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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสวนหนึ่งของสังคม และระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ
มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค ตอบสนอง
ตอความตองการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มตนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนาเปนวิทยาลัยครู
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามลําดับ

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2480 – 2517
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย

พ.ศ. 2518 – 2534
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

พ.ศ. 2535 – 2546
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนยการศึกษา จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่ 15 ไร
๐ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมฯ
๐ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

ศูนยการศึกษา จังหวัดนครปฐม
พื้นที่ 275 ไร
๐ วิทยาลัยนานาชาติ
๐ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
พื้นที่ 62 ไร 20 ตารางวา

ศูนยการศึกษา จังหวัดระนอง
พื้นที่ 128 ไร
๐ ศูนยสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน

รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี

ศูนยการศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ 80 ไร
๐ วิทยาลัยสหเวชศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาเอก
6 หลักสูตร

degree

Ph.D.

ปริญญาโท
14 หลักสูตร

degree

Master’s

degree

Bachelor’s

ปริญญาตรี
88 หลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน มี จํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 108 หลักสู ตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 88 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 14 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร
นักศึกษาคงอยูในปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 27,776 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน
27,317 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 323 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 136 คน

บุคลากร

ตําแหนงทางวิชาการ

ผศ. 100 คน
13%
รศ. 31 คน
4%

บุคลากรจํานวนทั้งสิ้น
1,408 คน

สายวิชาการ 750 คน
คิดเปน 53.3 %

ศ. 4 คน
1%
อ. 615 คน
82%
ป.เอก 227 คน
30%

สายสนับสนุนวิชาการ

658 คน

คิดเปน 46.7 %

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี 12 คน
2%

ป.โท 511 คน
68%
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หองเรียนและหองปฏิบัติการ
หองเรียน จํานวน 162 หอง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 37 หอง

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
จํานวน 23 หอง

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวน 8 หอง

หองปฏิบัติการทางภาษา
จํานวน 3 หอง

หองปฏิบัติการอื่นๆ เชน โรงละคร หองฝกการบริการบนเครื่องบินจําลอง
หองปฏิบัติการโลจิสติกส ฯลฯ จํานวน 63 หอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การดําเนินงานตามพันธกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูสูทองถิ่น ฝกหัดครู วิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศนวา“มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพื่อปวงชน”และไดกําหนด
ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน จํานวน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) "บริหาร"
ความเข ม แข็ ง ทางการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล 2)."วิ จั ย " การริ เ ริ่ ม สร า งสรรค นวั ต กรรม และการวิ จั ย
3) "เครือขาย" การสรางเครือขาย 4) "ประชาสัมพันธ" การพัฒนาภาพลักษณขององคการ และสงเสริมการ
ประชาสัมพันธ และ 5) “กาวไกล”การยกระดับการศึกษาสูมาตรฐาน กาวไกลสูอาเซียนและสากลที่ตอบสนองตอ
พันธกิจดังกลาว โดยมีผลการดําเนินงานที่โดดเดนในแตละพันธกิจ ดังนี้

การจัดการเรียนการสอน
มหาวิ ทยาลั ยฯ มุ งเน น ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มีคุณภาพระดับ แนวหนา ตรงกับ ความตองการของชุมชนและสั งคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู อยูในสังคมอาเซียนใหประชากรโลก (Global citizen) อยางมีความสุข โดยมีการสงเสริม
และสนับ สนุ น ให คณะ/วิ ทยาลั ย มี การปรั บ ปรุ ง หรื อพัฒ นาหลักสูตรโดยใชเครือขายจัดการเรีย นการสอนดว ย
นวัตกรรมรวมสมัยใหเกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯปรับระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนแบบการลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง (Free Enrollment) รวมถึงพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณสวนสุนันทา
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จัดงานสวนสุนันทาวิชาการ ระหวางวันที่ 25- 27
สิ ง หาคม 2559 ภายใต concept.ที่ ว า “วิ ช าการ...สั ม ผั ส ได ” เพื่ อ เผยแพร ผ ลงานด า นวิ ช าการของอาจารย
และนักศึกษา ตลอดจนการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “สวนสุนันทา” มีนักศึกษา ศิษยเกา/บุคลากร และประชาชน
ทั่วไปใหความสนใจเขารวมกิจกรรม ประมาณ 8,000 คน รวมทั้งการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เอื้อตอการ
เรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาและการปฏิ บั ติ ง านของอาจารย การให ค วามสํ า คั ญ กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
โดยแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันที่ซอมรับปริญญา ซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผูบริหารเขารวม
โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิเชน มอบครุยวิทยฐานะและชอดอกไมแสดงความยินดีแกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การมอบเข็ม
เชิดชูเกียรติแกบัณฑิตเกียรตินิยม และเกียรติบัตรแกบัณฑิตกิจกรรมดีเดน รวมทั้งนักศึกษารุนนองมอบของที่ระลึก
แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยฯ ไดผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝกหัดครูสูอาเซียน
ซึ่งเปนรากฐานเดิมที่เปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยฯ โดยปจจุบันมีนักศึกษาครู จํานวนทั้งสิ้น 2,140 คน และมีผูสําเร็จ
การศึกษาด านครู ในป การศึ กษา 2558 จํ า นวน 347 คน มหาวิทยาลัย ฯจัดโครงการพัฒ นาใหกับ ผูบ ริห าร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เปนโครงการแบบใหเปลา จํานวน 16 โครงการ มีผูเขารับการอบรม จํานวนทั้งสิ้น 1,099 คน
อาทิ เ ช น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพความเป น ครู มื อ อาชี พ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย นรู แ บบ
(STEM Education ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําโครงงานวิชาคณิตศาสตร สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนตน
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การวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนผลิตงานวิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรู สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ภูมิปญญาไทยสูประชาคมอาเซียนและสากล โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย การสงเสริม
และสนั บ สนุ น ให อ าจารย นํ า เสนอผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค เ พื่ อ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นเวที ร ะดั บ ชาติ
หรือระดับนานาชาติ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จํานวน 949 ผลงาน เพิ่ มขึ้น จากป งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 483 ผลงาน จึ งสงผลให ผ ลงานการตี พิมพ
ของทุ ก กลุ ม สาขาวิ ช าบรรลุ เ ป า หมายที่ กํ า หนด รวมทั้ ง ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย ส ง ผลงานวิ จั ย
หรืองานสรางสรรคเพื่อยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ “ลวดลายผา”
จํานวน 4 ผลงาน ของ ผู ช ว ยศาสตราจารย ร จนา จัน ทราสา ได รับ การจดสิทธิ บัตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ฯ
ไดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จํานวน 3 ครั้ง มีผลงานที่ได รับการคัดเลือกใหนําเสนอมากกว า
300 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาตางๆ มหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการทํ า งานวิ จั ย อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย มีผ ลงานวิ จัย จํ านวนทั้ งสิ้ น
684 คน คิดเปนรอยละ 92.68

การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนการใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน
อยางมี คุณภาพ รวมทั้งเป นการยกมาตรฐานของชุมชน สังคมและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ
SMEs.ใหเขมแข็งโดยมหาวิทยาลัยฯไดกําหนดพื้นที่การใหบริการ 5 พื้นที่ ไดแก 1) พื้นที่เขตดุสิต-พระนคร :
ชุ ม ชนวั ด ประชาระบื อ ธรรม ชุ ม ชนวั ด ใหม อ มตรส ชุ ม ชนวั ด สวั ส ดิ ว ารี สี ม าราม จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
2) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 3) พื้นที่จังหวัดระนอง 4) พื้นที่จังหวัดนครปฐมและ 5) พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งไดจัดโครงการบริการวิชาการใหกับประชาชนในพื้นที่ดังกลาว จํานวน 337 โครงการ รวมทั้งไดเพิ่มฐานความรู
ในแหลงเรียนรูตางๆ อาทิเชน การผลิตสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทักษะการใชระบบสารสนเทศ
เบื้องตน การประดิษฐระบบโซลาเซลลเพื่อการสูบน้ําในการเกษตร วิธีการทําผาบาติก การออมทรัพยเพื่อบานมั่นคง
การสงเสริมสุขภาพทางเพศสําหรับมารดาวัยรุนหลังคลอด การบริหารจัดการโรงสีขาวสําหรับครอบครัวขนาดเล็ก
การผลิตปุยจากถานชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมชุมชนวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหวางวั นที่ 25–27 สิ งหาคม 2559 เพื่อยกระดับคุ ณภาพชีวิตของทองถิ่น ไทยภายใตงานสวนสุนันทาวิช าการ
โดยไดนําองความรูจากโครงการบริการวิชาการมาจัดบูธนิทรรศการเพื่อถายทอดองคความรูใหแกนักศึกษา บุคลากร
ประชาชนทั่วไป มีผูเขารวมงาน จํานวนทั้งสิ้น 3,797 คน
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนอนุรักษ พัฒนาใหบริการ และเปนศูนยกลางบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทรสูอาเซียน โดยมีจัดโครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรรวมกับหนวยงานตางๆ
เพื่ อเผยแพร ความรู ศิลปวั ฒนธรรมรั ตนโกสิ นทร อาทิ เชน มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชี ยงใหม เปนต น และจั ดโครงการ
นิ ทรรศการ “ประณี ตศิลป ราชสํ านั กฝ ายใน” พระวิ มาดาเธอ พระองค เจ าสายสวลีภิ รมย กรมพระสุ ทธาสิ นี นาฏ
ปยมหาราชปดิวรัดา ในงานพิพิธภัณฑไทย 2559 Thailand Museum Expo 2016–Amazing Thai Museums ระหวาง
วันที่ 16 – 21 กันยายน 2559 ณ พระตําหนักแดง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ
ให บริ การแหลงเรี ยนรู ดานศิ ลปวั ฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร จํานวน 3 แหล ง ไดแก 1) พิพิธภั ณฑพระวิมาดาเธอฯ
2) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ 3 ศิ ล ป และ โดย 3) ศู น ย ข อ มู ล สารสนเทศศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี ผู ใ ช บ ริ ก ารแหล ง เรี ย นรู
ดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร จํานวน 16,123 คน และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

การบริหารจัดการ
มหาวิ ทยาลั ยฯ ได ปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการเพื่ อให มี ความคล องตั ว และเหมาะสมกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศและโลก โดยมีกิจกรรมที่สําคัญที่ไดดําเนินการ ดังนี้
1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574) เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะยาว
2) การสรางความรูความเขาใจการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหกับบุคลากรเพื่อเปนขอมู ลในการ
ตัดสินใจวามหาวิทยาลัยฯมีความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งผลการประชามติปรากฏวา บุคลากร
เห็นวามหาวิทยาลัยฯ ยังไมมีความพรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
3) การจัดหารายได ของหนวยงานตางๆ ไดจัดหารายไดดวยการบริการทางวิชาการ และการวิจัย การเปดพื้นที่
ใหรานคาตางๆ มาเชาพื้นที่ การปรับปรุงอาคารโรงแรมวังสวนสุนันทา เปนตน
4) การพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
สูมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ (English for International Niche Guru University) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ความรู
ความสามารถในการใช ทั กษะภาษาอั งกฤษของบุ คลากร มหาวิ ทยาลั ยฯ ใช ข อสอบมาตรฐานวั ดความรู ทางด าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใชประเมินศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรและไดจัดโครงการพัฒนาโดยแบงออกเปน
2 สวนใหญๆ คือ 1) โครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 2) โครงการอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษภายหลังการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
5) การกํ ากับและติดตามใหหนวยงานมี การใชจายงบประมาณอยางมีวินัยและเปนไปตามแผน ที่กําหนด
มหาวิทยาลัยฯ สามารถเบิกจายงบประมาณแผนดินไดรอยละ 99.00 จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร สงผลใหไดรับ
“รางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในดาน
การเบิกจาย (ระดับดี)” จากกรมบัญชีกลาง
6) การพัฒนาความพรอมของอาจารยในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการพัฒนา และสงเสริมใหคณาจารยพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ โดยจัดใหมีวิทยากรที่ปรึกษาทุกวันพุธ สัปดาหที่ 3 ของแตละเดือน รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ สําหรับคณาจารยที่สงเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7) การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับแผนการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร ป 2560 – 2564 และแผนพัฒนา
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (ป 2560 - 2564)
8) การจัดโครงการเผยแพรศิลปะและประชาสัมพันธวัฒนธรรมไทยสูประชาคมอาเซียน ระหวางวันที่ 17 – 20
สิงหาคม 2559 ณ East Asia Institute of Management (EASB) สาธารณรัฐสิงคโปร เพื่อสานตอความสัมพันธระหวาง
พันธมิตรทางวิชาการแหงอาเซียนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเพื่อสรางการแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศนของแตละมหาวิทยาลัยในอาเซียน
9) การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการ
เสนอขาวสารใหบุคลากร ประชาคมและสังคมรับทราบผลการดําเนินงานตางๆ ตลอดจนเปนการรับผิดชอบตอสังคมในการ
ตอบโจทย หรือประเด็นคําถามตางๆ จากสังคม สื่อสารผานการดําเนินงานรูปแบบตางๆ
10) การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และยกอันดับเปน
มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย
11) การพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม จํานวน 39 คน และไดเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลลัพธดานการจัดการเรียนการสอน
ผูสําเร็จการศึกษา

ผูมาสมัครเรียนระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2559 จํานวน 48,250 คน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สาขา พยาบาลศาสตร
จํานวนผูสมัคร 1,843 คน (1:15)

4,429 คน

4,774 คน

4,310 คน

คณะครุศาสตร สาขา สังคมศึกษา
จํานวนผูสมัคร 1,794 คน (1:30)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พัก
จํานวนผูสมัคร 1,755 คน (1:12)

การมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2558

ป 2556

ป 2557

การทํางานตรงสาขาของบัณฑิต ปการศึกษา 2558

68.65 %

83.24 %

คณะที่บัณฑิตทํางานตรงสาขาสูงที่สุด 3 อันดับแรก
วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ 100.00 %
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81.65 %
วิทยาลัยนานาชาติ
76.92 %

คณะที่บัณฑิตมีงานทําสูงที่สุด 3 อันดับแรก
วิทยาลัยพยาบาล และสุขภาพ 99.09 %
วิทยาลัยนานาชาติ
94.20 %
วิทยาลัยโลจิสติกส
89.44 %
รางวัลของนักศึกษา จํานวน 48 รางวัล

คณะที่นักศึกษาไดรางวัลสูงที่สุด 3 อันดับแรก
คณะวิทยาการจัดการ
10 รางวัล
คณะศิลปกรรมศาสตร
6 รางวัล
วิทยาลัยการภาพยนตรฯ
5 รางวัล

ป 2558

30
25
20
15
10

รางวัลของศิษยเกา

19

ป 2557

21

ป 2558

25

ป 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักเรียนโรงเรียนสาธิต

ฝายมัธยม 947 คน
68 %

ฝายประถม 439 คน
32 %

ผลลัพธดานการวิจัย
ผลงานวิจัยที่เผยแพร และหรือตีพิมพ
949
572

466

ป 2557

ป 2559

ป 2558

คุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ

65.00

29.13
7.14
ป 2557
29.13
65.00
7.14

51.46
28.29

52.37
51.76
32.05

17.60
ป 2558
28.29
51.46
17.60

ป 2559
52.37
51.76
32.05
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งบประมาณสนับสนุนดานวิจัย

203.2814

79.2564
10.2085
ป 2557

8.9655

8.8016

ป 2558

ป 2559

32.2454
ป 2557

แหลงทุนภายใน

ป 2558
แหลงทุนภายนอก

อาจารยที่มีผลงานวิจัย

100.00

ป 2559

90.00

92.68

82.47

80.00

64.66

70.00
60.00
50.00

ป 2557

ป 2558

ป 2559

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

39.18

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ

38.46

37.35

38.80

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

รวม
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ผลลัพธดานการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
500

384 โครงการ

400

323 โครงการ

300

205 โครงการ

200
100
0

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชนไดจริง
100.00

98.18 %

99.00

97.78 %

98.00
97.00
96.00
95.00
94.00

93.18 %

93.00

ป 2557

ป 2558

ป 2559

โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
272 โครงการ

313 โครงการ

185 โครงการ

ป 2557

ป 2558

ป 2559
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องคความรูใหมในแหลงเรียนรู
จํานวนองคความรูใหมในแหลงเรียนรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน

23 องคความรู

ผลลัพธดานการบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

4.63

4.64

4.30

ป 2557

4.63

4.58

ป 2558

4.71

ป 2559

ความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธดานการบริหารจัดการ
อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
250
200

อาจารยที่ไดรับอนุมติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(ผูชวยศาสตราจารย)
227 คน

154 คน

174 คน

12 คน

12
10

150

8

8 คน

8 คน

ป 2557

ป 2558

6

100

4

50
0

14

2
ป 2557

ป 2558

ป 2559

0

ป 2559
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องคความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
60
50
40
30
20
10
0

48

16

10

1

16

5

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพมหาวิทยาลัย
4.36
3.67

ระดับดี

ระดับดี

4.00
2.00
0.00

คุณภาพหลักสูตร
ระดับดีมาก
1 หลักสูตร
0.93%

ระดับนอย
5 หลักสูตร
4.67%
ระดับ
ปานกลาง
46 หลักสูตร
43.00%

ระดับดี
55 หลักสูตร
51.40%

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558

หลักสูตรที่มี
คุณภาพอยูใน
ระดับดีเพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา

52 หลักสูตร

ความรวมมือระหวางสถาบันภายในประเทศ และตางประเทศ
100
50
0

81

75
46

29

ปี 2558
ภายในประเทศ

44

37

ปี 2559
ตางประเทศ
รวม
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการจัดอันดับจาก webometric
ป พ.ศ. 2557 – 2559 อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 สมัยตอเนื่อง

ป 2557

80.00
60.00

ป 2559

การเบิกจายงบประมาณแผนดิน

120.00
100.00

ป 2558

88.64

92.09

79.74

76.46

2556
79.74
88.64

2557
76.46
92.09

96.49
89.10

99.00
97.21

40.00
20.00
0.00
งบลงทุน
ภาพรวม

2558
89.1
96.49

2559
97.21
99

“รางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
ดานการเงินการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในดานการเบิกจาย (ระดับดี)”
จาก กรมบัญชีกลาง
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