 2019 จัดโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) NIA

 รางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทนักเรียน ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

ทีม	Smart	Sprinkler

  นางสาวเรือนใจ	ตรงจันทึก	  นายกรณ์ดนัย	พะโยมศร ี  นายพงศ์ไท	รัชตะพงษ์ศิริ

 การแข่งขนัเชยีร์ลดีดิง้ ชงิแชมป์ประเทศไทย (Thailand National Cheerleading Championships 

2019) รายการ Cheer Dance Age 12 - 18 (มัธยมศึกษา)

 รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาท

  ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 การแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการและน�าเสนอบอร์ดนิทรรศการ ประจ�าปี 2562 จัดโดยสมาคมครู

ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

 รางวัลชมเชย

  นายพัศวุฒิ	รังสิวัฒนศักดิ์	   นายณภัทรศก	มหาเทพ  นายธนัชย์	ศรีแย้ม

  นางสาววันวิสาข์	แสงจันทร์ฉาย  นางสาวปวีณ์ธิดา	ต้ออาษา  นางสาวซากรุะ	ซาโต้

  นางสาวบุญชภัก	นามสีฐาน  นางสาวจุฑามณี	ลายสุวรรณ์	

 รายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมส์ เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประเภท A-MATH ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.พีรวัส	เจริญจันทร์	

 การสอบ NT ด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเต็ม	100%	 	   ด.ช.กิตติภูม	ิภูมิพัฒนกุล	

 การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (TMC-Thailand Mathematics Contest)

 รางวัลเหรียญเงิน    ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรักษ์

 รางวัลเหรียญทองแดง    ด.ช.พัฒน์ธนัฐ	ศิลปวิจารณ ์  ด.ญ.พุทมาส	สมราชลี้จินดา

 การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปีการศึกษา 2563 รายการ

โจทย์คณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์

นานาชาติ (ประเทศไทย)

 รางวัลเหรียญทอง    ด.ญ.นันท์นภัส	กุลทวี

	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านการศึกษา)

 Australian Mathematics Competition 2019 Award Presentation Ceremony รุน่ Middle Primary

 รางวัลเหรียญเงิน     ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรักษ์

 Thailand International Mathematical Olympiad 2019 - 2020

 รางวัลเหรียญทองแดง     ด.ญ.พิมพ์ชนก	ธัมมโน	
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 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ASIA MATHEMATICS OLYMPIAD 2020 (SANSU OLYMPIC) 

ระดับ JUNIOR

 รางวัลเหรียญทอง (อันดับที่ 1)   ด.ช.ปัณณทัต	ประชานุรักษ์	

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านกีฬา)

 การแข่งขันกีฬา (1) Hapkido ประเภทเคียวรูกิ รุ่นอายุ 11-12 ปี น�า้หนัก 33-36 กิโลกรัม และ (2) กีฬา 

Taekwondo ประเภทต่อสู้ คลาส A รุ่นอายุ 11-12 ปี น�า้หนัก 32-35 กิโลกรัม รายการ Thaitae open 

Taekwondo&Hapkido championship 2019 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 เหรียญทอง (Hapkido)   ด.ช.อชิร	ศุภางค์ศานต์

 เหรียญทองแดง (Taekwondo)  ด.ช.อชิร	ศุภางค์ศานต์

 การแข่งขันกีฬาขี่ม้าสากล ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) ขนาดความสูง 80 เซนติเมตร 

ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริิวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (Princess’s cup Thailand 

2019)

 รางวัลอันดับที่ 3    ด.ช.กฤตภาส	มากหลาย

 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์” ประเภทยุวชนหญิง 

กีฬาเทเบิลเทนนิส

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ด.ญ.พลอยณภัทร	กรรณานุวัฒน์		

 การแข่งขันเทนนิสเยาวชน LTAT PYRAMID TENNIS 10s ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2562 ประเภทชายเดี่ยว 

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ลอนเทนนิส สมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวียงค�า

 รายการ Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2019 ครั้งที่ 11 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 

10 ปี ลอนเทนนิส สมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวียงค�า

 การแข่งขันเทนนิส อายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทคู่ Shell-TTA UTR Juniors Circuit 8/2019

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ด.ช.ทักอนันต์สิทธ	เวียงค�า

 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA รุ่นอายุ 9 - 10 ปี คลาส DB สกอร์ 88/82 = 170 สมาคมกอล์ฟแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ สิงห์ จูเนียร์ 2019 - 2020

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    ด.ช.พีรพัฒน	์อุดมรัตนานนท์

 การแข่งขันกอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship 2019 - 2020 คลาส D BOY และรางวัล 

ตีใกล้ธงที่สุด สนามที่ 6

 รางวัลชนะเลิศ     ด.ช.นีรธรรม	อ่อนอิน

 การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ OPTIMIST JUNIOR GOLF TALENT รุ่นชาย อายุ 10 - 11 ปี

 รางวัล 2nd Runner Up   ด.ช.นีรธรรม	อ่อนอิน
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 The Winner Best Talent Boys & Girls Thailand 2020 การแสดงความสามารถพเิศษ รุน่อาย ุ12 - 16 ปี  

เต้น Contemporary Dance (คอนเทมโพราร ีแดนซ์)

 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1   ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 The Winner Popular Vote Boys & Girls Thailand 2020 รุ่นอายุ 12 - 16 ปี  

 The Winner Popular Vote   ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 3nd Runner-up Boys & Girls Thailand 2020 รุ่นอายุ 12 - 16 ปี

 3nd Runner-up    ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

 การแข่งขันกีฬาเทควันโด้ AYUTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2020 ประเภทต่อสู้ ยุวชนหญิง อายุ 

11 - 12 ปี CLASS B รุ่น I น�้าหนัก 45+ ขึ้นไป KYORUGI จากยิม TAWEESILPROMPO 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน  ด.ญ.ปภาวดี	ศรีสุขสันต์

 การแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจ�าปีการศึกษา 2563

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

  เด็กหญิงณัฐศิญาดา	โหสกุล  ด.ญ.กิตติยา	อานทอง

 รายการเเข่งขนั TGA-SINGHA JUNIOR GOLF RANKING 2020 TGA THAILAND GOLF ASSOCIATION

 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1    ด.ช.สุภกรณ์	อภิสนธิ์

 การแข่งขันว่ายน�้า  28th THE MALL SWIMMING CUP 2020 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

  ด.ช.ธนพล	เนตรเชวียง

 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และคะแนนรวมบุคคล อันดับ 9 รุ่นทั่วไป หญิง อายุ 14 ปี

  ด.ญ.ธวัลรัตน์	กุญชร

	รางวลัระดับนานาชาติ	(ด้านกีฬา)

 ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน the 10th Cheerleading World Championships 2019 ณ เมือง

ทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น รุ่น 12 – 15 ปี

 รางวัลรองแชมป์โลก Cheer Dance Team Junior 2   ด.ญ.ธวัลรัตน	์กุญชร

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านศิลปวฒันธรรมและดนตร)ี

 รางวัลเด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจ�าปี 2563

  ด.ญ.อภิสรา	เหมะธุลิน	   ด.ญ.รชธร	อัคริมาสุปวีณ์

 รางวัล ศิลปิน นักแสดง แห่งปี Thailand Kids Awards 2020 ครั้งที่ 3

  ด.ช.สลิล	สืบเพ็ง	
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 การประกวดวาดภาพ จัดโดยศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน สถานีวิจัยล�าตะคอง

 รางวัลรุ่นเยาวชน อันดับ 2   ด.ญ.ภวิษย์พร	ปิยะศิริศิลป์

 โหราศาสตร์น�่าเอี้ยงประกวดความสวยงามและจินตนาการ หัวข้อ “วันอาสาฬหบูชา”

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ด.ญ.ภวิษย์พร	ปิยะศิริศิลป์

 การประกวดผลงานศลิปกรรมและได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานศลิปกรรมเดก็และเยาวชน 

แห่งชาติ ครั้งที่ 15  โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 ชนะการประกวด    ด.ญ.อภิสรา	เหมะธุลิน	

	รางวลัระดับชาติ	(ด้านคุณธรรมจรยิธรรม)

 รางวัล “พ่อพระแห่งสยาม สยามกินรี สาขาดาวรุ่งลูกกตัญญู ปี 2562”

  ด.ช.ปัณณธร	อาวรณ์
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ศิษย์เก่าสรา้งชือ่เสียงให้กับโรงเรยีน

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายประถม)

 ด้านการศึกษา
 พลเอก	ดาวพ์งษ์	รตันสุวรรณ

	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 องคมนตรี และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ปี 2559

 หม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 สมาชิกวุฒิสภา และ อดีตรัฐมนตรีประจ�า

 ส�านักนายกรัฐมนตรี

 นายวุฒิพันธุ	์วชิยัรตัน์
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 ข้าราชการบ�านาญ สมาชิกวุฒิสภา และ 

 อดีตผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

 นายปีติพงศ์	พ่ึงบุญ	ณ	อยุธยา
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 ข้าราชการบ�านาญ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

 และสหกรณ์ ปี 2562

 นายวสันต์	เคียงศิริ
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ	(ฝ่ายประถม)
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 ด้านบรหิาร

 นายชยัพล	จูเล่ียน	พูพารต์	
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 นักแสดง ผลงานละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 และ
 ได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
 ประจ�าปี 2562

 นายพิรชชั	กุลลประภา
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 นักฟุตบอลสโมสร เอฟ ซี /นักฟุตบอลสโมสรเลสเตอร์ซิต้ี 
 ประเทศอังกฤษ 2019 

 นายรชัชุ	สุระจรสั
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	(ฝ่ายประถม)	
 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ (Thesis) ยอดเยี่ยม (1) RISD: The 
 Landscape Architecture Department Thesis Award. (2) 
 ASLA RI (American Society of Landscape Architects, 
 Rhode Island Chapter) Merit Award 2019 : In 
 recognition of outstanding academic achievement 

 นายสุภัทร	จ�าปาทอง	
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ข้าราชการ	ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ผู้อ�านวยการส�านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

  ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  เลขาธิการสภาการศึกษา

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ		ปทุมวนั
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 นางวรารตัน์	อติแพทย	์
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 สมาชกิวุฒิสภา
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ผู้อ�านวยการส�านักรายงานการประชุมและชวเลข

  ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

  รองเลขาธิการวุฒิสภา

  สมาชิกวุฒิสภา

 นายสันทัด	สุจรติ	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ผู้พิพากษา
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4

 ทันตแพทย์รมิ	เกษสาคร 
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ทันตแพทย	์ทันตกรรมประดิษฐ	์(ใส่ฟันปลอม)
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ทันตแพทย์  โรงพยาบาลรามค�าแหง

 นายวทิวสั	สวสัด์ิ	–	ชูโต 
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 นักธรุกิจ	ประเภทน�ามันเชือ้เพลิง
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีและวศิวกรรม  บรษัิท  ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

  กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ากัด
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 ศาสตราจารย	์แพทย์หญิงนิจศร	ีชาญณรงค์	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 แพทย์อายุรศาสตร์
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร 

  หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ดร.กุลยา	ตันติเตมิท	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 ข้าราชการ
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  กรรมการบริหาร ธนาคารโลก ประจ�าภูมิภาค South East Asia

 นางสาวทมยันตี	คงพูลศิลป์	
 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 นักธรุกิจ
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียน
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุน และการลงทุน
สัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) 

  นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

 นายแพทย	์ดร.ศุภกานต์	เตชะพงศธร 
	 ศิษย์เก่าโรงเรยีนสาธติ	มศว	ปทุมวนั
	 แพทย	์สาขาศัลยกรรมท่ัวไป
 ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนบ�าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียน
 ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

  ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 3

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY262

199-262_NT ����������������������������� ��� 2563_SI.indd   262 3/4/2564 BE   8:52 AM



องค์กรภายนอก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน



องค์กรภายนอกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ลำาดับ
ประเภทการเยี่ยมชม

และศึกษาดูงาน /คณะ
และหน่วยงาน

จำานวนครัง้ท่ีหน่วยงานมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

หน่วยงานภายในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ รวม

รฐับาล เอกชน รวม รฐับาล เอกชน รวม รฐับาล เอกชน รวม
 ด้านวชิาการ 24 4 28 5 4 9 29 8 37

1 คณะแพทยศาสตร์ 1 1 1 1

2 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 2 2 2

3 คณะกายภาพบำาบัด 1 1 1 1

4 คณะพลศึกษา 3 3 1 1 3 1 4

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 3 2 1 3

6 คณะสังคมศาสตร 1 1 1 1

7 คณะศึกษาศาสตร์ 1 1 1 1

8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 1 2 1 1 2

9 วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม

3 1 4 1 1 4 1 5

10 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 6 1 7 2 2 6 3 9

11 สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

4 4 4 4

12 สถาบันวิจัย พัฒนา 
และสาธิตการศึกษา

3 3 3 3

13 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

1 1 1 1

24 ๒๔
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ลำาดับ
ประเภทการเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน /คณะและ

หน่วยงาน

จำานวนครัง้ท่ีหน่วยงานมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

หน่วยงานภายในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ รวม

รฐับาล เอกชน รวม รฐับาล เอกชน รวม รฐับาล เอกชน รวม
 ด้านวจัิย 5 3 8 1 1 6 3 9

1 คณะแพทยศาสตร์ 1 1 1 1

2 คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร

1 1 2 1 1 1

3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 1 1 1

4 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2 2 4 2 2 4

5 สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

1 1 1 1

 ด้านบรกิารวชิาการ 39 3 42 2 6 8 41 9 50

1 คณะแพทยศาสตร์ 31 1 32 2 2 33 1 34

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 6 6 6 6

3 คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 1 1

4 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อม
และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

3 3 3 3

5 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 5 1 6 5 1 6

 ด้านทำานุบำารงุ
วฒันธรรมและศิลปะ 3 3 2 6 8 5 6 11

1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 6 6 6 6

2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 2 2 2

3 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 1 1 1 1

4 ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุ ชลประทาน

2 2 2 2

 ด้านการบรหิารจัดการ 2 2 2 2

1 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 1 1 1 1

2 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1 1 1

รวม 73 10 83 10 16 26 83 26 109
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ด้านวชิาการ

ภาพประกอบองค์กรภายนอกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

โรงเรยีนมัธยมวดัสิงห์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องพิพิธภัณฑ์
กายวภิาคศาสตรแ์ละห้องปฏิบัติการทางกายวภิาคศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตร์

Prof.Nabeyama  Takahiro และ Ms.Hidaka Sachiko จาก 
University of Tsukuba ประเทศญ่ีปุ่น เจรจาความรว่มมือ

ทางวชิาการ และเยี่ยมชมคณะพลศึกษา

คณาจารย์คณะวทิยาศาสตรก์ารกีฬาและสุขภาพ มหาวทิยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตศรสีะเกษ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

ห้องพิพิธภัณฑ์กีฬามหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

อาจารย์และนักศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ีศึกษาดูงาน

ห้อง motion คณะกายภาพบำาบัด

คณาจารย์และนิสิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬามหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

คณาจารย์วทิยาลัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวทิยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานคณะพลศึกษา

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY266



บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมคณะวศิวกรรมศาสตร์

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เยี่ยมชมภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น แลกเปล่ียนเรยีนรู้
การจัดทำาวทิยานิพนธ ์สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

คณะอนุกรรมการรบัรองปรญิญาประกาศนียบัตรหรอืวุฒิบัตร
ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

จากสภาวศิวกร ตรวจรบัรองหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์

โรงเรยีนนครศรธีรรมราช เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
หลักสูตรภาควชิารฐัศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์

โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
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โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีลเยี่ยมชม
วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม

Vancouver Film School รว่มมือทางวชิาการ เยี่ยมชม
และศึกษาดูงานวทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม

นักเรยีนโรงเรยีนบ้านพรา้วหนุ่มศึกษาดูงาน
โรงเรยีนสาธติชุมชนการเรยีนรูส้มเด็จย่า 

วทิยาลัยโพธวิชิชาลัย มศว แม่แจ่ม จังหวดัเชยีงใหม่

โรงเรยีนพระหฤทัยเชยีงใหม่เยี่ยมชม
วทิยาลัยนวตักรรมส่ือสารสังคม

เด็กและเยาวชนศึกษาดูงานวทิยาลัยโพธวิชิชาลัย 
จังหวดัตาก

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Psikologi Universitas, 
Mercu Buana Indonesia, Universiti Putra Malaysia

International Islamic University Malaysia เยี่ยมชมและ
ลงนาม MOU สถาบันจัยพฤติกรรมศาสตร์
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Prof.Alistair Warren, Biomedical Science Lincoln, Faculty 
of Medicine and Health Science, University of Nottingham 

เยี่ยมชมภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์

สถาบันวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ เย่ียมชมและศึกษาดูงาน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บรษัิท ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จำากัด (มหาชน)
เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ด้านวจัิย
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ด้านบรกิารวชิาการ

คณะทันตแพทยศาสตร ์ต้อนรบันิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
แลกเปล่ียน จาก KDU (Kyushu Dental University) ประเทศญ่ีปุ่น

ส่วนส่งเสรมิและบรกิารการศึกษา มศว นำานักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 
ศึกษาเรยีนรูพ้รรณไม้ ไลเคน และความรูท้างด้านพฤกษศาสตร์

คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ

คณาจารย์และนักวทิยาศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัย
อสีเทิรน์เอเชยี เยี่ยมชมสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

ส่วนส่งเสรมิและบรกิารการศึกษา มศว นำานักเรยีนระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ศึกษาเรยีนรูพ้รรณไม้และการจัดการความรูท้างด้าน

พฤกษศาสตร ์คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ

ครแูละนักเรยีนโรงเรยีนวนัคร ู2504 อำาเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
ศึกษาเรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมือในการตรวจวดัข้อมูลทางทรพัยากร

ชวีภาพ คณะวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชงินิเวศ

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน
ด้านการบรหิารจัดการของบัณฑิตวทิยาลัย

ด้านการบรหิารจัดการ
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การให้บรกิารของมหาวทิยาลัย



	 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒให้การบริการด้านการรกัษาพยาบาลและได้รบัการรบัรองมาตรฐานดงันี้

1. การบรกิารด้านการรกัษาพยาบาล

บรกิารสุขภาพ

หน่วยงาน
การให้บรกิาร

เตียง ผู้ป่วยนอก
(ราย)

ผู้ป่วยใน
(ราย)

ยูนิต
ทันตกรรม

ทันตกรรม
(ราย)

ห้อง
ปฏิบัติการ

	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
	 สยามบรมราชกุมารี

405 351,049 23,411 11 10,830 11

	 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข	ุชลประทาน 400 534,021 13,424 13 12,908 15

	 โรงพยาบาลทนัตกรรม	คณะทนัตแพทยศาสตร์ 236 56,556 5

	 สถานบริการทางการแพทย์	มศว	คลินิก
	 คณะแพทยศาสตร์

6,921 8

	 สถานบริการทางการแพทย์	ศูนย์ผิวหนัง	มศว
	 คณะแพทยศาสตร์

11,625 14

	 คลินิกกายภาพบ�าบัด	มศว 15 4,410 4

	 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
	 คณะเภสัชศาสตร์

11,259

ข้อมูล	ณ	กันยายน	2563

2. ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

หน่วยงาน มาตรฐานคุณภาพ

	 ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ
สยามบรมราชกุมารี

1.	ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์กรมหาชน)
2.	ใบรับรองมาตรฐานสากล	ISO/IEC	27001:2013	ISO27799:2016	ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ	จากบริษัท	บีเอสไอ	กรุ๊ป	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 ศูนย์การแพทย์
ปัญญานันทภิกขุ	ชลประทาน

1.	การรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	WFME	Global	Standards,	Basic	Medical
Education	โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์	(สมพ.)

2.	การประเมินพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	โดยแพทยสภา
3.	การรบัรองมาตรฐานระดบันานาชาตจิาก	SIDCER	(Strategic	Initiative	for	Developing	Capacity	in	Ethical	Review)
4.	การรับรองคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	(NECAST)
5.	การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน	HA	โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	

(องค์กรมหาชน)	(The	Healthcare	Accreditation	Institute	(Public	Organization))	
6.	การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม	โดยสภาวิชาชีพเภสัชกรรม
7.	การรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย	์โดยสภาเทคนิคการแพทย์
8.	การรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 คลินิกกายภาพบ�าบัด	มศว ได้รับการก�าหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการจากกรมบัญชีกลาง

 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน	คณะเภสัชศาสตร์

1.	ผ่านการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน	(GPP:	Good	Pharmacy	Practice)	
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

2.	ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยในคณะได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี	
(ESPReL:	Enhancement	of	Safety	Practice	of	Research	Laboratory	in	Thailand)

ข้อมูล	ณ	กันยายน	2563
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การให้บรกิาร
เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
ขนาด 386 เตียง ท่ีมีมาตรฐานระดับ
นานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์
ของคณะแพทยศาสตร ์มศว

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5085

	 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	 มีการจดับรกิารสาธารณะหรอืบรกิารส่วนรวมทีห่ลากหลาย	นบัได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที ่

การด�าเนินงานทีส่�าคญัอกีประการหนึง่	 ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีมหาวทิยาลยัต้องให้ความส�าคญัในเรือ่งของประสทิธภิาพและมุง่เน้น 

คณุภาพการให้บรกิารประชาชนทีเ่ป็นผูม้ารับบริการ	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒมีหน่วยงานท่ีให้บรกิาร	ดงันี้

62 หมู่ 7 ถนนรงัสิต-นครนายก ต�าบล
องครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก 

สถานท่ีต้ัง

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1
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เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด 400 เตียง ซึ่งมีแผนกท่ีเปิดให้บรกิารตรวจรกัษา ได้แก่
 1. แผนกอายุรกรรม 2. แผนกศัลยกรรมกระดูก 3. แผนกศัลยกรรมท่ัวไป
 4. แผนกกุมารเวชกรรม 5. แผนกสูติกรรม 6. แผนกนรเีวชกรรม
 7. แผนกจักษุ (ตา) 8. แผนกโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)  9. แผนกตรวจโรคท่ัวไป
10. ห้องตรวจพิเศษหน่วยหัวใจ 11. แผนกจิตเวช 12. แผนกทันตกรรม
13. แผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู 14. แผนกไตเทียม 15. แผนกตรวจสุขภาพประจ�าปี   
16. ตรวจประกันสังคม 17. คลินิกผิวหนังและเลเซอร ์ 18. คลินิกประสานใจ
และการให้บรกิารใน 4 ศูนย์ความเป็นเลิศ และ 4 ศูนย์เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

การให้บรกิาร

  ศูนยค์วามเป็นเลิศ
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบาดเจ็บหลายอวยัวะ 
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด 
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเรง็ 
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปล่ียนถ่ายกระจกตา

  ศูนยเ์ชีย่วชาญ
1. ศูนย์เชีย่วชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง 
2. ศูนย์เชีย่วชาญด้านการเปล่ียนข้อเข่า 
3. ศูนย์เชีย่วชาญด้านการนอนกรน 
4. ศูนย์เชีย่วชาญด้านโรคตาครบวงจร

222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต�าบลบางตลาด
อ�าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2502-2345

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2
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การให้บรกิาร

 มุ่งให้บริการทางทันตกรรมต้ังแต่ระดับทุติยภูมิจนถึงตติยภูมิในสาขา 
วิชาต่างๆ ต้ังแต่ทันตกรรมท่ัวไปจนถึงทันตกรรมเฉพาะทางในหลายสาขาวิชา 
ให้แก่ประชาชนท่ัวไปในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวมท้ังมีการออกหน่วย 
ทันตกรรมเคล่ือนท่ี ให้บรกิารงานทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนท่ัวไปในชุมชนใกล้เคียง และผู้ด้อย 
โอกาสในถ่ินทุรกันดารท่ีอยูห่่างไกล ให้การรกัษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและสหสาขา โดยมีคณาจารยผู้์เชีย่วชาญ 
เฉพาะทางในงานทางทันตรรมในแต่ละสาขาวชิาและให้บรกิารตรวจรกัษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร 
เป็นลักษณะ  One-Stop Service แก่ประชาชนท่ัวไป  

 สถานท่ีต้ัง 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ 114 ซอยสุขุมวทิ 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 15252, 15253 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

 สถานท่ีต้ัง 
ชัน้ 5 อาคารบรกิาร ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 11234, 11212 

คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์
3
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ให้บริการตรวจรักษาและวิเคราะห์โรคท่ีได้ 
มาตรฐานตรวจรักษาผู้ป่วยโดยอาจารย์ 
แพทยผู้์เชีย่วชาญท้ังโรคท่ัวไปและเฉพาะทาง 
สูติ-นรเีวชกรรม, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, 
กมุารเวชกรรม, กระดูกและขอ้, จักษุ, โรคหัวใจ, 
โรคไต, จิตเวช, ฝังเข็ม, บรกิารเจาะเลือด 
ลงตรวจ LAB บรกิารฉีดยา, ฉีดวคัซนี, ท�าแผล, 
ออกใบรบัรองแพทยท้ั์งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ตรวจสุขภาพประจ�าปี เผยแพรค่วามรูท้าง 
การแพทย์แก่ประชาชนท่ัวไปในรูปแบบของ 
โครงการบรกิารวชิาการทางการแพทยอ์ยา่ง 
ต่อเน่ือง และจัดท�าแผ่นพับเผยแพรค่วามรู ้
ด้านสุขภาพและโรคต่างๆ แก่บุคลากร 
มหาวทิยาลัยและประชาชนท่ัวไป

ชัน้ 3 อาคารบรกิาร
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
114 ซอยสุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ

สถานท่ีต้ังการให้บรกิาร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5923, 0-2649-5000 
ต่อ 15686

โครงการจัดกิจกรรมสถานบรกิารทางการแพทย์ มศว คลินิก
4
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ให้บรกิารตรวจรกัษาและวิเคราะห์โรคท่ีได้มาตรฐานแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไป บรกิาร 
ด้านหัตถการเพ่ือการรกัษาโรคทางผิวหนัง และด้านความงาม บรกิารให้ค�าปรกึษาเก่ียวกับโรคทางผิวหนัง 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเผยแพรค่วามรูท้างการแพทย์โดยการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยา ส�าหรบัแพทยท่ี์มีความรูค้วามสามารถท่ีจะศึกษาต่อเฉพาะทาง และยงัมีผลงาน 
ด้านวจัิยอกีมากมายด้านงานวจัิยท่ีได้รบัรางวลั

การให้บรกิาร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2259-4260, 0-2649-5000 
ต่อ 15417

โครงการจัดกิจกรรมสถานบรกิารทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง มศว
5

สถานท่ีต้ัง
ชัน้ 4 อาคารบรกิาร ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน มาลากลุ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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ให้บรกิารให้ค�าปรกึษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและเป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติังานของนิสิตเภสัชศาสตร ์มศว รวมท้ังเผยแพรค่วามรูด้้านยา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

การให้บรกิาร

ชัน้ 2 อาคารพลาซ่า 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์
63 หมู่ 7 ถนนรงัสิต-นครนายก คลอง 16
 อ�าเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5094

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (รา้นยา มศว)
6
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รกัษาทางกายภาพบ�าบดั ในผู้ป่วยระบบกระดกู  
กล้ามเน้ือ ข้อต่อ ออกก�าลังกายเพ่ือรกัษา 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางรา่งกาย ฟ้ืนฟูผู้ป่วย
ระบบประสาท อมัพาต และการทรงตัว
รกัษา ฟ้ืนฟู การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และออกก�าลังกาย รกัษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยเด็ก
สมองพิการ และพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว 

การให้บรกิาร

  ชั้น 6 อาคารบรกิาร 
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ชั้น 1 คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัย

ศรนีครนิทรวิโรฒ องครกัษ์

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  มศว ประสานมิตร  0-2261-5759 

และ 08-5685-6276
  มศว องครกัษ์  0-2649-5000 

ต่อ 27315

คลินิกกายภาพบ�าบัด  มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
7
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 27811

8
แหล่งเรยีนรูพ้ฤกษศาสตร ์ วถีิธรรมชาติ ชุมชน มศว (มศว องครกัษ์)

การให้บรกิาร

ให้บรกิารองค์ความรูท้างด้านส่ิงแวดล้อม 
ให้บริการสถานท่ี อุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์ ให้บรกิารตรวจคุณภาพน�า
ทางเคมีและกายภาพ เบื้องต้น

สถานท่ีต้ัง
170 หมู่ 4 ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก 

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY280



การให้บรกิาร
ให้บรกิารแก่ผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร 
และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้าพัก
บรกิารท่ีพักค้างคืน รายวัน รายสัปดาห์ 
รายเดือน และรายปี บรกิารอาหาร
และเครือ่งด่ืม (ไม่มีแอลกอฮอล์)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2169-1000 (24 ชั่วโมง) , 
08-7700-2501

ชั้น 16,17 อาคารบรกิาร
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

9
โรงแรมสวูเทล (SWUTEL HOTEL)
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การให้บรกิาร

 รบัจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
 รบัเป็นท่ีปรกึษาในงานโครงการต่างๆ

 ท้ังภาครฐัและเอกชน
 รบับรหิารงานและเป็นท่ีปรกึษาวิจัยด้านการศึกษา
 ให้เช่าห้องประชุม สัมมนา ตามมาตรฐาน MICE Thailand

 ชั้น 15 อาคารบรกิาร 
ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

0-2259-5511

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ศูนย์บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
10

ANNUAL REPORT  2020 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY282



63 หมู่ 7 ต�าบลองครกัษ์ 
อ�าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก 

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5163

ศูนย์กีฬาสิรนิธร มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
11

การให้บรกิาร
 อาคารกีฬา 2 ให้บรกิารสนามแบดมินตัน

 และโต๊ะเทเบิลเทนนิส 
 อาคารกีฬา 3 ให้บรกิารสนามวอลเลย์บอล 

 สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน
 อาคารปฏิบัติการทางน�า

 ให้บรกิารสระว่ายน�า 3 สระ
 สนามฟุตบอลพรอ้มลู่วิ่ง ลานแอโรบิค 
 ห้องออกก�าลังกายอาคารกีฬา 2 
 สนามเทนนิสขนาดมาตรฐาน
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 จัดแสดงนิทรรศการ น�าเสนอผลงานศิลปะ หรอืกิจกรรมทางศิลปะอืน่ๆ
 เปิดให้เช่าพ้ืนท่ีท�ากิจกรรมทางศิลปะ หรอืกิจกรรมนันทนาการอืน่ๆ 

การให้บรกิาร

ชั้น 2 - 3 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2261-2096
0-2649-5000 ต่อ 12060, 15651,   
15002, 15625

หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
12
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การให้บรกิาร

 จัดประชุมสัมมนา จัดการแสดงละครเวที
  ดนตร ีถ่ายละคร ถ่ายภาพยนตร ์ฯลฯ
 เปิดให้เช่าพ้ืนท่ีท�ากิจกรรมทางศิลปะ 

 หรอืกิจกรรมนันทนาการอืน่ๆ

ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2261-2096
0-2649-5000 ต่อ 12060, 15651,   
15002, 15625

หอดนตรแีละการแสดง อโศกมนตร ี1 - 2  (หอประชุมใหญ่ - หอประชุมเล็ก) 
13
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รบัตรวจฝากครรภ์ปกติ, วัยทอง,ตรวจมะเรง็ปากมดลูก (Pap smear), โรคทางนรเีวช 
ตรวจอลัตราซาวด์ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ และการตรวจผู้มีบุตรยาก

การให้บรกิาร

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5085 ต่อ 10277-8

คลินิกพิเศษศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
แผนกสูติศาสตร ์- นรเีวชวทิยา (ห้องฝากครรภ์)

14
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การให้บรกิาร

 ตรวจ Echocardiography
 ตรวจกลืนกล้องผ่านหลอดอาหาร TEE
 ตรวจด้วยการเดินสายพาน EST
 ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง Holter

ชั้น 2 และ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ 
จังหวัดนครนายก

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-3739-5085 ต่อ 10290

15
คลินิกพิเศษศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
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ให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ 
ในหลายสาขาวชิาชพีทางด้านวศิวกรรม เชน่ การรบัทดสอบ 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจัิย ออกแบบ และอบรมให้ความรู้
ท่ีเก่ียวข้องกับงานสาขาวศิวกรรมศาสตร ์

การให้บรกิาร

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 27110

ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวศิวกรรมเพ่ือความยั่งยืน 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ16
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  ชั้น 1 อาคารประสานมิตร 
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  0-2260-3558

SWU SHOP
17

การให้บรกิาร

จ�าหน่ายสินค้าหมุนเวยีนตามเทศกาล 
สินค้าฝากขายจากคณะ สินค้าจากโครงการ
บรกิารวชิาการแก่ชุมชน สินค้าตราสัญลักษณ์ 
มหาวทิยาลัย และเครือ่งหมายนิสิตชาย
และหญิง อาทิ เข็มติดหน้าอก ตุ้งต้ิง กระดุม 
หัวเข็มขัด สายเข็มขัด และเนกไท อกีท้ัง
ยังจัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีระลึกตราสัญลักษณ์
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ อาทิ เครือ่ง
แต่งกาย สินค้าพรเีมียม กระเชา้ของขวญั 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสรมิภาพลักษณ์
ของมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ
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คณะศึกษาศาสตร ์มศว ห้อง 408 และ
คณะมนุษยศาสตร ์ห้อง 266/1
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
09-8454-3796

ศูนย์ให้ค�าปรกึษา WELL Center คณะศึกษาศาสตร์
18

การให้บรกิาร
บรกิารให้ค�าปรกึษา ฟร ีส�าหรบันิสิต มศว 
นักเรยีนในเครอื มศว และบุคลากรภายนอก 
ให้บรกิารโดยนักจิตวิทยาการปรกึษาฝึกหัด 
ปรญิญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การให้บรกิาร
ให้ค�าปรกึษาจิตวิทยา ให้ค�าปรกึษา
การศึกษาและการดูแลแก่บุคคลท่ัวไป

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
08-8190-7912 (ตามนัดหมาย)ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สถานท่ีต้ัง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
19
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  ห้องปฏิบัติการบรกิารวิชาการ
  ห้องปฏิบัติการเคมีและวิเคราะห์อาหาร
  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ 
  ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม
  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรงัสิต - นครนายก คลอง 16 
ต�าบลองครกัษ์  อ�าเภอองครกัษ์
จังหวัดนครนายก 

สถานท่ีต้ัง

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 27181

โครงการบรกิารวชิาการ 
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร20

การให้บรกิาร
  ให้บรกิารการตรวจสอบและวเิคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 
  ให้บรกิารแปรรปูผลิตภัณฑ์
  ให้บรกิารพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์โดยผู้บรโิภค  
  ให้บรกิารให้ค�าปรกึษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แก่หน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน รวมท้ังบุคคลท่ัวไป
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 บรกิารแปลและเรยีบเรยีงภาษา (องักฤษ - ไทย และไทย - 
องักฤษ) ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย  
และบุคคล หน่วยงานองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ัง 
ให้ค�าปรกึษาด้านการตรวจแก้ภาษาองักฤษส�าหรบังานวชิาการ 
 จัดสอบเพ่ือวดัระดับและสมิทธภิาพทางภาษาองักฤษแก่ นิสิต

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบุคคลท่ัวไป ท้ังน้ีผลการสอบของแบบทดสอบ  
SWU-SET สามารถระบุความสามารถของผู้ทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล ตามระบบ Common  
European Framework of References (CEFR)  
 อบรมภาษาองักฤษ ในรปูแบบการสอน 2 แบบ คือ (1) SWUIC Business English program  

และ (2) SWUIC Academic English program โดยมี 2 กิจกรรมบรกิารวชิาการ ดังน้ี
 1.  กิจกรรมบรกิารวชิาการอบรมภาษาองักฤษ ส�าหรบัหน่วยงาน (แบบเหมาจ่าย)
 2. กิจกรรมบรกิารวชิาการอบรมภาษาองักฤษ ส�าหรบับุคคลท่ัวไป (แบบรายบุคคล)
 จัดสอบ IELTS IDP ส�าหรบับุคคลท่ัวไป โดยความรว่มมือระหวา่งมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  

และ IDP Education Services Co., Ltd.

การให้บรกิาร

ชัน้ 11 อาคาร Learning Tower ศูนย์ภาษา
และบรกิารวชิาการ วทิยาลัยนานาชาติ
เพ่ือศึกษาความยั่งยืน
114 ซอยสุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรงุเทพฯ

สถานท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
0-2649-5000 ต่อ 12151, 12152

ศูนย์ภาษาและบรกิารวชิาการ วทิยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน
21
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งบการเงิน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

สินทรัพย ์        

 
สินทรัพย์หมุนเวียน       

  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   3,912,531,280.34  6,091,747,976.92 

  
ลูกหนี้การค้า    253,816,228.33  278,171,339.08 

  
ลูกหนี้อื่นระยะสัน้    49,044,318.54  84,870,117.01 

  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น    1,880,208.86  2,359,587.33 

  
เงินลงทนุระยะสั้น    2,379,104,518.95  2,511,877,111.29 

  
สินค้าคงเหลือ    196,997,812.22  172,369,319.93 

  
วัสดุคงเหลือ    90,502,338.21  97,081,461.95 

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    18,734,817.70  7,800,726.76 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   6,902,611,523.15  9,246,277,640.27 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

  
ลูกหนี้ระยะยาว    31,374,669.81  2,857,994.17 

  
เงินลงทนุระยะยาว    4,185,849,219.32  620,785,807.58 

  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   8,441,406,637.33  9,989,712,387.92 

  
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน    61,506,063.66  67,706,640.57 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   12,720,136,590.12  10,681,062,830.24 

 รวมสินทรัพย์     
19,622,748,113.27  19,927,340,470.51 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

สินทรัพย ์        

 
สินทรัพย์หมุนเวียน       

  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   3,912,531,280.34  6,091,747,976.92 

  
ลูกหนี้การค้า    253,816,228.33  278,171,339.08 

  
ลูกหนี้อื่นระยะสัน้    49,044,318.54  84,870,117.01 

  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น    1,880,208.86  2,359,587.33 

  
เงินลงทนุระยะสั้น    2,379,104,518.95  2,511,877,111.29 

  
สินค้าคงเหลือ    196,997,812.22  172,369,319.93 

  
วัสดุคงเหลือ    90,502,338.21  97,081,461.95 

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    18,734,817.70  7,800,726.76 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   6,902,611,523.15  9,246,277,640.27 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

  
ลูกหนี้ระยะยาว    31,374,669.81  2,857,994.17 

  
เงินลงทนุระยะยาว    4,185,849,219.32  620,785,807.58 

  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   8,441,406,637.33  9,989,712,387.92 

  
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน    61,506,063.66  67,706,640.57 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   12,720,136,590.12  10,681,062,830.24 

 รวมสินทรัพย์     
19,622,748,113.27  19,927,340,470.51 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

สินทรัพย ์        

 
สินทรัพย์หมุนเวียน       

  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   3,912,531,280.34  6,091,747,976.92 

  
ลูกหนี้การค้า    253,816,228.33  278,171,339.08 

  
ลูกหนี้อื่นระยะสัน้    49,044,318.54  84,870,117.01 

  
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น    1,880,208.86  2,359,587.33 

  
เงินลงทนุระยะสั้น    2,379,104,518.95  2,511,877,111.29 

  
สินค้าคงเหลือ    196,997,812.22  172,369,319.93 

  
วัสดุคงเหลือ    90,502,338.21  97,081,461.95 

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    18,734,817.70  7,800,726.76 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   6,902,611,523.15  9,246,277,640.27 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

  
ลูกหนี้ระยะยาว    31,374,669.81  2,857,994.17 

  
เงินลงทนุระยะยาว    4,185,849,219.32  620,785,807.58 

  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   8,441,406,637.33  9,989,712,387.92 

  
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน    61,506,063.66  67,706,640.57 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   12,720,136,590.12  10,681,062,830.24 

 รวมสินทรัพย์     
19,622,748,113.27  19,927,340,470.51 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

หนี้สิน         

 
หนี้สินหมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้การค้า    1,518,632,538.54  1,633,723,655.76 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   142,792,057.50  89,095,098.90 

  
เจ้าหนี้อ่ืนระยะสัน้    73,481,109.21  103,383,988.20 

  
เงินรับฝากระยะสัน้    234,650,741.58  221,241,610.13 

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    4,553,689.20  15,830,616.11 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน    

1,974,110,136.03  2,063,274,969.10 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้ระยะยาว    1,578,384.74  0.00 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   660,394,053.04  700,938,896.84 

  
เงินรับฝากระยะยาว    11,075,834.40  31,552,174.77 

  
หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน    2,681,611,623.10  1,802,176,861.58 

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    

3,354,659,895.28  2,534,667,933.19 

 รวมหนี้สิน     
5,328,770,031.31  4,597,942,902.29 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

          
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน       

 
ทุน   

  6,599,109,116.48  6,595,672,136.93 

 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   7,749,482,042.01  8,733,725,431.29 

 องค์ประกอบอ่ืนของสินทรัพย์สทุธิ/ส่วนทุน    (54,613,076.53)  - 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

หนี้สิน         

 
หนี้สินหมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้การค้า    1,518,632,538.54  1,633,723,655.76 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   142,792,057.50  89,095,098.90 

  
เจ้าหนี้อ่ืนระยะสัน้    73,481,109.21  103,383,988.20 

  
เงินรับฝากระยะสัน้    234,650,741.58  221,241,610.13 

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    4,553,689.20  15,830,616.11 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน    

1,974,110,136.03  2,063,274,969.10 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้ระยะยาว    1,578,384.74  0.00 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   660,394,053.04  700,938,896.84 

  
เงินรับฝากระยะยาว    11,075,834.40  31,552,174.77 

  
หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน    2,681,611,623.10  1,802,176,861.58 

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    

3,354,659,895.28  2,534,667,933.19 

 รวมหนี้สิน     
5,328,770,031.31  4,597,942,902.29 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

          
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน       

 
ทุน   

  6,599,109,116.48  6,595,672,136.93 

 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   7,749,482,042.01  8,733,725,431.29 

 องค์ประกอบอ่ืนของสินทรัพย์สทุธิ/ส่วนทุน    (54,613,076.53)  - 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

หนี้สิน         

 
หนี้สินหมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้การค้า    1,518,632,538.54  1,633,723,655.76 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   142,792,057.50  89,095,098.90 

  
เจ้าหนี้อ่ืนระยะสัน้    73,481,109.21  103,383,988.20 

  
เงินรับฝากระยะสัน้    234,650,741.58  221,241,610.13 

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    4,553,689.20  15,830,616.11 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน    

1,974,110,136.03  2,063,274,969.10 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้ระยะยาว    1,578,384.74  0.00 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   660,394,053.04  700,938,896.84 

  
เงินรับฝากระยะยาว    11,075,834.40  31,552,174.77 

  
หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน    2,681,611,623.10  1,802,176,861.58 

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    

3,354,659,895.28  2,534,667,933.19 

 รวมหนี้สิน     
5,328,770,031.31  4,597,942,902.29 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

          
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน       

 
ทุน   

  6,599,109,116.48  6,595,672,136.93 

 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   7,749,482,042.01  8,733,725,431.29 

 องค์ประกอบอ่ืนของสินทรัพย์สทุธิ/ส่วนทุน    (54,613,076.53)  - 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

           

          
หน่วย : บาท 

      
  2563  2562 

รายได้          

 
รายได้จากงบประมาณ   

  882,820,694.90  841,902,051.95 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    4,066,400,191.83  4,134,652,086.17 

 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ   3,689,914,340.00  3,837,719,300.00 

 รายได้จากการรับบริจาค   
  119,114,743.19  144,071,382.48 

 รายได้อ่ืน    
  206,915,251.77  255,932,228.29 

รวมรายได้      
8,965,165,221.69  9,214,277,048.89 

ค่าใช้จ่าย         

 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร   

  2,639,900,189.61  2,620,620,143.37 

 ค่าบ าเหน็จบ านาญ   
  683,306,661.15  734,521,279.03 

 ค่าตอบแทน    
  657,127,275.77  660,824,567.96 

 ค่าใช้สอย    
  1,422,574,879.70  1,620,131,104.97 

 ค่าวัสดุ    
  1,176,261,862.69  1,170,120,857.53 

 ค่าสาธารณูปโภค   
  244,043,937.87  255,966,284.53 

 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ    
16,930,162.06  14,617,724.17 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย    999,728,414.44  1,053,158,138.94 

 ค่าใช้จ่ายอื่น    
  5,010,753.18  59,720,750.33 

รวมค่าใช้จ่าย      
7,844,884,136.47  8,189,680,850.83 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ     
1,120,281,085.22  1,024,596,198.06 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

           

          
หน่วย : บาท 

      
  2563  2562 

รายได้          

 
รายได้จากงบประมาณ   

  882,820,694.90  841,902,051.95 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ    4,066,400,191.83  4,134,652,086.17 

 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ   3,689,914,340.00  3,837,719,300.00 

 รายได้จากการรับบริจาค   
  119,114,743.19  144,071,382.48 

 รายได้อ่ืน    
  206,915,251.77  255,932,228.29 

รวมรายได้      
8,965,165,221.69  9,214,277,048.89 

ค่าใช้จ่าย         

 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร   

  2,639,900,189.61  2,620,620,143.37 

 ค่าบ าเหน็จบ านาญ   
  683,306,661.15  734,521,279.03 

 ค่าตอบแทน    
  657,127,275.77  660,824,567.96 

 ค่าใช้สอย    
  1,422,574,879.70  1,620,131,104.97 

 ค่าวัสดุ    
  1,176,261,862.69  1,170,120,857.53 

 ค่าสาธารณูปโภค   
  244,043,937.87  255,966,284.53 

 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ    
16,930,162.06  14,617,724.17 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย    999,728,414.44  1,053,158,138.94 

 ค่าใช้จ่ายอื่น    
  5,010,753.18  59,720,750.33 

รวมค่าใช้จ่าย      
7,844,884,136.47  8,189,680,850.83 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ     
1,120,281,085.22  1,024,596,198.06 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

หนี้สิน         

 
หนี้สินหมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้การค้า    1,518,632,538.54  1,633,723,655.76 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   142,792,057.50  89,095,098.90 

  
เจ้าหนี้อ่ืนระยะสัน้    73,481,109.21  103,383,988.20 

  
เงินรับฝากระยะสัน้    234,650,741.58  221,241,610.13 

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    4,553,689.20  15,830,616.11 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน    

1,974,110,136.03  2,063,274,969.10 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้ระยะยาว    1,578,384.74  0.00 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   660,394,053.04  700,938,896.84 

  
เงินรับฝากระยะยาว    11,075,834.40  31,552,174.77 

  
หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน    2,681,611,623.10  1,802,176,861.58 

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    

3,354,659,895.28  2,534,667,933.19 

 รวมหนี้สิน     
5,328,770,031.31  4,597,942,902.29 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

          
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน       

 
ทุน   

  6,599,109,116.48  6,595,672,136.93 

 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   7,749,482,042.01  8,733,725,431.29 

 องค์ประกอบอ่ืนของสินทรัพย์สทุธิ/ส่วนทุน    (54,613,076.53)  - 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

         
หน่วย : บาท 

     
  2563  2562 

หนี้สิน         

 
หนี้สินหมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้การค้า    1,518,632,538.54  1,633,723,655.76 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   142,792,057.50  89,095,098.90 

  
เจ้าหนี้อ่ืนระยะสัน้    73,481,109.21  103,383,988.20 

  
เงินรับฝากระยะสัน้    234,650,741.58  221,241,610.13 

  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    4,553,689.20  15,830,616.11 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน    

1,974,110,136.03  2,063,274,969.10 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน       

  
เจ้าหนี้ระยะยาว    1,578,384.74  0.00 

  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   660,394,053.04  700,938,896.84 

  
เงินรับฝากระยะยาว    11,075,834.40  31,552,174.77 

  
หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน    2,681,611,623.10  1,802,176,861.58 

  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    

3,354,659,895.28  2,534,667,933.19 

 รวมหนี้สิน     
5,328,770,031.31  4,597,942,902.29 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 

          
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน       

 
ทุน   

  6,599,109,116.48  6,595,672,136.93 

 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   7,749,482,042.01  8,733,725,431.29 

 องค์ประกอบอ่ืนของสินทรัพย์สทุธิ/ส่วนทุน    (54,613,076.53)  - 

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    
14,293,978,081.96  15,329,397,568.22 



ที่ปรึกษา กรรมการ
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รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ผู้อำานวยการส่วนทรัพยากรบุคคล

กรรมการและเลขานุการ ผู้อำานวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม

นางนิตยา อินทร์พญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัส หนูทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายธนิสร ศิริรธัญญู

นายดำารงค์เกียรติ เพ็ชรดี นายสุรชัย ทุหมัด

นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี นางมานิตา ภัยวิมุติ

นางสาวศักดิ์ศิรินทร์ สุโพธิ์ภาค

นายกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์มุกดา

นายนพรัตน์ นาชาสิงห์

นางสาวรัชนี นพจิราพงษ์

คณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี  2563
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มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ อ�าเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก

114 ซอยสุขุมวทิ 23 ถนนสุขุมวทิ เเขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 - 2649 - 5000  โทรสาร 0 - 2258 - 4007

63 หมู่ท่ี 7 ถนนรงัสิต - นครนายก คลอง 16 อ�าเภอองครกัษ์ จังหวดันครนายก 26120
โทรศัพท์ 0 - 2649 - 5000  โทรสาร 0 - 3739 - 5542 ถึง 3 และ 0 - 3739 - 5545 ถึง 6 

www.swu.ac.th
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