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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ ก าหนดทิ ศ ทาง
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะ 15 ปี เพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น
“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ ” ซึ่งในช่วงระยะ 5 ปีแรก
(พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลั ยมี วิสั ยทัศ น์ที่ มุ่ง ที่จ ะเป็ น
“มหาวิ ท ยาลั ย แม่ แ บบที่ ดี ข องสั ง คม (Smart Archetype
University of the Society)” โดยมีเป้าหมายความสาเร็จ
ตามวิสั ยทัศน์ : รักษาความเป็ นมหาวิทยาลั ยอันดับ 1 ในกลุ่ ม
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ และมี ผ ลงานที่ เ ป็ น แม่ แ บบสวนสุ นันทา
ด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มียุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ ไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว แปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาจัดทาเป็น สารสนเทศในการบริหารจัดการมหาวิทยาลั ย
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
รายงานสารสนเทศฉบับนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็ น
ถึงความก้าวหน้าหรือสิ่งที่ต้องพัฒนา การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการดาเนินงานด้านการบริหาร
จัดการ
ในนามของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ และบุ คลากรทุ กท่ าน ที่ ทุ่ มเท
การปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดีของสังคม” ตามที่ได้วางไว้
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ประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน
“ก้าวสู่ปีที่ 81 ก้าวสู่ ...“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”
โดยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน แรกเริ่ม
ของการก่ อตั้ งเดิ มที มหาวิทยาลั ยเป็ นส่ วน
ห นึ่ งข อ งวั งส วน สุ นั น ท าซึ่ งถื อ เป็ น
เขตพระราชฐานและเป็ นสถานที่ ประทั บ
พักผ่อนพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ
พ ร ะ จุ ล จ อ ม เก ล้ า เจ้ า อ ยู่ หั ว โด ย มี
พระราชประสงค์ โปรดเกล้ าให้ มีการจัดหา
ดอกไม้ น าน าพ ร ร ณ แ ล ะ จั ด ตั้ งเป็ น
“สวนสุ นั น ทาอุ ท ยาน” อั น มี ชื่ อ มาจากสวนของพระอิ น ทร์ บ นสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ แ ละพระนามของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้มีการสร้างพระตาหนักเพิ่มเติม เพื่อไว้สาหรับเป็นที่ประทับให้แก่เจ้านายฝ่ายใน รวมทั้งเป็นอาคารที่พัก
สาหรับข้าราชบริพาร จ านวน 32 ตาหนั กโดยพระวิมาดาเธอกรมพระสุ ทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัด ดา
ได้ทรงโปรดให้จัดตั้ง “โรงเรียนนิภาคาร”ขึ้นภายในสวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสาหรับกุลสตรี ให้การศึกษา
แก่บุตรีของขุนนาง ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ และข้าหลวงจากตาหนักต่างๆ กระทั้งในปี พ.ศ. 2475 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ส่งผลกระทบต่อระบบเจ้านายเป็นอย่างมากทาให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์
ในสวนสุนันทาหวั่นเกรงต่อภัยทางการเมืองจึงต่างพากันทยอยออกจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น ส่งผลให้วังสวน
สุนัน ทาที่เคยงดงามถูกปล่อยให้ รกร้างขาดการดู แลและทาให้โรงเรียนนิภ าคารถูกยกเลิกดาเนินการไปโดย
ปริยาย ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการฟื้นฟู
กลั บ มาสวยงามอี กครั้ ง โดยคณะรั ฐ มนตรี มี มติ ให้ ใช้ พื้ น ที่ ของวังสวนสุ นั นทาให้ เกิดประโยชน์ โดยแปรจาก
ราชสานักฝ่ายในเป็นสถานศึกษาและได้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาของชาติ อันก่อเกิดพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นลาดับ
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ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย
ตราสั ญลั กษณ์ประจามหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นรูปพระราช
ลั ญ จกร ประจ ารั ช กาลที่ 9 เป็ นรู ปพระที่ นั่ งอั ฐทิ ศอุ ทุ มพรราชอาสน์
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรประกอบด้วยอักขระเป็นอุณาโลมมีรัศมี
เปล่ ง ประกายออกโดยรอบเหนื อ วงจั ก รเป็ น รู ป เศวตฉั ต รเจ็ ด ชั้ น
และมีฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอันแสดงถึง พระบรมเดชานุภาพใน
แ ผ่ น ดิ น รอ บ น อ ก ข อ งต ราด้ าน บ น มี ตั ว อั ก ษ รภ าษ าไท ย ว่ า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า
“SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY”

ความหมายของสี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์

สี ขาว
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ดอกไม้ ป ระจามหาวิ ท ยาลั ย

ดอกแก้วเจ้าจอม

สี ป ระจามหาวิ ท ยาลั ย
นาเงิน

หมายถึง การราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัติย์

ชมพู

หมายถึง การราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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สถานที่ สั ก การะประจามหาวิ ท ยาลั ย
พระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัย
พระพุทธสุนันทากร
ถือเป็นพระพุทธรูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนสุนันทา ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช เมื่ อ ปี พ . ศ . 2512
โดยพุทธลักษณะเป็นปางประทานพรผ้ าทิพย์ประดับตราประจา
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขนาดหน้าตักกว้าง 17 นิ้ว ประดิษฐานอยู่
บนอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

หอพระ
หอพระ
เป็นสถานที่เคารพสักการะของบุคลากรและนักศึกษาโดย
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล
ขนาดหน้าตัก กว้าง 14 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ได้รับ
พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยตั้งอยู่ ณ บริ เวณตรงข้ามอาคารหอประชุม
สุนันทานุสรณ์
พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์
พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
ตั้งอยู่บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นันทา
เป็นที่เคารพสักการะตลอดจนเป็นศูนย์รวมและที่ยึดโยงจิตใจของ
นักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทา

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2561

แผนที่ภายใน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เขตพืนที่ 1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์
อาคารนิลรัตนาทร
อาคารประชุมพรโสภิณ
อาคารมัธยมสาธิต (หลังใหม่)
อาคารมัธยมสาธิต
อาคารประถมสาธิต
อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ และศูนย์
อาหาร

เขตพืนที่ 4
41 อาคารศศิพงษ์ประไพ
42 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43 อาคารสานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44 อาคารพิสมัยพิมลสัตย์
45 อาคารจุฑารัตนาภรณ์
46 อาคารอาทรทิพยนิวาสน์
47 อาคารศูนย์ปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เขตพืนที่ 2
21 อาคารศรีจุฑาภา
22 อาคารฉัฐมราชศิลปสดุดี
23 อาคารวิทยาศาสตร์
24 อาคารมาลินีนพดารา
25 อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม
26 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
27 อาคารสายสุทธานภดล

เขตพืนที่ 3
31 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
32 อาคารปัญจมราชบรรณาศรม
33 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
34 อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
35 อาคารนิภานภดล
36 อาคารศิลปกรรมศาสตร์
37 อาคารเหมวดีพิทักษ์
38 อาคารวรลักษณานงค์

เขตพืนที่ 5
51 อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์
54 อาคารโรมแรมสวนสุนันทา
55 อาคารเกษตรสินเสริมศาสตร์
56 อาคารสุวพักตร์นิเวศน์
57 อาคารวิทยาการจัดการใหม่
58 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
59 อาคารประกอบพร้อมสระว่ายน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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ศู น ย์ ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
พื้นที่ 275 ไร่
๐ วิทยาลัยนานาชาติ
๐ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
๐ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ 80 ไร่
๐ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
พื้นที่ 128 ไร่
๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
๐ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 62 ไร่
๐ คณะครุศาสตร์
๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐ คณะวิทยาการจัดการ
๐ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๐ คณะศิลปกรรมศาสตร์
๐ บัณฑิตวิทยาลัย
๐ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
๐ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๐ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
พื้นที่ 15 ไร่
๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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คณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย

รศ.ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร. วิทยา เมฆขา
ผศ.ดร. ชนนาถ มีนะนันท์
รศ.ดร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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โครงสร้างมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

11

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2561

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ปรัชญา
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม”
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”
พันธกิจ
1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้ สามารถเรี ยนรู้ ในระดั บ สู ง มี ความเป็ นมนุ ษย์ ที่ รับผิ ดชอบต่ ออนาคตของโลกที่ มี แนวโน้ มเป็ น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิ จั ย (To conduct research) มุ่ งมั่ น ในการลงทุ น ทางการศึ กษาวิ จั ยในศาสตร์ ที่ เป็ นเอตทั คคะ
ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และ ความเจริญรุ่งเรืองผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่ งมอบผลงานวิชาการในระดั บเอตทัคคะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture)การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
ภารกิจหลัก
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services
and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไท ย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service
Center and Sustain the Thainess)
4) วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ (Conduct Research, Create Innovation and
Develop Knowledge for Society)
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5) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ และเน้ น ให้ เครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม
( Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network
Participation)
เสาหลัก
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture)
ค่านิยมหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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วัฒนธรรมองค์กร
“ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส”
อัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ห ลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณ ธรรม ใฝ่ ศึกษาเรียนรู้ และพัฒ นา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิช าที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความ
ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็ นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์
โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ทางปัญญา

บัณฑิตที่
พึงประสงค์

ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
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นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ งรั ดและสร้ างกระบวนการและกลไกการพั ฒ นาคณาจารย์ และบุ คลากรทุ กคนให้ ก้ าวไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครื อข่ ายภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยเฉพาะผู้ ใช้ บั ณฑิ ตเพื่ อการมี ส่ วนร่วมในการจั ด
การเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้ นผลิตบั ณฑิ ตให้ เป็ นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา
2. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้ นผลิตงานวิจัยที่เป็ นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง
ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
4. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนั บสนุ นให้ มี การสร้ างเครื อข่ ายทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ ยนเพื่ อการอนุ รั กษ์ และเผยแพร่ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
16
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
สร้างผลงานวิชาการเพื่อการบริการวิชาการ

GOAL

สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณ ภาพตามอัตลั กษณ์ ของมหาวิทยาลัย เป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณ ฑิต เพื่อสู่ การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่ วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้ เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒ นา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ ได้นายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา
จัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3

18

พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัตคะ
อย่างยั่งยืน

สร้างผลงาน
วิชาการสู่การ
ยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้าง
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเครือข่าย
และท้องถิ่น

ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
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พันธกิจที่ 1
ให้การศึกษา
“ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง
มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย
โดยไม่กลัวล้มเหลว”
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นักศึกษา
ปั จ จุ บั น มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ มุ่งเน้นที่จะเป็น “มหาวิทยาลั ยเอตทัคคะ
นานาชาติ” มีพันธกิจที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรมควบคู่กับด้านปัญญาของนักศึกษาดัง อัตลักษณ์
ที่ว่า “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ” เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นบัณฑิตระดับ
แนวหน้าที่ยืนหยัดอยู่ในสังคมระดับชาติและนานาชาติ
นักศึกษาคงอยู่
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาคงอยู่ ทั้ ง สิ้ น 30,337 คน จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา ได้ แ ก่
ระดับปริญญาตรี จานวน 29,623 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ระดับปริญญาโท จานวน 361คน คิดเป็นร้อยละ 1.19
ระดับปริญญาเอก จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.55 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 – 2561 เป็นกราฟ
ดังภาพที่ 2.1
29,623

หน่วยนับ : คน

27,31727,203

26,613
440 515 323 361

2558 2559 2560 2561
ปริญญาตรี

2558 2559 2560 2561
ปริญญาโท

122 136 261 185

172 168

2558 2559 2560 2561

2560 2561

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ภาพที่ 2.1 จานวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558 – 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
หมายเหตุ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเปิดรับปีการศึกษา 2559
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มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาจาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ
และภาคพิเศษ โดยมีนักศึกษาภาคปกติ จานวน 26,689 คน คิดเป็นร้อยละ 87.98 และภาคพิเศษ จานวน 3,648 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.02 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนนักศึกษา จาแนกตามประเภท การจัดการเรียน
การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.2
ภาคปกติ

30,000
20,000
10,000

24,332

23,047

20,098
4,322

ภาคพิเศษ

4,203

26,689

24,046

3,444

4,219

หน่วยนับ : คน

3,648

0
2557

2558

2559

2560

ปี 2561

ภาพที่ 2.2 จานวนนักศึกษาคงอยู่ จาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา จานวน 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยมี นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ จ านวน 23,433 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.79 กลุ่ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 5,066 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน 2,017 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61 ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนนักศึกษา จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ปีการศึกษา 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.3
หน่วยนับ : ร้อยละ

สังคมศาสตร์
76.79%

วิทยาศาสตร์ฯ
16.60%

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.61%
ภาพที่ 2.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่ จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
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นักศึกษาเข้าใหม่
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 8,623 คน โดยจาแนกเป็น
ภาคปกติ จานวน 7,652 คน คิดเป็นร้อยละ 88.74 และภาคพิเศษ จานวน 971 คน คิดเป็นร้อยละ 11.26
ทั้งนี้ ส ามารถแสดงเปรี ย บเทีย บจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่จาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.4
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หน่วยนับ : คน
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ภาพที่ 2.4 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

นักศึกษาต่างชาติ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามและทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ในด้ านวิ ชาการ การเรี ยนการสอน การวิ จั ย เป็ นต้ น ส่ งผลให้ มี นั กศึ กษาแลกเปลี่ ยน
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561
เป็นกราฟดังภาพที่ 2.5
หน่วยนับ : คน
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ภาพที่ 2.5 จานวนนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
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กระบวนการรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลั ย ฯ ได้มีการรั บ สมั ครนั ก ศึ ก ษาใหม่ ทั้งภาคปกติและภาคพิ เ ศษ โดยแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทคือ 1) การคัดเลือก 2) การสอบคัดเลือก สามารถแสดงผลการรับนักศึกษาเข้าระหว่างปีการศึกษา
2557-2560 เป็นกราฟภาพที่ 2.6 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ การรับเข้านักศึกษาเข้าใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2561 ในระดับปริ ญญาตรี ด้ ว ยระบบ TCAS จานวนทั้งสิ้ น 7,652 คน จาแนกตามประเภท
การรับเข้านั กศึกษา ได้แก่ การคัดเลือกประเภท Portfolio จานวน 3,268 คิดเป็นร้อยละ 42.70 โควตา
ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางวิชาการและทุนเพชรสุนันทา จานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76
การรับตรงร่วมกัน จานวน 2,429 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 การสอบเข้ารับเข้าศึกษา ในระบบส่วนกลาง
(Admission) จานวน 910 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89 การรับตรงอิสระ จานวน 690 คน คิดเป็นร้อยละ
9.01 ทั้งนี้ ส ามารถแสดงร้อยละการรับ เข้านักศึกษาเข้าใหม่ จาแนกตามประเภทการรับเข้านักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.7
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หน่วยนับ : คน
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สอบคัดเลือก
ภาพที่ 2.6 จานวนการรับเข้านักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

หน่วยนับ : ร้อยละ
42.70
31.74
11.89

4.76
Portfolio

โควตา

รับตรงร่วมกัน

สอบเข้าระบบส่วนกลาง

9.01
รับตรงอิสระ

ภาพที่ 2.7 ร้อยละการรับเข้านักศึกษาเข้าใหม่ จาแนกตามประเภทการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
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ภูมิลาเนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดเก็บข้อมูลภูมิลาเนาของนักศึกษาเข้าใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใหม่ ที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มี ภู มิ ล าเนาทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศไทย จ าแนกเป็ น
พื้น ที่กรุ งเทพมหานคร ร้ อยละ 24.33 เขตพื้นที่ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาครและ
สมุทรปราการ) ร้อยละ 12.84 ภาคเหนือ ร้อยละ 1.51 ภาคกลาง ร้อยละ 17.29 ภาคอีสาน ร้อยละ 16.48
ภาคใต้ ร้อยละ 14.26 ภาคตะวันตก ร้อยละ 6.16 ภาคตะวันออก ร้อยละ 6.50 และ ทั้งนี้สามารถแสดง
เปรียบเทียบภูมิลาเนานักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.8
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หน่วยนับ : ร้อยละ
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ภาพที่ 2.8 ภูมิลาเนาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
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ผู้สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ มีผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 จานวนทั้งสิ้น 5,918 คน จาแนก
เป็นระดับปริญญาตรี จานวน 5,149 คน คิดเป็นร้อยละ 87.01 ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 769 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 12.99 ทั้งนี้ ส ามารถแสดงเปรี ย บเทียบจานวนผู้ ส าเร็จ การศึ กษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560
เป็นกราฟ ดังภาพที่ 2.9
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หน่วยนับ : คน
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บัณฑิตศึกษา
ภาพที่ 2.9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

การมีงานทาของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยฯ ได้สารวจการมีงานทาของบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติผลสาเร็จการศึกษาในปี
การศึ ก ษา 2560 พบว่ า บั ณ ฑิ ต มี ง านท าหลั ง ส าเร็ จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 94.39 มีงานทา
หลังสาเร็จการศึกษามากกว่าระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 1.45
ยังไม่มีงานทา ร้อยละ 4.16 และอื่นๆ โดยคณะ/วิทยาลัย
ที่บัณฑิตมีงานทามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ ศิ ล ปะการแสดงและสื่ อ ใหม่ และวิ ทยาลั ย
นานาชาติ มีอัตราบัณฑิตมีงานทาเท่ากัน คือ ร้อยละ 100
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ตามล าดับ ทั้งนี้ส ามารถแสดง
เปรียบเทียบการมีงานทาของบัณฑิต ตั้งแต่ ปีการศึกษา
2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.10
26

หน่วยนับ : ร้อยละ
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ภาพที่ 2.10 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
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การทางานตรงสาขาของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยฯ ได้สารวจประเภทงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 พบว่า
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาได้งานตรงสาขา ร้อยละ 88.26 และไม่ตรงสาขา ร้อยละ 11.74 อีกทั้ง
ประเภทงาน ที่ บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่ ท าหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา ได้ แ ก่ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน
ธุรกิจอิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบการทางานตรงสาขาของบัณ ฑิต
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 2.11
หน่วยนับ : ร้อยละ
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ภาพที่ 2.11 ร้อยละการทางานตรงสาขาของบัณฑิตของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลั ย ฯ มีภ าระหน้ าที่ห ลั กส าคัญในการผลิ ตบัณฑิตออกสู่ สังคมเพื่อปฏิบัติงานในวิชาชีพต่าง ๆ
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน TQF อยู่ในระดับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2
จาแนกเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 91.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 89.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็น
ร้อยละ 92.8 ดังภาพที่ 2.12
80.37
66.54

2556

2557

85.49

91.2

หน่วยนับ : ร้อยละ

68.65

2558

2559

2560

ภาพที่ 2.12 ร้อยละการทางานตรงสาขาของบัณฑิตของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

27

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2561

นักเรียน
โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ปี การศึ กษา 2561 เปิ ดสอนในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนั กเรี ยนจ านวนทั้งสิ้ น 1,358 คน จาแนกเป็นนักเรียนระดับประถมศึ กษา
จานวน 439 คนคิดเป็นร้อยละ 32.33 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 919 คน คิดเป็นร้อยละ 67.67
ทั้งนี้สามารถ แสดงเปรียบเทียบจานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ปีการศึกษา
2557-2561 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 2.13
หน่วยนับ : คน

1,125

426

445

451

439

439

2557

2558

2559

2560

2561

1,091

1,015

967

919

2558

2559

2560

2561

2557

นักเรี ยนประถมศึกษา

นักเรี ยนมัธยมศึกษา

ภาพที่ 2.13 จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557-2561
แหล่งข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนและมีนัก เรียน
เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จานวน 1,089 คน คิดเป็นร้อยละ 80.19
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา) จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบ
จานวนนักเรียนจาแนกตามการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 2.14
1,213

2557

1,162

2558

1,115

2559

1,105

2560

ภาคภาษาไทย

หน่วยนับ : คน

1,089

2561

323

304

291

293

269

2557

2558

2559

2560

2561

ภาคภาษาอังกฤษ
ภาพที่ 2.14 จานวนนักเรียน จาแนกตามการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557-2561
แหล่งข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2560 สามารถสอบเข้าศึ กษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
รัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน และศึกษาต่อต่างประเทศและอื่นๆ จานวนทั้งสิ้น 181 คน จาแนกเป็น
มหาวิทยาลัยรัฐบาล จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 87.29 มหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.74 และศึกษาต่อต่างประเทศและอื่นๆ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.97 ทั้งนี้สามารถแสดง
เปรียบเทียบผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560
เป็นกราฟดังภาพที175่ 2.15
หน่วยนับ : คน
158
139
111
87
37

2556

2557

2558

2559

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

2560

2556

22

2557

27

2558

15

14

2559

2560

มหาวิทยาลัยเอกชน

6

4

7

1

2556

2557

2558

2559

9
2560

ศึกษาต่อต่างประเทศและอื่นๆ

ภาพที่ 2.15 จานวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดรายวิชา ของหลักสูตรการศึกษา
และใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ในการเปิดการสอนภาคปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
และภาคพิเศษ (ฤดูร้อน) มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี มีจานวนหน่วยกิตไม่ต่ากว่า
120 หน่วยกิต และปริญญาตรี 5 ปี มีจานวนหน่วยกิตไม่ต่ากว่า 150 หน่วยกิต โดยหลักสูตรทุกระดับเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มี ห น่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอนจ านวนทั้ ง สิ้ น 6 คณะ
7 วิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 2) คณะครุศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 4) คณะวิ ท ยาการจั ด การ 5) คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม 6) คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
7) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย 8) วิ ท ยาลั ย นานาชาติ 9) วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ 10) วิ ท ยาลั ย พยาบาล
และสุ ข ภาพ 11) วิ ท ยาลั ย สหเวชศาสตร์ 12) วิ ทยาลั ยการภาพยนตร์ ศิ ล ปะการแสดงและสื่ อใหม่ และ
13) วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน โดยมี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวนทั้ ง สิ้ น
103 หลักสูตร แต่ทั้งนี้ มีจานวนหลักสูตรที่รับการตรวจประกันคุณภาพ จานวน 102 หลักสูตร ประเมินตาม
เกณฑ์ ส ภาการพยาบาล 1 หลั ก สู ต ร โดยจ าแนกเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 76 หลั ก สู ต ร คิ ด เป็ น
ร้อยละ 73.79 ระดับปริญญาโท จานวน 17 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 16.50 ระดับปริญญาเอก จานวน 9 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 8.74 และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.97 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบ
จานวนหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.16
หน่วยนับ : หลักสูตร

97

94

13

7

2556

ปริญญาตรี

88

14

7

2557

ปริญญาโท

76

76

14
2558

ปริญญาเอก

6

17

9

2559

1

17

9

1

2560

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ภาพที่ 2.16 จานวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
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จ าแนกตามกลุ่ มสาขาวิช า พบว่า มีห ลั กสู ตรกลุ่ มสาขาวิช าสั งคมศาสตร์ จานวน 69 หลั กสู ตร
คิดเป็นร้อยละ 66.99 หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 29 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
ภาพที
่ 2.15 จ5านวนหลั
2556-2560
28.16 และหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน
หลักสูกสูตตรรทีคิ่เปิดดเป็การเรี
นร้อยนการสอน
ยละ 4.85ปีกทัารศึ้งนีก้สษาามารถแสดง
แหล่2556
งข้อมูล :–กองบริ
กษา สานั
กงานอธิ่ ก2.17
ารบดี
เปรียบเทียบจานวนหลักสูตรจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560การการศึ
เป็นกราฟดั
งภาพที
82

85

70

69

หน่วยนับ : หลักสูตร

69
26

27

33

29

29

6

6

5

5

5

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาพที่ 2.17 จานวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

สาขาวิชาเอตทัตคะ
มหาวิทยาลั ยได้คัดเลื อกสาขาวิชาเอตทัคคะ ในแต่ละคณะ/วิทยาลั ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนทั้งสิ้น 13 สาขาวิชา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สาขาวิชาเอตทัคคะในแต่ละคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
1. คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(*)
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(*)
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
5. คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาภาพยนตร์
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
8. วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน(*)
9. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลผู้สูงอายุ) (*)
12. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(*)
13. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หมายเหตุ : (*) สาขาทีเ่ ป็ นจุดเน้ นของทางมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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หลักสูตรที่เปิดใหม่

หน่วยนับ : หลักสูตร
8

มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด ใหม่
ในปีการศึกษา 2560 จานวน 2 หลักสูตร จากจานวนทั้งสิ้น
103 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจั ดการท่ องเที่ ย วและบริ ก าร หลั กสู ตรการจั ด การ
มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ ทั้งนี้สามารถแสดง
เปรียบเทียบจานวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.18

7

6

2

1
2556

2557

2558

2559

2560

ภาพที่ 2.18 จานวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

สาขาวิชายอดนิยม
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี จ านวนผู้ ส นใจสมั ค รเข้ า รั บ การศึ ก ษาต่ อ ทั้ ง ในระบบรั บ ตรง และระบบ
Admission ในปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 46,403 คน ทั้งนี้สามารถจาแนกอัตราส่วนของผู้สมัครสูงสุด
5 อันดับแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครเข้ารับการศึกษา 5 อันดับแรก ปีการศึกษา 2558-2561
ปีการศึกษา
อันดับ
1
2
3
4
5

2558
สาขาวิชา
สังคมศึกษา
พยาบาลศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
สาธารณสุขศาสตร์
ภาษาไทย

อัตราส่วน
1:21
1:19
1:18
1:18
1:17

2559
สาขาวิชา
อัตราส่วน
สังคมศึกษา
1:30
ภาษาไทย
1:28
การศึกษาปฐมวัย
1:27
ภาษาอังกฤษ
1:24
ภาษาไทย
1:17

2560
สาขาวิชา
อัตราส่วน
สังคมศึกษา
1:36
การศึกษาปฐมวัย
1:36
ภาษาไทย
1:33
ภาษาอังกฤษ
1:31
คณิตศาสตร์
1:24
1:17

1:17

2561
สาขาวิชา
อัตราส่วน
ภาษาไทย
1:45
การศึกษาปฐมวัย
1:35
คณิตศาสตร์
1:34
สังคมศึกษา
1:33
ภาษาอังกฤษ
1:30
1:33

1:45

ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบแนวโน้ม
อั ต ราส่ ว นการแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของสาขาวิ ช า
ภาษาไทย คณะครุ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา
2558-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.19
2558

2259

2560

2561

ภาพที่ 2.19 อัตราส่วนการแข่งขันของสาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2558-2561
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จานวน 122 โครงการ จาแนก
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จานวน 110 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.16 กิจกรรม
กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ จานวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.46 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 3 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 2.46 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จานวน 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.46 และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จานวน 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.46 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.20
หน่วยนับ : กิจกรรม

133
47

2556

122

35
2557

24

2558

2559

2560

ภาพที่ 2.20 จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี

ชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลั ยฯ ให้ ความส าคัญกับการใฝ่ หาความรู้นอกชั้นเรียนและนาความรู้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม โดยมีการจัดตั้งชมรมเพื่อสร้างการรวมกลุ่มของนักศึกษาในการทากิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมีชมรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จานวนทั้งสิ้น
38 ชมรม จาแนกเป็นชมรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ จานวน 17 ชมรม ด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 2 ชมรม ด้านกีฬา
จานวน 6 ชมรม ด้านวิชาการ จานวน 10 ชมรม และด้านศาสนาและจริยธรรม จานวน 3 ชมรม ทั้งนี้สามารถ
แสดงเปรียบเทียบจานวนชมรมนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.21
หน่วยนับ : ชมรม
38

14

2556

19

21

2557

2558

25

2559

2560

ภาพที่ 2.21 จานวนชมรมนักศึกษาปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาและศิษย์เก่า
รางวัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 153 รางวัล
ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนรางวัลนักศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2561 เป็นกราฟ
ดังภาพที่ 2.22
หน่วยนับ : รางวัล
153

62
31

31

2557

2558

48

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.22 จานวนรางวัลของนักศึกษาปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี

รางวัลของศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยฯ มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่อง จานวนทั้งสิ้น 8 คน ทั้งนี้
สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดัง
ภาพที่ 2.23
46

19

21

หน่วยนับ : คน

25
8

2557

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.23 จานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สวัสดิการสนับสนุนการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และสร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
โดยมี ทุ น สนั บ สนุ น การใช้ ชี วิ ต และการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ เรี ย นดี
มีความสามารถ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษาสาหรับสนับสนุนการศึกษาจากทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 31 แหล่งทุน จาแนกเป็นแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน 21 แหล่งทุน คิดเป็นร้อยละ 67.74 เช่น โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เป็นต้น และแหล่งทุนสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 10 แหล่งทุน คิดเป็นร้อยละ 32.26 เช่น ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทุนมูลนิธิ
ประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก เป็นต้น ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนแหล่งทุนสนับสนุนในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.24
46

หน่วยนับ : แหล่งทุน

43

37

2556

2557

2558

35

31

2559

2560

ภาพที่ 2.24 จานวนแหล่งทุนสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี

ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบทุนสนับสนุนการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 เป็นกราฟ
ดังภาพที่ 2.25
หน่วยนับ : แหล่งทุน
26
11

2556

16

2557

11

10

10

2558

2559

2560

2556

ทุนสนับสนุนภายใน

32

30

2557

2558

25

2559

21

2560

ทุนสนับสนุนภายนอก

ภาพที่ 2.25 จานวนทุนสนับสนุนการศึกษา จาแนกตามแหล่งสนับสนุน ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

35

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2561

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในปีการศึกษา 2560 มีผลงานการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ จานวนทั้งสิ้น 243 ผลงาน จาแนกเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
154 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 63.37 และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 89 ผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 36.63 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.26
หน่วยนับ : ผลงาน
194

197

ปริญญาโท

154

ปริญญาเอก
106

89

58

2556

2557

30

27

23

9

2558

2559

2560

ภาพที่ 2.26 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ฯ ระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา 2556-2560
แหล่งข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย
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การให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยฯ มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่านักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.67 ทั้ ง นี้ ส ามารถแสดงเปรี ย บเที ย บ
ระดับ ความพึงพอใจต่อการใช้บ ริ การระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
เป็นกราฟดังภาพที่ 2.27
หน่วยนับ : ร้อยละ
95.00

94.67

93.00
91.20

90.00

2557

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.27 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารและสารสนเทศมี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ จั ด และฝึ ก อบรม
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรภายในและภายนอกหน่ ว ยงานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ สร้ า งทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี กิ จ กรรมจ านวนทั้ ง สิ้ น 3 กิ จ กรรม จ าแนกเป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ กั บ บุ ค ลากร
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 1 กิ จ กรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 บุ ค ลากรภายนอก จ านวน 1 กิ จ กรรม
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และนักศึกษา จานวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบ
จานวนกิจกรรมสาหรับฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.28
หน่วยนับ : กิจกรรม

21
11

2557

7
2558

2559

4

3

2560

2561

ภาพที่ 2.28 จานวนกิจกรรมที่จัดสาหรับฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

37

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2561

ระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ให้ ก้ า วไปสู่ ค วามส าเร็ จ ที่ ก าหนดไว้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 12 ระบบ โดยแบ่ ง เป็ น ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น
การด าเนิ น งานของบุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ จ านวน 5 ระบบ เช่ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
และการตัดสินใจ (BI) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) เป็นต้น
ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษา จานวน 5 ระบบ เช่น ระบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ระบบเว็บไซต์อาจารย์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นต้น และระบบอื่น ๆ
จานวน 2 ระบบ เช่น ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร จึงมีการจัดทาโครงการ
“library 4.0” ที่ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมเพ้ น ท์ เ สื้ อ สไตล์ ไ ชยพั น ธ์ กิ จ กรรมแต่ ง ห้ อ งสวยด้ ว ย
ตะบองเพชร โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินท โครงการ “Library 4.0” : กิจกรรมชวนคู่หูมา
เป็น GURU ห้องสมุด เป็นต้น โดยพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.31 ในขณะเดียวกัน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด บริ ก ารห้ อ งสมุ ด ส าหรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จานวนทั้งสิ้น 278,870
คน ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็น
กราฟดังภาพที่ 2.29
หน่วยนับ : คน
347,524

340,141

303,237
284,858

2557

278,870

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.29 จานวนผู้ใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การฝึกหัดครู
มหาวิทยาลั ย ฯ เป็ น สถาบั น การศึกษาที่ มีรากฐานความเป็น มาที่ ยาวนาน และมีชื่อเสี ยงใน
การผลิ ตครู และได้รั บการยอมรั บในระดับชาติ ปัจจุบันจึงได้มีการส่ งเสริมพัฒนาระบบการผลิ ตครู ที่มี
คุณภาพและมีคุณธรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นครุ ศ าสตร์ เ พื่ อ ไปพั ฒ นาและเป็ น แม่ แ บบที่ ดี ข องสั ง คม
ในด้ า นการศึ กษา จ านวนทั้ งสิ้ น 444 คน ทั้ งนี้ สามารถแสดงเปรี ยบเที ยบจ านวนบั ณฑิ ตผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
ด้านวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.30
หน่วยนับ : คน

235

241

2557

2558

311

2559

425

444

2560

2561

ภาพที่ 2.30 จานวนบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : คณะครุศาสตร์
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การสร้างเครือข่ายด้านวิชาชีพครูกับสถาบันการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ท าความร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ด าเนิ น การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาวิชาชีพครูกับสถาบันการศึกษาของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 110 หน่วยงาน จาแนกเป็นหน่ว ยงานภาครัฐ จานวน 100 หน่วยงาน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.9 และหน่ ว ยงานภาคเอกชน จ านวน 10 หน่ ว ยงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.1 เป็ น กราฟ
ดังภาพที่ 2.31
ภาคเอกชน
10 หน่วยงาน

ภาครัฐบาล
100 หน่วยงาน
ภาพที่ 2.31 จานวนหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
แหล่งข้อมูล : คณะครุศาสตร์

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมและอบรมความรู้ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากหน่วยงานภายในและภายนอก จานวน 13 กิจกรรม มีผู้บริหารเข้ารับการพัฒนา จานวน 161 คน ทั้งนี้
สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟ
ดังภาพที่ 2.32
หน่วยนับ : คน

159

161

119

120
75

2557

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.32 จานวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : คณะครุศาสตร์
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การพัฒนาครูที่ไม่มีวุฒิ
มหาวิ ทยาลั ยฯ ได้ จั ดกิ จกรรม อบรมและพั ฒนาความรู้ ให้ กั บครู ไม่ มี วุ ฒิ จ านวน 1,092 คน
ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
เป็นกราฟ ดังภาพที่ 2.33
1,132

หน่วยนับ : คน

1,283

1,212

1,092

639

2557

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.33 จานวนครูไม่มีวุฒิเข้ารับการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : คณะครุศาสตร์

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนา
ผลการสารวจผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 2.34
หน่วยนับ : ร้อยละ
100.00

100.00
91.55

94.00

2557

100.00

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.34 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
แหล่งข้อมูล : คณะครุศาสตร์
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พันธกิจที่ 2
การวิจัย
“วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล”
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งานวิจัยสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
และหรือเผยแพร่ในวารสาร
งานวิจัยถือเป็นภารกิจหลักสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นการผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาการทางานกับท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ในวารสาร
จานวนทั้งสิ้น 196 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ
หรือเผยแพร่ในวารสาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.35

หน่วยนับ : ผลงาน

148

2557

108

125

2558

2559

196

156

2560

2561

ภาพที่ 2.35 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ใน
วารสารโดยจาแนกเป็นผลงานที่ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ จานวน 107 ผลงาน คิดเป็นร้อย
ละ 54.6 และผลงานที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จานวน 89 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 45.4
ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.36
หน่วยนับ : ผลงาน

145
107

90
54

49
3

2557

2558

2559

2560

2561

2557

71

60

2559

2560

89

18
2558

2561

ระดับชาติ
ระดับชาติ
ภาพที่ 2.36 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ในวารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 202,130,958 บาท โดยจาแนกเป็นทุนภายในมหาวิทยาลัย จานวน 97,106,588 บาท และทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย จานวน 105,024,370 บาท ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนงบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.37
หน่วยนับ : ล้านบาท

203.2814

81.5501
10.2085

2557

8.9655

2558

97.1065

8.8016

2559

79.2564

32.2454

2560

2561

2557

แหล่งทุนภายใน

2558

87.2028

2559

2560

105.0243

2561

แหล่งทุนภายนอก

ภาพที่ 2.37 งบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
: ปี 2557-2559 งบประมาณแผ่นดิน นับเป็นเงินแหล่งทุนภายนอก ปี 2560 -2561 นับเป็นแหล่งทุนเงินภายใน

อาจารย์ประจาที่มีผลงานวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี อ าจารย์ ป ระจ าที่ มี ผ ลงานวิ จั ย จ านวนทั้ ง สิ้ น 714 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.15
จากอาจารย์ ป ระจ าที่ ป ฏิ บั ติ ง านทั้ งหมด (ไม่ นั บ รวมลาศึ ก ษาต่ อ ) จ านวน 810 คน ทั้ ง นี้ ส ามารถแสดง
เปรียบเทียบร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.38
หน่วยนับ : คน

64.66

2557

82.47

92.68

86.79

88.15

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.38 อาจารย์ประจาที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

44

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2561

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยฯ มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จานวนทั้งสิ้น 360 ผลงาน ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
(นั บ รวมลาศึ ก ษาต่ อ ) จ านวน 810 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.44 ทั้ ง นี้ ส ามารถแสดงเปรี ย บเที ย บร้ อ ยละ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.39
หน่วยนับ : ร้อยละ
41.29

38.80

36.30

44.44

16.93

2557

2558

2559
2560
2561
ภาพที่ 2.39 ร้อยละการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

คุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ผลงานวิจั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รือนานาชาติ ของมหาวิท ยาลั ย มีคุ ณ ภาพเท่ ากั บ 535.80
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) จานวน 819 คน คิดเป็นร้อยละ 65.42 ทั้งนี้
สามารถแสดงเปรีย บเทียบร้อยละของคุณ ภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติห รือนานาชาติ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.40
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยนับ : ร้อยละ

49.97
35.13

2557

60.75

65.42

32.68

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.40 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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พันธกิจที่ 3
การบริการวิชาการ
“การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม"
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กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน และสังคม อันเป็น
การเพิ่มพูนพลังปัญญาสู่ท้องถิ่นโดยเขตพื้นที่ในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลั ย มีจานวน 5 พื้นที่ ได้แก่
1) เขตดุสิต-กรุงเทพมหานคร 2) จังหวัดสมุทรสงคราม 3) จังหวัดระนอง 4) จังหวัดนครปฐม และ 5) จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น
458 โครงการ ทั้ งนี้ สามารถแสดงเปรี ยบเที ยบจ านวนกิ จกรรมโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต่ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.41

หน่วยนับ : โครงการ
458

384

323

336

205

2557

2558

2559
2560
2561
ภาพที่ 2.41 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถานที่และแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยฯ มีการขยายและสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการจัดบริการวิชาการให้แก่สังคม
ตลอดจนเป็นการกระจายความรู้สู่ชุมชนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม จานวน 22 แหล่งเรียนรู้ โดยมีแหล่งเรียนรู้
เพื่ อให้ บ ริการส าหรับ ประชาชนในหลากหลายพื้น ที่ จาแนกเป็ นแหล่ งเรียนรู้ในเขตพื้ น ที่กรุงเทพมหานคร
12 แหล่งเรียนรู้ เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 3 แหล่งเรียนรู้ เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม จานวน 5 แหล่ง
เรียนรู้ เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 1 แหล่งเรียนรู้ และเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จานวน 1 แหล่งเรียนรู้
ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนแหล่งเรียนรู้ในการจัดบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
เป็นกราฟดังภาพที่ 2.42
26

17

2557

2558

21

22

2559

2560

หน่วยนับ : แหล่งเรียนรู้
22

2561

ภาพที่ 2.42 แหล่งเรียนรู้ในการจัดบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดบริการวิชาการและมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
จานวน 21 องค์ความรู้ ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.43

ล่งเรียนรู้

33

หน่วยนับ : องค์ความรู้
23

23

21

2559

2560

2561

12

2557

2558

ภาพที่ 2.43 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ ในแหล่งบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

บริ การวิชาการที่นาความรู้ มาใช้ใ นการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนและหรื อการวิจั ย
มหาวิทยาลั ยฯ มี โครงการบริการวิชาการที่ ได้ น าความรู้และประสบการณ์
111 มาใช้ ในการพั ฒนา
การเรี ย นการสอนและหรื อ งานวิ จั ย จ านวนทั้ ง สิ้ น 360 โครงการ ทั้ ง นี้ ส ามารถแสดงเปรี ย บเที ย บ
จ านวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ไ ด้ น ามาใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและหรื อ งานวิ จั ย ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.44
หน่วยนับ : โครงการ
272

360

313
248

185

2557

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.44 จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้รับบริการที่ได้รับความรู้สามารถนาความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง คิดเป็น
ร้อยละ 95.38 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบร้อยละของผู้รับบริการที่ได้นาความรู้จากการบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.45
หน่วยนับ : ร้อยละ

93.18

2557

97.78

98.18
91.09

2558

2559

2560

95.38

2561

ภาพที่ 2.45 ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
หรื อ การวิ จั ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.47 ทั้ ง นี้ ส ามารถแสดงเปรี ย บเที ย บร้ อ ยละโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ที่ได้นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรือการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟ
ดังภาพที่ 2.46
หน่วยนับ : ร้อยละ
90.24

2557

95.44

2558

98.51
81.51

2559

2560

98.47

2561

ภาพที่ 2.46 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรืองานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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พันธกิจที่ 4
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
“อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน”
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กิจกรรมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานจัดโครงการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวนทั้งสิ้น
25 โครงการ มี ผู้ เข้าร่ ว มโครงการ จ านวน 15,213 คน ทั้ งนี้ ส ามารถแสดงเปรีย บเที ย บจานวนกิ จ กรรม
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.46
หน่วยนับ : โครงการ

81

77
62
43

25

2557

2558

2559

2560

2561

ภาพที่ 2.46 จานวนกิจกรรมส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสิ นทร์ มีระดับ
ความพึ งพอใจเท่ ากั บ 4.82 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 5 ทั้ งนี้ สามารถแสดงเปรี ยบเที ยบระดั บความพึ งพอใจ
ของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.47
หน่วยนับ : คะแนน
4.80

4.63

4.64

2557

2558

2559

4.82

4.76

2560

2561

ภาพที่ 2.47 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

51

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2561

การเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 96.27 ทั้งนี้
สามารถแสดงเปรีย บเทีย บร้อยละของนักศึกษาที่เห็ นความส าคัญ ของศิลปวัฒ นธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 -2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 2.48
หน่วยนับ : ร้อยละ
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ภาพที่ 2.48 ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ส่วนที่ : 3 การบริหารจัดการ
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บุคลากรมหาวิทยาลัย
ด้วยความตระหนักและเห็นความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
มหาวิทยาลัยฯ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอันสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงาน
ที่ มุ่ งสร้ างความผาสุ กในการท างานให้ กั บ ผู้ ปฏิ บั ติ งานทุ กระดั บ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ทยาลั ยฯ
มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 1,838 คน จาแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จานวน 915 คน คิดเป็นร้อยละ 49.76 และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 923 คน คิดเป็นร้อยละ 50.24 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวน
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.1
หน่วยนับ : คน
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ภาพที่ 3.1 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557- 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

บุคลากรสายวิชาการ)จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ)
มหาวิทยาลั ยฯ มีอาจารย์ ที่ดารงตาแหน่งวิชาการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 183 คน
จาแนกเป็น ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37 รองศาสตราจารย์ จานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.39 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 79.23 ทั้งนี้สามารถแสดง
เปรี ย บเที ย บจ านวนร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ า ที่ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการ ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.2
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หน่วยนับ : คน
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หน่วยนับ : คน
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ภาพที่ 3.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557- 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
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บุคลากรสายวิชาการ )จาแนกตามวุฒิการศึกษา)
อาจารย์ ป ระจ าที่ มี วุ ฒิ การศึ กษาระดั บปริ ญ ญาเอกในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 308 คน
ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) จานวน 819 คน คิดเป็นร้อยละ 34.41 ทั้งนี้สามารถแสดงจานวน
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.3
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หน่วยนับ : ร้อยละ
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ภาพที่ 3.3 ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลั ย ฯ มีจ านวนบุ คลากรสายสนั บสนุน วิช าการ จานวนทั้งสิ้ น 923 คน จาแนกตาม
ประเภท เป็นข้าราชการ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจา จานวน
362 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จานวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 39.11
พนักงานราชการ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14 ลูกจ้างประจา จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14
และลู กจ้ างชั่ว คราว จ านวน 121 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 13.11 ทั้ งนี้ ส ามารถแสดงเปรีย บเที ยบร้อ ยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกราฟดังภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
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การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ฯ ให้ ความส าคัญ กับการพัฒ นาบุคลากรและมุ่งเน้นผู้ ปฏิบัติงานให้ มีศักยภาพ
และน าสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากการอบรมมาใช้ใ นการปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ใ ห้เ กิด ผลดีต ่อ มหาวิท ยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เช่น โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจาสู่งานวิจัย และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนั บ สนุน วิช าการ จานวน 7 กิจกรรม ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.5
13

หน่วยนับ : กิจกรรม
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ภาพที่ 3.5 จานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557- 2561
แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

การจัดการความรู้
การจั ดการความรู้ ภายในหน่ วยงานเพื่ อสร้างการท างานที่ มีประสิ ทธิภาพตลอดจนเป็ นการประยุ กต์
และนาเอาองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยฯ ค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนและนาไปใช้ประโยชน์มีจานวน 37 องค์
ความรู้ ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนองค์ความรู้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพ
ที่ 3.6
หน่วยนับ : องค์ความรู้
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ภาพที่ 3.6 จานวนองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557- 2561
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันภายในประเทศ
และต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
จ านวน 86 แห่ ง จ าแนกเป็ นความร่ วมมื อภายในประเทศ จ านวน 58 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.44 และ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ จานวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.56 ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบร้อยละ
ความร่วมมือภายในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.7
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ภาพที่ 3.7 ร้อยละความร่วมมือภายในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557- 2561
แหล่งข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS Star Ratings
มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลการประเมิ น QS Star Ratings ภาพรวมระดั บ 2 ดาว แสดงถึ ง ความเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพด้านชื่อเสียงและงานวิจัย ระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึง
ในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ โดยมีผลประเมินด้านสิ่งอานวยความสะดวก ระดับ 5 ดาว ด้านการสอน
ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ระดับ 4 ดาว ดังภาพที่ 3.8

ภาพที่ 3.8 อันดับของมหาวิทยาลัยฯ โดย QS Star Ratings ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Ranking
มหาวิ ทยาลั ยฯ เตรี ยมการเข้ าสู่ การจั ดอั นดั บมหาวิ ทยาลั ยโดย QS World University Ranking
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดกิจกรรมหลัก จานวน 6 กิจกรรมหลัก ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยฯ สามารถดาเนินการ
บรรลุ จ านวน 3 กิ จกรรม จากทั้ งหมด 4 กิ จกรรม คิ ดเป็ นร้ อยละ 75 โดยมี กิ จกรรมที่ ด าเนิ น การดั งนี้
1) จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี Account ของ Google scholar 2) จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (ไม่บรรลุ) 3) จานวนอาจารย์ประจาที่เป็นชาวต่างชาติ และ 4) จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้สามารถแสดง ผลดาเนินงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Ranking ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 3.9
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ผล

จานวนอาจารย์หรือนักวิจยั
ประจาที่มี Account ของ
Google scholar

แผน

ผล

จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

แผน

22

ผล

จานวนอาจารย์ประจาที่เป็น
ชาวต่างชาติ

70

แผน

225

ผล

จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ภาพที่ 3.9 การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโดย QS (Star-Ranking) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร )จาแนกตามแหล่งงบประมาณ)
มหาวิทยาลัย ฯ มีงบประมาณในการขับเคลื่อนและพัฒ นามหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา
จานวนทั้งสิ้น 1,905,305,400 บาท โดยจาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 857,830,900 บาท
คิดเป็ น ร้อยละ 45.02 และเงิน นอกงบประมาณ (เงินรายได้) จานวน 1,047,474,500 บาท คิดเป็น
ร้อ ยละ 54.98 แสดงเปรียบเที ยบจ านวนงบประมาณที่ ได้ จัดสรร จาแนกเป็ นงบประมาณแผ่ นดิ นและ
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.10
หน่วยนับ: ล้านบาท
1,047.4745

992.2573
917.0376

879.6816 874.6873 857.8309

954.1614
869.4024

765.6044
665.3766

2557

2558

2559
งบประมาณแผ่นดิน

2560

2561

2557

2558

2559

2560

2561

เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)

ภาพที่ 3.10 จานวนงบประมาณที่ได้จัดสรร จาแนกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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งบประมาณที่เบิกจ่าย )จาแนกตามแหล่งงบประมาณ)
มหาวิทยาลัยฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 1,753,973,200 บาท โดยจาแนกเป็น
งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน 854,389,200 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.71 และเงิ น นอกงบประมาณ
(เงิน รายได้) จ านวน 899,584,000 บาท คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 51.29 ทั้ งนี้ ส ามารถแสดงเปรียบเที ยบจานวน
งบประมาณที่เบิกจ่าย จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.11
หน่วยนับ: ล้านบาท
870.8812 861.8484 854.3892
738.7651
638.7154

612.7659

2557

2558

2559

2560

2561

2557

งบประมาณแผ่นดิน

704.4117 741.2765

2558

2559

827.3168 899.5840

2560

2561

เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)

ภาพที่ 3.11 จานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย จาแนกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ผ ลการเบิ ก จ่ ายงบประมาณแผ่ น ดิ น ในภาพรวม จ านวน 854,389,200 บาท
จากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จานวน 857,830,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.60 ซึ่งบรรลุตาม
ค่าเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางกาหนด (ร้อยละ 96) ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.12
หน่วยนับ : ร้อยละ

99.00

98.53

2559

2560

99.60

96.49
92.09

2557

2558

2561

ภาพที่ 3.12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ได้มี
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จานวน 5 องค์ประกอบ
13 ตัวบ่งชี้ ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นหลักประกันให้แก่สาธารณชน
ได้เกิดความมั่น ใจในมหาวิท ยาลั ย ที่จ ะสามารถทาหน้าที่ ผ ลิ ตบัณ ฑิ ตที่มีคุณ ภาพและคุณ ธรรม ซึ่งใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ร ะดั บ การประเมิ น อยู่ ในระดั บ ดี โดยได้ ค ะแนน 4.56
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้ สามารถแสดงเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2560 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 3.13
หน่วยนับ : คะแนน
3.67

2557

4.36

2558

4.32

4.56

2559
2560
ภาพที่ 3.13 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2560
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งแรกที่ เข้ า ร่ว ม
นาร่องในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 32 ประเด็นพิจารณา
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จานวน 19 ประเด็นพิจารณา ระดับดี จานวน 13 ประเด็นพิจารณา
ดังภาพที่ 3.14

ภาพที่ 3.14 คะแนนผลการประเมินคุณภาพนอก ปีงบประมาณ 2561
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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ผลการปฏิบัตริ าชการ
มหาวิ
ทยาลั
ยฯ ได้พ.ศ.ม2561
ี
มหาวิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิ
บัติการประจ
าปีงบประมาณ

มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการกากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน
และรายงานผลต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ ก รอบประเมิ น ผล 4 มิ ติ (ประสิ ท ธิ ผ ล คุ ณ ภาพบริ ก าร
ประสิท ธิภ าพการพั ฒ นาองค์การ) จานวน 53 ตัวชี้วัด น้าหนัก 100.00 คะแนน พบว่า มหาวิทยาลั ยฯ
ได้ประเมินตนเองที่คะแนนเท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้สามารถแสดงเปรียบเที ยบคะแนน
ผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.14
4.48

4.88

4.93

หน่วยนับ : คะแนน
4.82

2559

2560

2561

4.12

2557

2558

ภาพที่ 3.14 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
มหาวิกทศึกยาลั
ได้มี
มหาวิท ยาลั ย ฯ มีการเตรีย มความพร้อมส าหรับบุ คลากรและนั
ษา เพื่อย
เข้าฯ
สู่ ป ระชาคม

อาเซียน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ให้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อาทิ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Days) เป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการ
ทาความร่วมมือทางการศึกษา และการวิจัยกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน จานวนทั้งสิ้น 7 ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้
สามารถแสดงเปรียบเทียบจานวนประเทศที่ทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 3.15
8

9

9

2557

2558

2559

หน่วยนับ : ประเทศ

8

7

2560

2561

ภาพที่ 3.15 จานวนประเทศที่ทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แหล่งข้อมูล : หน่วยงานจัดการศึกษา
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ลาดับ
1.

ตารางที่ 3. ความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศภูมิภาคอาเซียน
ประเทศ
สถาบันการศึกษา/องค์กร
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Saigon Technology University (Ho Chi Minh City)
Vinh Long Community College
Hue University

2.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Technological University of Philippines

3.

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Binus University
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

4.

สหพันธรัฐมาเลเซีย

Universiti Putra Malaysia
University of Malaya

5

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

National University of Laos

6

สาธารณรัฐสิงคโปร์

Republic Polytechnic

7

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Myanmar Maritime
University of Computer Studies, Yangon (Bahan Campus)
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ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
คณะผู้จัดทา
นายสนธยา
นางสาวพุ่มพวง
นายพิบูลย์
นางสาววนัสนาฏ
นางสาวปรางทิพย์
ว่าที่ ร.ต.หญิงคณิศร
นางสาววรางคณา
นายจารัส
นายกิตติพัฒน์
ว่าที่ ร.ต.รชต
นายประพล

เจริญศิริ
กล้าหาญ
พูม่วง
ประพาลา
เกตุกลิ่น
บุญเรือง
ศิริหงษ์ทอง
นิ่มสาราญ
บัวเล็ก
สุขศุภชัย
สุขสุโฉม

วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
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