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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสวนหนึ่งของสังคม และระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ          

มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค ตอบสนอง

ตอความตองการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มตนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนาเปนวิทยาลัยครู

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามลําดับ  

พ.ศ. 2480 – 2517 

โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2518 – 2534 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2535 – 2546 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 

พ้ืนท่ี 62 ไร 20 ตารางวา 

ศูนยการศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ้ืนท่ี 80 ไร  

๐ วิทยาลัยสหเวชศาสตร 

ศูนยการศึกษา จังหวัดนครปฐม 

พ้ืนท่ี 275 ไร 

๐ วิทยาลัยนานาชาติ 

๐ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

ศูนยการศึกษา จังหวัดระนอง 

พ้ืนท่ี 128 ไร 

๐ ศูนยสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน 

ศูนยการศึกษา จังหวัดอุดรธานี 

พ้ืนท่ี 15 ไร 

๐ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมฯ 

๐ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บุคลากร 

 การจัดการเรียนการสอน มีจํานวนหลักสูตรท้ังสิ้น 108 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

จํานวน 88 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 14 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน  6 หลักสูตร  

 นักศึกษาคงอยูในปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 27,776 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 

27,317 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 323 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 136 คน
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ปริญญาตรี 

88 หลักสูตร  

ปริญญาโท 

14 หลักสูตร  

ปริญญาเอก 

6 หลักสูตร  

บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น  

1,408 คน  

สายวิชาการ 750 คน 

คิดเปน 53.3 %   

สายสนับสนนุวิชาการ  658 คน 

คิดเปน 46.7 % 

ป.ตรี 12 คน 
2% 

ป.โท 511 คน 
68% 

ป.เอก 227 คน 
30% 

ผศ. 100 คน 
13% 

รศ. 31 คน 
4% 

ศ.  4 คน 
1% 

อ. 615 คน 
82% 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



หองเรียน จํานวน 162 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 37 หอง 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  

จํานวน 8 หอง 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หองปฏิบัติการทางภาษา  

จํานวน 3 หอง

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  

จํานวน 23 หอง 

หองปฏิบัติการอ่ืนๆ เชน โรงละคร หองฝกการบริการบนเครื่องบินจําลอง 

หองปฏิบัติการโลจิสติกส ฯลฯ จํานวน 63 หอง



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การดําเนินงานตามพันธกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตท่ีเนนองคความรูสูทองถ่ิน ฝกหัดครู วิจัย บริการ

วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศนวา“มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพ่ือปวงชน”และไดกําหนด

ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน จํานวน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) "บริหาร"   

ความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2)."วิจัย" การริเริ่ม สรางสรรค นวัตกรรม และการวิจัย  

3) "เครือขาย" การสรางเครือขาย 4) "ประชาสัมพันธ" การพัฒนาภาพลักษณขององคการ และสงเสริมการ

ประชาสัมพันธ และ 5) “กาวไกล”การยกระดับการศึกษาสูมาตรฐาน กาวไกลสูอาเซียนและสากลท่ีตอบสนองตอ

พันธกิจดังกลาว โดยมีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนในแตละพันธกิจ ดังนี้ 

 

การจัดการเรียนการสอน 
 

มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา ตรงกับความตองการของชุมชนและสังคม          

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู อยูในสังคมอาเซียนใหประชากรโลก (Global citizen) อยางมีความสุข โดยมีการสงเสริม

และสนับสนุนใหคณะ/วิทยาลัย มีการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรโดยใชเครือขายจัดการเรียนการสอนดวย

นวัตกรรมรวมสมัยใหเกิดประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯปรับระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เปนแบบการลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (Free Enrollment)  รวมถึงพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณสวนสุนันทา 

พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ จัดงานสวนสุนันทาวิชาการ ระหวางวันท่ี 25- 27 

สิงหาคม 2559 ภายใต concept.ท่ีวา“วิชาการ. . .สัมผัสได” เพ่ือเผยแพรผลงานดานวิชาการของอาจารย             

และนักศึกษา ตลอดจนการนําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับ “สวนสุนันทา” มีนักศึกษา ศิษยเกา/บุคลากร และประชาชน

ท่ัวไปใหความสนใจเขารวมกิจกรรม ประมาณ 8,000 คน รวมท้ังการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูของนักศึกษาและการปฏิบั ติงานของอาจารย  การใหความสํ า คัญกับบัณฑิตท่ีสํ า เร็จการศึกษา 

โดยแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันท่ีซอมรับปริญญา ซ่ึง นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผูบริหารเขารวม 

โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิเชน มอบครุยวิทยฐานะและชอดอกไมแสดงความยินดีแกบัณฑิตกิตติมศักด์ิ การมอบเข็ม

เชิดชูเกียรติแกบัณฑิตเกียรตินิยม และเกียรติบัตรแกบัณฑิตกิจกรรมดีเดน รวมท้ังนักศึกษารุนนองมอบของท่ีระลึก

แสดงความยินดีกับพ่ีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยฯ ไดผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพท่ีสนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝกหัดครูสูอาเซียน             

ซ่ึงเปนรากฐานเดิมท่ีเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยฯ โดยปจจุบันมีนักศึกษาครู จํานวนท้ังสิ้น 2,140 คน และมีผูสําเร็จ

การศึกษาดานครู ในปการศึกษา 2558 จํานวน 347 คน มหาวิทยาลัยฯจัดโครงการพัฒนาใหกับผูบริหาร ครู               

และบุคลากรทางการศึกษา เปนโครงการแบบใหเปลา จํานวน 16 โครงการ มีผูเขารับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 1,099 คน 

อาทิเชน โครงการพัฒนาศักยภาพความเปนครูมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรูแบบ  

(STEM Education ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําโครงงานวิชาคณิตศาสตร สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนตน  



การวิจัย 
 

 มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนผลิตงานวิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนา

ภูมิปญญาไทยสูประชาคมอาเซียนและสากล โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย การสงเสริม

และสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเ พ่ือการตีพิมพเผยแพรในเวทีระดับชาติ                         

หรือระดับนานาชาติ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

จํานวน 949 ผลงาน เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 483 ผลงาน จึงสงผลใหผลงานการตีพิมพ            

ของทุกกลุมสาขาวิชาบรรลุ เปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังสง เสริมและสนับสนุนใหอาจารยส งผลงานวิจัย                    

หรืองานสรางสรรคเพ่ือยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ “ลวดลายผา” 

จํานวน 4 ผลงาน ของ ผูชวยศาสตราจารยรจนา จันทราสา ไดรับการจดสิทธิบัตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ               

ไดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จํานวน 3 ครั้ง มีผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอมากกวา               

300 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาตางๆ มหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการทํางานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารยมีผลงานวิจัย จํานวนท้ังสิ้น                 

684  คน คิดเปนรอยละ 92.68 

 

การบริการวิชาการ 
 

 มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนการใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อยางมีคุณภาพ รวมท้ังเปนการยกมาตรฐานของชุมชน สังคมและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ 

SMEs.ใหเขมแข็งโดยมหาวิทยาลัยฯไดกําหนดพ้ืนท่ีการใหบริการ 5 พ้ืนท่ี ไดแก 1) พ้ืนท่ีเขตดุสิต-พระนคร :               

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนวัดใหมอมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร                     

2) พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 3) พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง 4) พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและ 5) พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี                   

ซ่ึงไดจัดโครงการบริการวิชาการใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว จํานวน 337 โครงการ รวมท้ังไดเพ่ิมฐานความรู             

ในแหลงเรียนรูตางๆ อาทิเชน การผลิตสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทักษะการใชระบบสารสนเทศ

เบื้องตน การประดิษฐระบบโซลาเซลลเพ่ือการสูบน้ําในการเกษตร วิธีการทําผาบาติก การออมทรัพยเพ่ือบานม่ันคง  

การสงเสริมสุขภาพทางเพศสําหรับมารดาวัยรุนหลังคลอด การบริหารจัดการโรงสีขาวสําหรับครอบครัวขนาดเล็ก  

การผลิตปุยจากถานชีวภาพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมชุมชนวิชาการ ครั้งท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 25–27 สิงหาคม 2559 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของทองถ่ินไทยภายใตงานสวนสุนันทาวิชาการ             

โดยไดนําองความรูจากโครงการบริการวิชาการมาจัดบูธนิทรรศการเพ่ือถายทอดองคความรูใหแกนักศึกษา บุคลากร 

ประชาชนท่ัวไป มีผูเขารวมงาน จํานวนท้ังสิ้น 3,797 คน  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนอนุรักษ พัฒนาใหบริการ และเปนศูนยกลางบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทรสูอาเซียน โดยมีจัดโครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรรวมกับหนวยงานตางๆ 

เพ่ือเผยแพรความรูศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร อาทิเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนตน และจัดโครงการ

นิทรรศการ “ประณีตศิลปราชสํานักฝายใน” พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ 

ปยมหาราชปดิวรัดา ในงานพิพิธภัณฑไทย 2559 Thailand Museum Expo 2016–Amazing Thai Museums ระหวาง

วันท่ี 16 – 21 กันยายน 2559 ณ พระตําหนักแดง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ 

ใหบริการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร จํานวน 3 แหลง ไดแก 1) พิพิธภัณฑพระวิมาดาเธอฯ   

2) พิพิธภัณฑ 3 ศิลป  และ โดย 3 ) ศูนยขอมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู ใชบริการแหลงเรียนรู 

ดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร จํานวน 16,123 คน และมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

 

การบริหารจัดการ 
 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือใหมีความคลองตัว และเหมาะสมกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศและโลก โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีไดดําเนินการ ดังนี้ 

 1)  การจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574) เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ระยะยาว 

 2)  การสรางความรูความเขาใจการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหกับบุคลากรเพ่ือเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจวามหาวิทยาลัยฯมีความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงผลการประชามติปรากฏวา บุคลากร

เห็นวามหาวิทยาลัยฯ ยังไมมีความพรอมท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

3)  การจัดหารายได ของหนวยงานตางๆ ไดจัดหารายไดดวยการบริการทางวิชาการ และการวิจัย การเปดพ้ืนท่ี

ใหรานคาตางๆ มาเชาพ้ืนท่ี การปรับปรุงอาคารโรงแรมวังสวนสุนันทา เปนตน 

4) การพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

สูมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ (English for International Niche Guru University) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ความรู

ความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ใชขอสอบมาตรฐานวัดความรูทางดาน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือใชประเมินศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรและไดจัดโครงการพัฒนาโดยแบงออกเปน  

2 สวนใหญๆ คือ 1) โครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  2) โครงการอบรมและกิจกรรม

สงเสริมการใชภาษาอังกฤษภายหลังการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  

5) การกํากับและติดตามใหหนวยงานมีการใชจายงบประมาณอยางมีวินัยและเปนไปตามแผน ท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยฯ สามารถเบิกจายงบประมาณแผนดินไดรอยละ 99.00 จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหไดรับ 

“รางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในดาน              

การเบิกจาย (ระดับดี)” จากกรมบัญชีกลาง 

6) การพัฒนาความพรอมของอาจารยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการพัฒนา และสงเสริมใหคณาจารยพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ โดยจัดใหมีวิทยากรท่ีปรึกษาทุกวันพุธ สัปดาหท่ี 3 ของแตละเดือน รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํา

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ สําหรับคณาจารยท่ีสงเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



7) การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับแผนการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร ป 2560 – 2564 และแผนพัฒนา

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (ป 2560 - 2564) 

8) การจัดโครงการเผยแพรศิลปะและประชาสัมพันธวัฒนธรรมไทยสูประชาคมอาเซียน ระหวางวันท่ี 17 – 20 

สิงหาคม 2559 ณ  East Asia Institute of Management (EASB) สาธารณรัฐสิงคโปร เพ่ือสานตอความสัมพันธระหวาง

พันธมิตรทางวิชาการแหงอาเซียนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยในอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ และเพ่ือสรางการแลกเปลี่ยน

วิสัยทัศนของแตละมหาวิทยาลัยในอาเซียน 

9) การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการ

เสนอขาวสารใหบุคลากร ประชาคมและสังคมรับทราบผลการดําเนินงานตางๆ ตลอดจนเปนการรับผิดชอบตอสังคมในการ

ตอบโจทย หรือประเด็นคําถามตางๆ จากสังคม สื่อสารผานการดําเนินงานรูปแบบตางๆ  

10) การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และยกอันดับเปน 

มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย  

11) การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม จํานวน 39 คน  และไดเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ผลลัพธดานการจัดการเรียนการสอน 

ผูสําเร็จการศึกษา  ผูมาสมัครเรียนระดับปริญญาตร ี

ปการศึกษา 2559 จํานวน 48,250 คน 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

สาขา พยาบาลศาสตร  

จํานวนผูสมัคร 1,843 คน  (1:15)  

คณะครุศาสตร สาขา สังคมศึกษา 

จํานวนผูสมัคร 1,794 คน  (1:30) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

สาขาการจัดการโรงแรมธุรกิจท่ีพัก 

จํานวนผูสมัคร 1,755 คน  (1:12) 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

4,310 คน 

4,429 คน 

4,774 คน 

การมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2558 

83.24 % 

วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ 99.09 % 

วิทยาลัยนานาชาติ 94.20 % 

วิทยาลัยโลจิสติกส 89.44 % 

คณะท่ีบัณฑิตมีงานทําสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 

การทํางานตรงสาขาของบัณฑิต ปการศึกษา 2558 

คณะท่ีบัณฑิตทํางานตรงสาขาสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 

วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ   100.00 % 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   81.65 % 

วิทยาลัยนานาชาติ   76.92 % 

68.65 % 

รางวัลของศิษยเกา 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

10 

15 

20 

25 

30 

19 
21 

25 

รางวัลของนักศึกษา จํานวน 48 รางวัล  

คณะวิทยาการจัดการ 10 รางวัล 

คณะศิลปกรรมศาสตร   6 รางวัล 

วิทยาลัยการภาพยนตรฯ   5 รางวัล 

คณะท่ีนักศึกษาไดรางวัลสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



คุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 29.13 28.29 52.37

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 65.00 51.46 51.76

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 7.14 17.60 32.05

29.13 28.29 

52.37 

65.00 
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51.76 
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32.05 
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60.00
70.00

ผลลัพธดานการวิจัย 

572 
466 

949 

ผลงานวิจัยที่เผยแพร และหรือตีพิมพ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ฝายประถม 439 คน 

32 % 

ฝายมัธยม 947 คน 

68 % 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



อาจารยที่มีผลงานวิจัย 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

100.00 

64.66 

82.47 

92.68 

50.00 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

0.00
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20.00

30.00

40.00

50.00

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รวม 

39.18 
38.46 37.35 

38.80 

งบประมาณสนับสนุนดานวิจัย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

แหลงทุนภายใน แหลงทุนภายนอก 

10.2085 8.9655 8.8016 
32.2454 

203.2814 

79.2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชนไดจริง 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 
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96.00 

97.00 

98.00 

99.00 

93.18 % 

97.78 % 

98.18 % 
100.00 

ผลลัพธดานการบริการวิชาการ 

โครงการบริการวิชาการ 

205 โครงการ 

323 โครงการ 

384 โครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกบัการเรียนการสอน 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

 185 โครงการ  

 272 โครงการ  
 313 โครงการ  



ผลลัพธดานการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

องคความรูใหมในแหลงเรียนรู 

จํานวนองคความรูใหมในแหลงเรียนรู  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน  23  องคความรู 

ผลลัพธดานการบริหารจัดการ 
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ป 2557 ป 2558 ป 2559 
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อาจารยท่ีไดรับอนุมติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(ผูชวยศาสตราจารย) 

อาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
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ปี 2558 ปี 2559 

46 44 
29 37 

75 81 

ภายในประเทศ ตางประเทศ รวม 

ความรวมมือระหวางสถาบันภายในประเทศ และตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

0.00

2.00

4.00

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.67
4.36

ระ
ดับ

ดี 

ระ
ดับ

ดี 

ระดับดีมาก 
 1 หลักสูตร 

0.93% 

ระดับดี   
55 หลักสูตร 

51.40% 

ระดับ 
ปานกลาง  

46 หลักสูตร 
43.00% 

ระดับนอย   
5 หลักสูตร 

4.67% 
หลักสูตรที่มี

คุณภาพอยูใน

ระดับดีเพิ่มขึ้น

จากปที่ผานมา 

52 หลักสูตร 

คุณภาพมหาวิทยาลัย คุณภาพหลักสูตร 

องคความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
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การเบิกจายงบประมาณแผนดิน 

2556 2557 2558 2559

งบลงทุน 79.74 76.46 89.1 97.21

ภาพรวม 88.64 92.09 96.49 99
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“รางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

ดานการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ในดานการเบิกจาย (ระดับดี)”  

จาก กรมบัญชีกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการจัดอันดับจาก webometric  

ป พ.ศ. 2557 – 2559 อันดับท่ี  1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 สมัยตอเนื่อง 
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