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กษณะขององค์กร และสภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นั น ทา เป็ นส่ว นหนึ่ง ของสั ง คมและระบบการศึ กษาระดั บ สู งของประเทศ
มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติท่พี ึงประสงค์ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู
และมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลาดับ มีพื้นที่สาหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ (62 ไร่ 20 ตารางวา)
2) ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม (275 ไร่) 3) ศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร่) 4) ศูนย์การศึกษา
จังหวัดระนอง (128 ไร่) และ 5) ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี (15 ไร่)
พ.ศ. 2480-2517
โรงเรียน
สวนสุนันทาวิทยาลัย

พ.ศ. 2518-2538
วิทยาครู
สวนสุนันทา

พ.ศ. 2535-2546
สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา

พ.ศ. 2547- ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จานวนทั้งสิ้น 118 หลักสูตร จาแนกเป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี จานวน 97 หลักสูตร ปริญญาโท จานวน 14 หลักสูตร และปริญญาเอก จานวน 7 หลักสูตร ในปี
การศึกษา 2558 มีนักศึกษาคงอยู่จานวนทั้งสิ้น 27,250 คน จาแนกเป็น ปริญญาตรี จานวน 26,613 คน โดยมี
นักศึก ษาต่า งชาติเข้า ศึกษา จานวน 70 คน ปริญ ญาโท จานวน 515 คน และปริญญาเอก จ านวน 122 คน
แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จานวน 23,047 คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จานวน 4,203 คน บุคลากรจานวนทั้งสิน้
1,599 คน จาแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จานวน 683 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 916 คน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ส ถานที่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ ง านของ
คณาจารย์ ประกอบด้วย 1) ห้องเรียน จานวน 162 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 37 ห้อง
3) ห้อ งปฏิบั ติการทางภาษา จานวน 3 ห้อ ง 4) ห้ องปฏิ บัติการทางวิท ยาศาสตร์ จานวน 23 ห้ อ ง
5) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 8 ห้อง และ 6) ห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น โรงละคร หอศิลป์
ห้องปฏิบัติการทางอาหาร ฯลฯ จานวน 63 ห้อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบ ERP (enterprise resource planning)
ระบบ E-Office E-learning เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วางเป้าหมายอีก 15 ปี
ขับเคลื่อนสู่ มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ
“เอตทัคคะหรือ GURU หมายถึง ผู้ยอดเยี่ยมในทาง
ใดทางหนึ่ง เป็ น พิเศษในแวดวงวิชาการ หรือ เป็ น
บุค คลผู้ ซึ่ ง อยู่ใ นสถานะที่ เชื่อ ถื อ ได้ เนื่อ งมาจาก
ความรู้ และความชานาญ ซึ่ง เป็ นที่ประจักษ์ และ
ยอมรับ”

ก

ารนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของสั ง คมและระบบการศึ กษาระดั บ สู ง ของประเทศ
มี ภ ารกิ จ ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี พึ ง ประสงค์
ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ จึงมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนา เพื่อปวง
ชน” โดยดาเนินการตามพันธกิจ “ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ทอ้ งถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม” ไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกในการทางาน เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัย
อันดับ 150 ของเอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติ และสามารถดารงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการเป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้ และยืนอยู่อย่างสง่า
งามในสังคมวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จานวน 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 3) ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 4) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 5) สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6) พัฒนาเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนา 7) ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล และ 8) ปฏิรูปการ
บริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ภายใต้การกากับดูแล และคาแนะนาของ สภา
มหาวิทยาลัยที่มีผทู้ รงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ การทางานของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทามีการประชุ มแบบทางการ (ประชุ มประจาเดือน) และมีการประชุ มเสวนา “สี่สภา ” ปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปผลและ
เสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษาในปั จ จุ บั น เปิ ด กว้ า งมากขึ้ น เพื่ อ รั บ กระแสโลก สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ก็ คื อ การเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลหรือที่เรียกว่าระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงวางนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ โดยวางเป้าหมายที่จะก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” หรือ International Niche
Guru University ในอีก 15 ปีข้างหน้า หรือ สวนสุนันทา 2030

ก

ารดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้ ว าง
ยุท ธศาสตร์ที่ใ ช้ในการขับ เคลื่อ นไปสู่ ความสาเร็จ ตามวิสั ย ทัศ น์ จ านวน 8 ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ โดยผลการ
ดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มุ่ ง ให้ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและท าให้ บุ ค ลากร
มีคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการที่ส่งผลต่อความสาเร็จความสาเร็จดังกล่าว
ดังนี้ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) เพื่อกาหนด
ทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 15 ปีข้างหน้า การพัฒนาการให้บริการโดยนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ อาทิเช่น ระบบ ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 และ ISO 27001 เป็นต้น การ
ดาเนินการจัดกิจกรรม U-Ranking เพื่อให้ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ โดย Webometrics Ranking of
World University ของประเทศสเปน เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งผลในปี 2558 มหาวิทยาลัยฯ ยังคงครอง
แชมป์อันดับที่ 1 ของราชภัฏ 3 สมัยติดต่อกัน อันดับที่ 17 ของประเทศ และอันดับที่ 601 ของเอเชีย
การจัดการความรู้เพื่อ ให้บุคลากรได้นาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาทางาน ซึ่งผลในปี 2558 มี
จานวนทั้งสิน้ 58 องค์ความรู้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้สรรหากลุ่มความรู้ทีม่ ีการดาเนินงานที่แบบอย่างดีเด่น (Best
Practice) และแบบอย่างโดดเด่น (Good Practice) จานวน 5 กลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ไปนาเสนอผลงานวิจัยที่ต่อ
ยอดจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ในเวทีระดับนานาชาติ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ โดยมีการวางระบบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและคณะ
การพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง เทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ โดยจั ด ให้ มี ห้ อ ง
Multimedia/ ห้อง Study Group/ Smart Class Room พัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวติ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรโดยการสนับสนุนทุนในการศึกษาให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 356 คน จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนา
บุคลากร เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (JD) โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทางาน (R2H) โครงการ
พัฒนาผลงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาด้านภูมิ
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ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้ างความร่มรื่นและพัฒนาสภาพแวดล้อมทัศน์ วิสัยให้
สะอาด เพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Green Campus เช่น โครงการสานักงานสีเขียว โครงการจัดทา
เว็บไซต์สีเขียว การจัด Big Cleaning day โครงการปรับพฤติกรรมการใช้น้า เป็นต้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี ับศิษย์เก่าและชุมชน
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะให้มีระบบศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความสัมพันธ์ท่ี
ดีกับมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการที่ส่งผลต่อความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จานวนทั้งสิ้น 14 กิจกรรม การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า
เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทางานและสังคม จานวนทั้งสิน้ 19 กิจกรรม การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ การให้ข้อมูล
ข่าวสารให้กับศิษย์เก่าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น Social Media เป็นต้น โดยศิษย์เก่าได้รับข่าวสารและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ จานวน 3,462 คน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้ จึงได้จัดโครงการที่ส่งผลต่อความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้ การพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ อาทิเช่น
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มศักยภาพต่อต้านยาเสพติด โครงการอบรมสัมมนาผู้นานักศึกษา สร้างภาวะความเป็นผู้นา ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาเฉพาะเพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เป็นต้น การพัฒนา
บริหารรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น จัดโครงการฝึกอบรมการเขียน
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) โครงการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุด มศึกษาแห่ง ชาติ เป็น ต้น ส่งเสริมและสนั บสนุ น การจั ดกิจ กรรมที่ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” อาทิเช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา
และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โครงการเตรียมประสบการณ์การฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา
และโครงการอบรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสานึกรักสถาบัน เป็นต้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ชุมชน และประเทศชาติ
มหาวิทยาลั ย ฯ มุ่ ง ที่จะสร้า งผลงานวิจั ย /งานสร้างสรรค์ ให้ ไ ด้รับ การตีพิม พ์ เผยแพร่ทั้ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงได้จัดโครงการที่ ส่งผลต่อความสาเร็จดังกล่าว ดัง นี้
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ โครงการคลินิกวิจัยสู่การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โครงการพัฒนางานวิจัยหรือ
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งานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เป็นต้น มีอาจารย์ประจามีผลงานวิจัย จานวน 555 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.47 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการวิจัยเด่น ได้แก่ 1) โครงการวิจัยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดพะเยา 2) โครงการวิจัยคุณลักษณะเด่นในการประกอบอาหารไทย คุณค่าทางโภชนาการ
และตารับอาหารไทยของพริกบางช้าง 3) โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและศึกษาประสิทธิผลของภูมิปัญญา
แพทย์พืน้ บ้านจากกะลามะพร้าวนวดคลายเครียดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 4) โครงการวิจัยการพัฒนาคู่มือ
ศึกษาชนิดนกชายคลองในเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น
อาจารย์ได้มีการตีพมิ พ์เผยแพร่ และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เช่น นาเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Innovation in Economics and Business
2015 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมประชุมและนาเสนองานวิจัยจาก International Network
on Sustainable Water Management in Developing Countries เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และได้คั ดเลือกให้
เป็น Associate member ใน SEA การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 47 World Conference on Educational
Sciences ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ และได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Influencing
Cyber Laboratory Conceptual Change Through Laboratory Learning เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม The Second (2nd) National
and International Conference on Quality in Management and Innovation” จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ
ACTUAL ECONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES (ACE-15)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะมีระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิด
ความร่ว มมือ ทางการศึกษาหรือการวิจัยกับมหาวิท ยาลัยในประชาคมอาเซียน จึง ได้จั ดโครงการที่ ส่งผลต่อ
ความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้ การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักศึกษา จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยจัดทา
ความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับประเทศในประชาคมอาเซียน จานวน 9 ประเทศ ดังนี้
ที่
1

ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2
3

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
มาเลเซีย

4

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5
6
7
8

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสิงคโปร์
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University Sains Malaysia
Indonesia Institute of the Arts, Denpasar
BINUS University
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เนการาบรูไนดารุสซาลาม และทุกประเทศในลาดับที่ 1-8

ทาความร่วมมือในการประชุม
ASEAN Academic Alliance : AAA

มหาวิทยาลัยจัดงาน “ASEAN Academic Alliance (AAA) พันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน” เพื่อสร้าง
พันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน มีผู้แทนจากประชาคมอาเชียน จานวน 10 ประเทศ เข้าร่วม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนา

มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มุ่ ง ที่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการของสั ง คม จึ ง มี
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน จึงได้จัดโครงการที่ส่งผลต่อความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้ การจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 โครงการ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการ
ทางการศึกษาคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" และโครงการพัฒนาศักยภาพความ
เป็นครูมืออาชีพ เป็นต้น การเปิดพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง ณ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ศูนย์การเรียนรู้
วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุ มชน
ตาบลคลองโยง หมู่ที่ 4 อาเภอพุ ทธมณฑล จังหวัด นครปฐม และศู นย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ ชุมชนคาชะโนด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น จัดโครงการ
บริการวิชาการเพื่อชุมชน จานวนทั้งสิน้ 323 โครงการ อาทิ โครงการการพัฒนาตัวแบบระบบเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในชุมชน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เตรียมจากชะครามแห้ง โครงการการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม OTOP เพื่อยกระดับสู่ SMEs ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ชุมชนวิชาการเพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม เป็นต้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
จึงได้จัดโครงการที่ส่งผลต่อความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้ การจัดโครงการกิจกรรมที่เผยแพร่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จานวน 62 โครงการ อาทิ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2557 โครงการพิธีบวงสรวงและบาเพ็ญ
กุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และโครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นต้น การบริการศูนย์สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ (3 ศิลป์) แก่นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดเก็บองค์ความรู้หรือสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่ให้บริการในศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ จานวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่ พระราชประวัติของสมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทอง
เขตขัติยนารี และพระราชประวัติ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะมีระบบบริหารทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุม้ ค่า จึงได้จัดโครงการที่ส่งผลต่อความสาเร็จดังกล่าว ดังนี้
การบริหารจัดการการหารายได้ของการสานักทรัพย์สินและรายได้ จานวน 5 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่
1) ฝ่ายโรงแรมวังสวนสุนันทา 2) ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3) ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
4) ฝ่ายสถาบันอบรมและท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 5) ฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 6) งาน
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

สวัสดิการ (รายได้เช่าร้าน สถานที่) มีรายได้สุทธิ จานวน 54 ล้านบาท หน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการเพื่อจัดรายได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีรายได้ทั้งสิน้ 893.12 ล้านบาท จาก 21 หน่วยงาน

ผ

ด้านการผลิตบัณฑิต

ลลัพธ์การดาเนินการตามพันธกิจ

 นักศึกษาเข้าใหม่
จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2555-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 1
8,401

7,782

6,487

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

8,755

ปี 2558

ภาพที่ 1 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จาแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555-2558
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

 ผู้สาเร็จการศึกษา
จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา สามารถเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2554-2557 เป็ น กราฟ
ดังภาพที่ 2
3,745

ปี 2554

4,310

3,938

ปี 2555

ปี 2556

4,429

ปี 2557

119

562

289

176

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ภาพที่ 2 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554-2557
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

 การมีงานทาของบัณฑิต
ร้ อ ยละการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต สามารถเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2554-2557 เป็ น กราฟ
ดังภาพที่ 3
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96.25

96.49
91.99

87.54

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ภาพที่ 3 ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554-2557
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

 การทางานตรงสาขาของบัณฑิต
ร้อยละการทางานตรงสาขาของบัณฑิต สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2557 เป็นกราฟ
ดังภาพที่ 4
95.39
62.37

ปี 2554

ปี 2555

80.37

66.54

ปี 2556

ปี 2557
ภาพที่ 4 ร้อยละการทางานตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554-2557
แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี

 นักเรียน
จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 5

1,116
410

ปีการศึกษา 2555

1,125
426

1,091
445

1,015
451

ฝ่ายประถม
ฝ่ายมัธยม

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ภาพที่ 5 จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2555-2558
แหล่งข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

 รางวัลของนักศึกษา
จานวนรางวัลนักศึกษา สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 6
31

ปี 2556

62

31

ปี 2557

ปี 2558
ภาพที่ 6 จานวนรางวัลนักศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558
แหล่งข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี

 รางวัลของศิษย์เก่า
จานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เป็นกราฟ
ดังภาพที่ 7

19

14

ปี 2556

21

ปี 2557
ปี 2558
ภาพที่ 7 จานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
แหล่งข้อมูล : หน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้านผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน
จานวนของครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 8
1,500

1,132

1,283

1,000

123

500
-

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
ภาพที่ 8 จานวนครูไม่มีวุฒเิ ข้ารับการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
แหล่งข้อมูล : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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www.ssru.ac.th

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

ด้านการบริการวิชาการ
 โครงการบริการวิชาการ
จ านวนกิ จ กรรมโครงการบริ ก ารวิ ช าการ สามารถเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 9

115

ปี 2555

323

205

119

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 9 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 แหล่งเรียนรู้
จ านวนแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นการจั ด บริ ก ารวิ ช าการ สามารถเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 10
ปี 2557
17 แหล่งเรียนรู้
ปี 2558
26 แหล่งเรียนรู้

ภาพที่ 10 แหล่งเรียนรู้ในการจัดบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 โครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 11
100

90.24
95.44

80
60

41.07

55.92

40
20
0
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 11 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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 ผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ร้ อ ยละของผู้ รั บ บริ ก ารที่ น าความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง สามารถเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 12
100
97.78

98
96
94

92.57
93.18

92
90

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 12 ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 13
4.65
4.60

4.64
4.63

4.58

4.55
4.50
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ภาพที่ 13 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
แหล่งข้อมูล : สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดั บ ความพึง พอใจของผู้เข้า ร่ ว มกิจ กรรมท านุ บ ารุง ศิ ล ปวั ฒนธรรม สามารถเปรีย บเที ย บตั้ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เป็นกราฟดังภาพที่ 14
5.00
4.63
4.50

4.35

4.30

4.00
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 14 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
แหล่งข้อมูล : สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ด้านวิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
จานวนผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใ นระดับ ชาติและนานาชาติ สามารถเปรียบเทีย บตั้ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เป็นกราฟดังภาพที่ 15
145
90
2

3

18

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

11
ปี 2556

ปี 2557

ระดับชาติ

ปี 2558

ระดับนานาชาติ

ภาพที่ 15 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร้ อ ยละของคุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ สามารถ
เปรียบเทียบตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2555-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 16
9.20

ปี 2555

35.13

10.78

ปี 2556

32.68

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 16 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 งบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย
จานวนงบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25552558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 17
203.2814
17.8942
ปี 2555

11.8886
ปี 2556

10.2085

ปี 2557

8.9655
ปี 2558

38.6911

ปี 2555

แหล่งทุนภายใน

70.1141

32.2454
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

แหล่งทุนภายนอก

ภาพที่ 17 งบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

 อาจารย์ที่มผี ลงานวิจัย
ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
เป็นกราฟ ดังภาพที่ 18
58.29

82.47

64.66

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 18 ร้อยละอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ร้ อ ยละการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ สามารถเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่ พ.ศ. 2555-2558
เป็นกราฟดังภาพที่ 19
14.45

ปี 2555

20.13

ปี 2556

41.29
16.93

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 19 ร้อยละการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้านการบริหารจัดการ การจัดการความรู้
 การจัดการความรู้
จานวนองค์ความรู้ที่ น าไปใช้ป ระโยชน์ใ นการปฏิ บั ติง าน สามารถเปรีย บเทีย บเปรีย บตั้ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 20

47

28

ปี 2555

ปี 2556

55

ปี 2557

58

ปี 2558

ภาพที่ 20 องค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555- 2558
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

 ความร่วมมือระหว่างสถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ
ร้อ ยละความร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ง ภายในและต่ า งประเทศ สามารถเปรีย บเทีย บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 21

50.00

35.19

50.00

64.81

ปี 2556

38.67
61.33

ภายในประเทศ
ต่างประเทศ

ปี 2557
ปี 2558

ภาพที่ 21 จานวนความร่วมมือภายในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556- 2558
แหล่งข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน สามารถ
เปรียบเทียบตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555- 2558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 22
อันดับ 1 อันดับ 1
อันดับ 17
อันดับ 25
อันดับ 49 อันดับ 47

อันดับ 10

อันดับ 708 อันดับ 602
อันดับ 893
อันดับ 976

อันดับ 15

2555

2556

2557

2558

2555

2556

ราชภัฏ

2557

2558

2555

ประเทศ

2556

2557

2558

เอเชีย
ภาพที่ 22 อันดับของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555- 2558
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

 งบประมาณที่เบิกจ่าย (จาแนกตามแหล่งงบประมาณ)
จ านวนงบประมาณ ที่ เบิ กจ่ าย สามารถเปรี ยบเที ยบตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
เป็นกราฟ ดังภาพที่ 23

1,000
800

565.9699 612.7659

600

825.6419

738.7651

704.4117

638.7154

606.676

391.0273

(หน่วย: ล้านบาท)

400
200
0

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

งบประมาณแผ่นดิน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

ภาพที่ 23 จานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย จาแนกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

 ผลการจัดหารายได้
ร้อยละของกาไรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25552558 เป็นกราฟ ดังภาพที่ 24
300

258.61

250
200
150

96.02

100

70.05
22.02

50
0

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ภาพที่ 24 ร้อยละของกาไรที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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