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º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนสวนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพและมคุีณสมบัตทิี่ดีพงึประสงค ตอบสนองตอความตองการของการพัฒนาประเทศมคีวามจําเปนที่จะตองกําหนดยุทธศาสตรและทศิทางการพัฒนาใหสอดคลองกับ

นโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรระดับชาติที่เก่ียวของกับการอุดมศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือใหผูบริหารใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ป (พ.ศ.2560 - 2574) ที่จะมุงใหเปนมหาวิทยาลัยที่คลองตัวที่เปนนานาชาติ หรือเปน “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ

นานาชาต”ิ โดยแผนดังกลาวจะเปนแผนช้ีนําการกําหนดแผนยทุธศาสตร ระยะ 5 ป และแปลงไปสูการปฏบิัตใินแตละปตอไป 

 มหาวทิยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ใหรองรับกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและมผีลกระทบตอการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย 

ซึ่งแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป ดังกลาวมีวิสัยทัศนที่วา “มหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)” โดยความสําเร็จตามวิสัยทัศน : 

รักษาความเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เปนแมแบบสวนสุนันทาดานการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ซึ่งมหาวทิยาลัยไดมกีารกําหนดจุดประสงค พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัยใน

การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยใหไปสูความสําเร็จตามเปาหมายและแปลงไปสูในการปฏบิัตใินแตละปโดยการจัดทําเปนแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ภายใตกรอบ 4 ยุทธศาสตร  มีเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน  

4 เปาหมายหลัก คือ 1) สรางเอตทคัคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ 2) สรางผลงานวชิาการ 3) สรางเครือขายมสีวนรวมเพื่อการพัฒนา และ 4) สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจัก

และยอมรับ 

 มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 ภายใต 4 ยุทธศาสตร จํานวน 53 ตัวช้ีวัด  จําแนกเปนตัวช้ีวัดที่สะทอน

จุดเนนของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 18 ตัวช้ีวัด  และตัวช้ีวัดที่ใชในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 35 ตัวช้ีวัด ทั้งนี้หาก

พจิารณาความตอเนื่องของตัวช้ีวัด เปนตัวช้ีวัดเดมิปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 37 ตัวช้ีวัด และเปนตัวช้ีวัดใหม จํานวน 16 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 1) 1.1.3 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับการยกยองหรอืยอมรับในระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาตใินประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณ   

 2) 1.6.5 รอยละของบุคลากรที่ปฏบิัตติามจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย  

 3)1.10.1 งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวชิาการและวจิัยตออาจารยประจํา  
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 4) 2.2.1 รอยละผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคทัง้หมด 

 5) 2.3.1 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสทิธบิตัร หรอืสทิธบิัตร 

 6) 2.4.2 จํานวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 3 ศลิป รัตนโกสนิทรหรอืพพิธิภัณฑพระวมิาดาเธอฯ 

 7) 2.10.1  จํานวนคร้ังของการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 8) 3.2.1 รอยละของเครอืขายความรวมมอืในประเทศที่มกีารดําเนนิการอยางตอเนื่อง 

 9) 3.3.1 รอยละความสําเร็จของขอตกลงความรวมมอืกับเครอืขายตางประเทศ 

 10) 3.5.1 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครอืขาย 

 11) 4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวจิัย  

 12) 4.1.3 รอยละของวทิยานพินธ หรอืงานวชิาการของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่ไดรับรางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

 13) 4.3.1 จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษาแลกเปลี่ยน 

 14) 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยที่เปนชาวตางชาติ 

 15) 4.5.1 จํานวนหองปฏบิัตกิารที่ไดรับรองมาตรฐาน 

 16) 4.6.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต 

 

 จากการตดิตามผลรอบ 12 เดอืน พบวา มตีัวช้ีวัดที่เปนไปตามเปาหมาย จาํนวน  51  ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 96.23 จากตัวช้ีวัดทัง้หมด 53 ตัวช้ีวัด  
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มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต 4 ยุทธศาสตร จํานวน 53 ตัวช้ีวัด จําแนกเปนตัวช้ีวัดที่

สะทอนจุดเนนของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 18 ตัวช้ีวัด (โดยมีสัญลักษณ * กํากับ) และตัวช้ีวัดที่ใชในขับเคลื่อนการ

ปฏบิัตงิาน จํานวน 35 ตัวช้ีวัด สามารถสรุปผลการปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12  เดอืน (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1 สรุปผลการปฏบิตัริาชการโดยภาพรวม    

ยุทธศาสตร น้ําหนัก 

จํานวน

ตัวชี้วัด

ทั้งหมด 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

จํานวนตัวชี้วดัที่

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

จํานวนตัวชี้วดัที่

เปนไปตาม

เปาหมาย 

คดิเปนรอยละ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยัง่ยนื 41.07 23  4.9093  1 22 95.65 

2) สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถ่ินอยางยัง่ยนื 29.41 16  5.0000  - 16 100.00 

3) สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถ่ิน 13.63 6  5.0000  - 6 100.00 

4) ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ 15.89 8  4.1189  1 7 87.50 

รวม 100.00 53  4.8228  2 51 96.23 
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ตารางท่ี 1.2 รายละเอยีดผลการปฏบิัตริาชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยัง่ยนื 

  • ประสทิธิผล                     

  เปาประสงค 1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมคีวามยั่งยนื และไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

1 1.1.1 คะแนนเฉลีย่การ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจําป 

คะแนน

เฉลี่ย 

3.67 4.36 4.32 4.25 4.56 100   มหาวทิยาลยัไดดําเนนิการตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ และไดจัดตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ระดับ

มหาวทิยาลยัเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 โดยผลการ

ตรวจประเมิ น คุณ ภาพ การศึกษาภาย ใน  ต าม

องคประกอบ 5 องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพใน

ภาพรวมทั้ง 13 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่  4.56 

คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซึ่งสามารถ

จําแนกผลการตรวจประเมนิตามองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 4.00 ด ี

2 5.00 ดมีาก 

3 5.00 ดมีาก 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

องคประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4 5.00 ดมีาก 

5 4.76 ดมีาก 

 

ทั้งนี้จําแนกตามปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลลัพธ (Output) ไดดังนี้ 

-ปจจัยนําเขา (Input)  คะแนนเฉลี่ย 3.85 คะแนน

ระดับคุณภาพอยูในระดับด ี

-กระบวนการ (Process) คะแนนเฉลีย่  5.00 

คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับดมีาก 

-ผลลัพธ (Output) คะแนนเฉลีย่ 4.24 คะแนน 

ระดับคุณภาพอยูในระดบัด ี

 2 1.1.2 รอยละ

ความสําเร็จของการ

ดําเนนิการตามเกณฑ 

QS 

รอยละ - 57.14 100 60.00 75.00 100.00   มหาวิทยาลัย ได กําหนดแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ QS จํานวน 4 ตัวช้ีวัด โดย

ดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คิดเปน

รอยละ 75.00 รายละเอียดผลการดําเนินงานตาม

เกณฑดังนี้ 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

เกณฑ 
เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล

การ

ดําเนิ

นงาน 

การ

บรรลุ

เปา 

หมาย 

1. รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 

33.00 

 

รอยละ 37.48  

 

1.1  จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

คน 307 

1.2 จํานวนอาจารยประจํา 

(นับรวมลาศกึษาตอ) 

คน 819 

2. รอยละของอาจารยหรือ

นักวจัิยประจําท่ีมี Account 

ของ Google scholar โดยนํา 

Link ของ Google scholar ไป

เผยแพรบนเว็บไซตประจําตัว

อาจารยดวย   

รอยละ 

100 

รอยละ 97.56  

2.1 จํานวนอาจารยหรือ

นักวจัิยประจําท่ีมี Account 

ของ Google scholar โดยนํา 

Link ของ Google scholar ไป

เผยแพรบนเว็บไซตประจําตัว

อาจารยดวย 

คน 799 

2.2. จํานวนอาจารยประจํา 

(นับรวมลาศกึษาตอ)  

 

 

 

 

คน 819 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

เกณฑ 
เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล

การ

ดําเนิ

นงาน 

การ

บรรลุ

เปา 

หมาย 

3. รอยละอาจารยประจําท่ีเปน

ชาวตางชาติ 

รอยละ 

2.0 

รอย

ละ 

2.72  

3.1 จํานวนอาจารยประจําท่ี

เปนชาวตางชาติ 

คน 22 

3.2 จํานวนอาจารยประจํา 

(เฉพาะปฏิบัตงิานจริง) 

คน 810 

4. รอยละนักศกึษาแลกเปลีย่น รอยละ 

0.25 

รอย

ละ 

0.80  

4.1 จํานวนนักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

คน 225 

4.2 จํานวนนักศกึษาท้ังหมด คน 28,093  
 3 1.1.3 รอยละของ

นักศกึษาที่ไดรับการยก

ยองหรอืยอมรับใน

ระดับชาตแิละ/หรอื

นานาชาตใินประเด็นที่

เก่ียวของกับ 

อัตลักษณ*1 

รอยละ 0.22 0.17 0.46 0.20 0.57 100.00    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

ปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“จํานวนรางวัลที่ผูเรยีนไดรับการยกยองหรอืยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เก่ียวของ

กับอัตลักษณ” เปน  “รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการ

ยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณ” โดยพิจารณาจาก

รา งวั ล ที่ นั ก ศึ ก ษ าที่ รั บ ใน ป ระ เด็ น อั ต ลั ก ษ ณ 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งจะมีความ

ทาทายยิ่งขึ้น  

 นักศึกษาได รับรางวัลทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ ในป งบประมาณ  พ .ศ . 2561  จํานวน   

153  รางวัล  เที ยบ กับจํ านวนนั กศึ กษาทั้ งหมด  

26,835 คน คิดเปนรอยละ 0.57 โดยสามารถสรุปผล

การดําเนนิงานตามอัตลักษณ 

ดาน จํานวนรางวัล 

ชาติ นานาชาติ รวม 

1. นักปฏบิัต ิ 84 39 123 

2. เชยีวชาญการสื่อสาร 13 1 14 

3. มจีติสาธารณะ 16 - 16 

รวม 113 39 153 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  • คุณภาพบรกิาร                    

  เปาประสงค 1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอตัลักษณของมหาวทิยาลัยเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑติและสังคม 

4 1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑติ 

ปริญญาตรี โท เอก 

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา

แหงชาต*ิ2 

ระดับ

คะแนน 

4.45 4.21 4.48 4.30 4.56 100.00   มหาวทิยาลยักําหนดใหแตละคณะ/วทิยาลยัรวมกับ

หลักสูตรดําเนินการสํารวจคุณ ภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยสอบถามผูใชบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 2559 จากคณะ/วิทยาลัย จํานวน  

13 หนวยงาน พบวา บัณฑิตมีคุณภาพ อยูในระดับ 

4.56 มผีลการดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงาน คุณภาพของบัณฑติ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก เฉลี่ย 

1) คณะครุศาสตร 4.55 - - 4.55 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 4.38 - - 4.38 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 4.55 4.85 - 4.58 

4) คณะวทิยาการจัดการ 4.52 - - 4.52 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 4.55 - - 4.55 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 4.63 4.85 - 4.65 

7)  วทิยาลัยนานาชาติ 4.53 5.00 - 4.62 

8)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 4.61 4.68 4.75 4.65 

9)  วทิยาลัยพยาบาลฯ 4.52 - - 4.52 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน คุณภาพของบัณฑติ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก เฉลี่ย 

10) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 4.68 - - 4.68 

11) วทิยาลัยการภาพยนตร ฯ 4.85 - - 4.85 

12) วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ 4.50 4.35 - 4.38 

13) บัณฑติวทิยาลัย - 4.56 4.67 4.60 

รวม 4.53 4.64 4.68 4.56 

หมายเหตุ: สกอ.กําหมดมาตรฐานคาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอมมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ(คะแนนเต็ม 5.00) 

 5 1.2.2 รอยละของ

บัณฑติปริญญาตรีที่ได

งานทําและการ

ประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ป*3 

รอยละ 91.99 83.24 93.83 88.00 94.39 100.00   มหาวิทยาลั ย กํ าหนดใหคณ ะ/วิทยาลั ยและ

หลักสูตรประชาสัมพันธเชิญชวน และกํากับ ตดิตามให

บัณฑิตที่ สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2559  

เข า ต อ บ แบ บ สํ า ร วจ ภ าวก ารณ มี ง าน ทํ า ข อ ง

มหาวทิยาลัย เปนประจําทุกเดอืน  

จากการเขาตอบแบบสํารวจภาวการณมีงานทํา 

พบวา บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 4,337 คน เทียบกับ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่องการมี 

งานทํา(ไมนับรวมบัณฑิตมีงานทํากอนเขาศึกษา  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ศึกษาตอ อุปสมบท เกณฑทหาร)  จํานวน 4,595 คน  

คิดเปนรอยละ 94.39 โดยสามารถจําแนกผลการ

ดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้ 
หนวยงาน จน.บัณฑติ 

ป.ตรีที่ได

งานทําฯ

ภายใน 1 ป) 

จํานวน

บัณฑิตที่

ตอบฯ แบบ

สํารวจ 

คิดเปน

รอยละ 

1) คณะครุศาสตร 366 405 90.37 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 484 536 90.30 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 1,014 1,029 98.54 

4) คณะวทิยาการจัดการ 1,016 1,110 91.53 

5) คณะเทคโนโลยฯี 288 290 99.31 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 187 199 93.97 

7)  วทิยาลัยนานาชาต ิ 159 159 100.00 

8)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 201 208 96.63 

9)  วทิยาลัยพยาบาลฯ 107 116 92.24 

10) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 144 148 97.30 

11) วทิยาลัยการภาพยนตร ฯ 1 1 100.00 

12) วทิยาลัยโลจิสตกิสฯ 370 394 93.91 

รวม 4,337 4,595 94.39 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หมายเหตุ: สกอ.กําหมดมาตรฐานรอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ป (รอยละ 100.00 ไดคะแนนเต็ม 5.00) 

 6 1.2.3 รอยละของ

บัณฑติปริญญาตรีที่ได

งานตรงสาขาวชิา 

รอยละ 80.37 68.65 85.49 75.00 88.26 100.00    จากขอมูลการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

ที่ไดงานทําภายใน 1 ป จํานวน 4,337 คน  พบวา 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ ไดงานตรงสาขาวิชา จํานวน 

3,828 คน คิดเปนรอยละ 88.26 โดยสามารถจําแนก

ผลการดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้  

 

หนวยงาน จน.บัณฑติ 

ป.ตรีที่

ทํางานตรวจ

สาขา 

จน.บัณฑติ 

ป.ตรีที่ได

งานทําฯ

ภายใน 1 ป 

คิดเปน

รอยละ 

1) คณะครุศาสตร 319 366 87.16 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 413 484 85.33 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 852 1,014 84.02 

4) คณะวทิยาการจัดการ 893 1,016 87.89 

5) คณะเทคโนโลยฯี 257 288 89.24 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 170 187 90.91 

7)  วทิยาลัยนานาชาต ิ 154 159 96.86 

8)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 199 201 99.00 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จน.บัณฑติ 

ป.ตรีที่

ทํางานตรวจ

สาขา 

จน.บัณฑติ 

ป.ตรีที่ได

งานทําฯ

ภายใน 1 ป 

คิดเปน

รอยละ 

9)  วทิยาลัยพยาบาลฯ 107 107 100 

10) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 126 144 87.50 

11) วทิยาลัยการภาพยนตร ฯ 1 1 100 

12) วทิยาลัยโลจิสตกิสฯ 337 370 91.08 

รวม 3,828 4,337 88.26 
 

  เปาประสงค 1.3 ผูรับบรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยีมคีวามเชื่อมัน่และไววางใจในการบรหิารจัดการการดําเนนิการตามพนัธกจิ  

7 1.3.1 ระดับความ

เช่ือมั่นและไววางใจของ

บุคลากร/นักศกึษา/

ศษิยเกาตอการ

ดําเนนิการตามภารกิจ

ของมหาวทิยาลยั 

 

 

 

ระดับ

ความ

เช่ือมั่น 

- 4.55 4.57 4.00 4.61 100.00   มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการสํารวจความเช่ือมั่น

และไววางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษยเกาตอการ

ดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผานระบบ 

online ปละ 2  ค รั้ ง  โดยค รั้งที่  1  สํ ารวจใน เดื อน

กุมภาพันธ 2561 และคร้ังที่ 2 สํารวจในเดือนสิงหาคม 

2561  

ผลจากการสํารวจ  ในรอบที่ 2 โดยภาพรวม

พบวา  บุคลากร/นักศึกษา/ศิษยเกามีความเช่ือมั่นและ

ไว ว า ง ใจ ต อ ก า รดํ า เนิ น ก า รต าม ภ าร กิ จ ข อ ง

มหาวิทยาลัย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 

โดยสามารถจาํแนกผลการสํารวจตามกลุม ดังนี้ 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

• ระดับความเช่ือมัน่ จําแนกตามกลุม 

กลุม คาเฉลี่ย แปลผล 

1) บุคลากร 4.63 มากท่ีสุด 

2) นักศกึษา 4.52 มากท่ีสุด 

3) ศษิยเกา 4.70 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.61 มากท่ีสุด 

ทั้งนี้สามารถแสดงรายละเอียดของรายการ

ผลการสํารวจในแตละกลุม ดังนี้ 

• กลุมบุคลากร  

รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 

1) มกีารพัฒนา ปรับปรุงหลกัสูตร

และจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ตอบสนองความตองการของชมุชน

และสังคม 

3.81 มาก 

2) มงีานวจิัยและบริการวชิาการที่

พัฒนาองคความรู บูรณาการการ

เรียนการสอนรวมกับชุมชน และทํา

ความรวมมอืกบัภาครัฐและเอกชน 

3.82 มาก 

3) มกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและทรัพยากรทีเ่อื้อตอ

การปฏบิัตงิาน 

 

4.80 มากที่สุด 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 

4) มกีารพัฒนากระบวนการ

ใหบริการที่มคีุณภาพ และตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยี 

4.79 มากที่สุด 

5) มกีารปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการ

บริการจดัการและการตัดสนิใจ 

4.78 มากที่สุด 

6) มกีารจัดทําแนวทางสงเสริมการ

ปฏบิัตตินเปนแบบอยางที่ดใีนเร่ือง

จรรยาบรรณวชิาชพี  

4.77 มากที่สุด 

7) มกีระบวนการการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมภายใน 

4.77 มากที่สุด 

8) การบริหารจัดการทางการเงนิให

เกดิความคุมคาของการใช

งบประมาณ 

4.78 มากที่สุด 

9) มกีระบวนการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏบิัตกิาร 

(Action Plan) ประจําป ตลอดจนการ

สื่อสารสูการปฏบิัต ิ 

4.81 มากที่สุด 

10) มกีระบวนการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

 

4.80 มากที่สุด 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 

11) มกีารพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและจัดทํา

แผนพัฒนาในทุกสายงานเพื่อใหเกดิ

ความ กาวหนาและมั่นคงในอาชพี 

4.79 มากที่สุด 

12) มกีระบวนการการมสีวนรวมของ

บุคลากร สรางความผาสกุและความ

ผูกพันตอองคกร 

4.80 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.63 มากท่ีสุด 

• กลุมนักศกึษา 
รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 

1) มหีลกัสูตรและจัดการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนองความตองการของ

นักศกึษาและสงัคม 

4.57 มากที่สุด 

2) มงีานวจิัยสามารถนําองคความรู

มา บูรณาการจัดการเรียนการสอน

ใหกับนักศกึษา 

4.52 มาก 

3) มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู 

4.50 มาก 

4) มกีารใหบริการที่มคีุณภาพ และ

ตอบสนองความตองการของ

นักศกึษา 

4.48 มาก 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 

5) มกีารเผยแพรขอมูลในการทํางาน

ของมหาวทิยาลัย/คณะ/วทิยาลยั ที่

เปนประโยชนอยางถูกตองครบถวน 

4.50 มากที่สุด 

6) เปดโอกาสใหนักศกึษามสีวนรวม

ในการตัดสนิใจ แสดงความคดิเห็น

รวมถงึการตรวจสอบผลการทาํงาน

ของมหาวทิยาลัย/คณะ/วทิยาลยั 

4.48 มาก 

7) มกีารพัฒนา ปรับปรุงสิง่แวดลอม

ภายในมหาวทิยาลัย/คณะ/วทิยาลัย 

4.50 มากที่สุด 

8) มกีจิกรรมที่สงเสริม อนุรักษศลิปะ

และวัฒนธรรมไทย 

4.52 มากที่สุด 

9) อาจารยมชีื่อเสยีงทางวชิาการ 

หรืองานวจิัย ในระดับชาต/ินานาชาต ิ

4.53 มากที่สุด 

10) อาจารยมคีวามสามารถในการ

สอนอยางมอือาชพี 

4.57 มากที่สุด 

11) มกีารพัฒนาการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

4.53 มาก 

ภาพรวม 4.52 มากท่ีสุด 

 
 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

• กลุมศษิยเกา 
รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 

1) มหีลกัสูตรตอบสนองความ

ตองการของสังคม 

4.75 มากที่สุด 

2) มชีื่อเสยีงดานการผลติบณัฑติที่

จบแลวมงีานทํา 

4.66 มากที่สุด 

3) มผีลงานวจิัย การบริการวชิาการ

ใหแกชุมชนและสังคม 

4.69 มากที่สุด 

4) มกีารใหบริการที่มคีุณภาพ และ

ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสยี 

4.77 มากที่สุด 

5) สามารถตรวจสอบการทํางาน 

ภายในมหาวทิยาลัย/หนวยงาน  

4.67 มากที่สุด 

6) มกีารเผยแพรขอมูลที่ เปน

ประโยชนใหกับศษิยเกาของ

มหาวทิยาลัย 

4.68 มากที่สุด 

7) เปดโอกาสใหศษิยเกาและผูมสีวน

ไดสวนเสยี มสีวนรวมในกจิกรรม  

4.68 มากที่สุด 

8) แสดงความคดิเห็น ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

4.69 มากที่สุด 

9) มกีารพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดลอม

ภายในมหาวทิยาลัย/คณะ/วทิยาลัย 

 

4.71 มากที่สุด 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 

10) มกีจิกรรมที่สงเสริม อนุรักษ

ศลิปะและวฒันธรรมไทย 

4.71 มากที่สุด 

11) อาจารยมผีลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย เปนที่ยอมรับระดับชาต/ิ

นานาชาต ิ

4.72 มากที่สุด 

12) อาจารยมคีวามสามารถ มี

ชื่อเสยีงเปนแบบอยางมอือาชพี 

4.73 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.70 มากท่ีสุด 
 

  • ประสทิธิภาพ                  

  

เปาประสงค 1.4 มหาวทิยาลัยมกีารบูรณาการการจัดการเรยีนสอนท่ีสงเสรมิและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑติท่ีพงึประสงค สอดคลอง 

ตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย 

8 1.4.1 ร อ ย ล ะ ข อ ง

กิจกรรมนอกหลักสูตร

ที่บู รณ าการกับพันธ

กิจการเรียนการสอน 

การวิจัย  การบริการ

วิชาการ และการทํานุ

บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรม 

รอยละ - - 86.08 70.00 100.00 100.00     มหาวทิยาลัยมกีารบูรณาการการจัดการเรยีน

สอนที่สงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย  โดยกําหนดใหคณ ะ/วิทยาลัย จัด

กิจกรรมนอกหลักสูตร พบวามีกิจกรรมนอกหลักสูตร

ทั้งหมด จํานวน 59 กิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมมีการ 

บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

วัฒนธรรม  คิดเปนรอยละ 100.00  โดยสามารถ

จําแนกผลการดําเนนิงาน ตามหนวยงานไดดังนี้ 
  

หนวยงาน จน.กจิกรรม

นอก

หลักสูตรที่

บูรณาการ

กับพันธกจิ 

จน.กจิกรรม

นอก

หลักสูตร

ท้ังหมด 

คิดเปน

รอยละ 

 

1) คณะครุศาสตร 1 1 100 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 13 13 100 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 1 1 100 

4) คณะวทิยาการจัดการ 8 8 100 

5) คณะเทคโนโลยฯี 2 2 100 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 8 8 100 

7) บัณฑติวทิยาลัย 2 2 100 

8)  วทิยาลัยนานาชาติ 4 4 100 

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 4 4 100 

10)  วทิยาลัยพยาบาลฯ 2 2 100 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 1 1 100 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร ฯ 4 4 100 

13) วทิยาลัยโลจิสตกิสฯ 5 5 100 

14) วทิยาลัยสถาปตยกรรม 4 4 100 

รวม 59 59 100 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 9 1.4.2 คะแนนเฉลีย่

ความพงึพอใจเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรมการ

สงเสริม หรอืพัฒนา

ใหกับนักศกึษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.27 4.31 4.54 4.25 4.45 100.00    มหาวิทยาลัยการจัดแผนปฏิบัติการดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระยะ 5 ป (2559-2563) 

และประจําปการศกึษา 2560 โดยกองพัฒนานักศกึษา 

สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานเจาภาพหลักในการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดเสร็จ

เรียบรอยแลวครบทั้ง 25 โครงการ พบวานักศึกษาที่

เขารวมโครงการมีความพึงพอใจเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมการสงเสริม หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา โดย

เฉลี่ยเทากับ 4.45 อยูในระดับมาก สามารถสรุปความ

พงึพอใจจําแนกรายโครงการไดดังนี้ 

โครงการ/กจิกรรม จํานวน

ผูเขารวม 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. โครงการอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม 

120 คน 4.06 

2. โครงการฝกอบรม Job fairmini 745 คน 4.41 

3. โครงการพัฒนานักศกึษารวมกับ

เครอืขายภายนอก 

10 คน 4.47 

4. โครงการสนับสนุนการเขารวม

การแขงขันกีฬาระดับอดุมศกึษา 

45 คน 5.00 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

โครงการ/กจิกรรม จํานวน

ผูเขารวม 

ระดับความ

พึงพอใจ 

5. โครงการสนับสนุนการเขารวม

การแขงขันกีฬามหาวทิยาลัยแหง

ประเทศไทย 

82 คน 5.00 

6. โครงการสงเสรมิการศกึษาเพือ่

สันติภาพ  (ป.ปยุตโต) 

336 คน 4.00 

7. กิจกรรมวันลอยกระทง 11,779 คน 4.38 

8. กิจกรรมสวดมนตขามป 1,000 คน 4.27 

9. โครงการเตรยีมความพรอมสู

สถานประกอบการและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

1,000 คน 4.30 

10. โครงการอบรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาแกนักศกึษา 

167 คน 4.42 

11. โครงการจัดหางานและฝกอบรม

อาชพี 

1,000 คน 4.30 

12. โครงการอบรมการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาในยุค

การศกึษา 4.0 แกนักศกึษา 

167 คน 4.42 

13. โครงการอบรมเชงิปฏบัิติการ

การใชเทคโนโลย ีและ Social Media 

ในการสรางภาพลักษณมหาวทิยาลัย 

167 คน 4.42 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 

โครงการ/กจิกรรม จํานวน

ผูเขารวม 

ระดับความ

พึงพอใจ 

14. โครงการกีฬาสุนันทาสามัคค ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ครัง้ท่ี 29 

3,500 คน 5.00 

15. กิจกรรมวันสงกรานต 100 คน 4.22 

16. โครงการอบรมการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศกึษา 

80 คน 4.38 

17) โครงการสรางจติสํานึกในการ

ชําระหน้ีคนื กยศ. ประจําป

การศกึษา 2560 

3,000 คน 4.38 

18) โครงการอบรมปองกันและแกไข

ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และปญหาวัยรุน 

250 คน 4.33 

19) โครงการลูกพระนางจติอาสา 500 คน 4.39 

20) โครงการสวนสุนันทาปนนํ้าใจ 

ครัง้ท่ี 3 

110 คน 4.49 

21) โครงการไหวคร ู 8,000 คน 4.98 

22) โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนา

นักศกึษา 

50 คน 4.64 

23) โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมสําหรบันักศกึษา 

450 คน 4.26 

24) โครงการปดโลกชมรม 25,879 คน 4.25 

25) โครงการบําเพ็ญประโยชน 5 ส 500 คน 4.49 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 

โครงการ/กจิกรรม จํานวน

ผูเขารวม 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจตอ

การจัดกิจกรรมการสงเสรมิหรอื

พัฒนาใหกับนักศกึษา 

 111.26 

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรมการสงเสรมิหรอื

พัฒนาใหกับนักศกึษา 

 111.26/25 

=4.45 

 
10 1.4.3 รอยละของ

อาจารยประจาํที่มี

เว็บไซตในการจดัการ

เรียนการสอน 

รอยละ 95.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยประจําทุกคน

มเีว็บไซตเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งผูเรียน

สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา สามารถเลือกเรียนได

ตามเนื้อหาที่ตองการและสนใจ โดยอาจารยประจํา 

ทุกคนจํานวน 810 คน และไดจัดทํามีเว็บไซตในการ

จัดการเรียนการสอนครบทุกคน คิดเปนรอยละ 

100.00 สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

หนวยงานดงันี้ 
หนวยงาน 

จํานวน

อาจารย 

ที่มีเว็บไซต 

จํานวน

อาจารย 

ที่ปฏิบัติงาน

จริง 

คิดเปน

รอยละ 

1) คณะครศุาสตร 58 58 100 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 100 100 100 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 

หนวยงาน 
จํานวน

อาจารย 

ที่มีเว็บไซต 

จํานวน

อาจารย 

ที่ปฏิบัติงาน

จริง 

คิดเปน

รอยละ 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 128 128 100 

4) คณะวทิยาการจัดการ 98 98 100 

5) คณะเทคโนโลยฯี 68 68 100 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 46 46 100 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 38 38 100 

8)  วทิยาลัยนานาชาติ 37 37 100 

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 54 54 100 

10)  วทิยาลัยพยาบาลฯ 48 48 100 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 58 58 100 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร  11 11 100 

13) วทิยาลัยโลจสิติกสฯ 55 55 100 

14) วทิยาลัยถาปตยกรรมฯ 11 11 100 

รวม 810 810 100 

 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  เปาประสงค 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

11 1.5.1 รอยละของ

หลักสูตรทัง้หมดที่ผาน

ตามเกณฑประกัน

คุณภาพหลักสตูรของ 

สกอ. โดยไดคะแนนไม

ต่ํากวาระดับ 3.01 *4 

รอยละ 5.93 52.34 89.22 70.00 95.10 100.00   มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร โดยใหหลักสูตรดําเนินการจัด

ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและกําหนด

ผู รับผิดชอบตัวบงช้ีของหลักสูตร ดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตัวบงช้ีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement  Plan) ของหลักสูตร รายงานผลการ

ดําเนินงานฯ ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา ตอ

คณ ะ /วิ ท ย าลั ย  ป รับ ป รุ งก ารดํ า เนิ น งาน ต าม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลัย 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา พรอมบันทึก

ขอมูล ในระบบ CHE-QA Online รับตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในเดือน

กรกฎาคม 2561  จากนั้นนําขอเสนอแนะมาจัดทํา

แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  (Improvement  Plan) ข อ ง

หลักสูตร ปรับแกรายงานผลการดําเนินงานของ



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หลักสูตร มคอ. 7 ตามผลการตรวจประเมิน จัดสง

รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร มคอ. 7 พรอม

แผนพัฒนาคุณภาพ ให กับคณะ/วิทยาลัยภายใน 

สัปดาหที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม และจัดสงรายงานผล

การตรวจประเมินฯ ของหลักสูตร ในระบบ CHE-QA 

Online  ใหกับคณะ/วิทยาลัย ภายในสัปดาหที่ 2 ของ

เดอืนสงิหาคม 

 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  ในป

การศึกษา 2560  จํานวน 105 หลักสูตร โดยมี

หลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ตามเกณฑ  สกอ  จํานวน 102  หลักสูตร   

ผลการประเมิน พบวา หลักสูตรที่มีคะแนนระดับดีขึ้น

ไป(คะแนน 3.01 ขึ้นไป) มจีํานวน 97 หลักสูตร คิดเปน

รอยละ 95.10  โดยสามารถจําแนกผลการประเมิน

หลักสูตรตามหนวยงานดังนี้ 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวนหลักสูตรท่ีมี

คะแนนระดับดีขึ้น

ไป 

จํานวน

หลักสูตร

ท้ังหมด 

คดิเปน

รอยละ 

ดี 
ดี

มาก 

รวม 

1) คณะครศุาสตร 8 - 8 8 100 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 14 - 14 14 100 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 14 - 14 15 93.33 

4) คณะวทิยาการจัดการ 5 - 5 5 100 

5) คณะเทคโนโลยฯี 7 - 7 11 63.64 

6) คณะศลิปกรรม

ศาสตร 

6 1 7 7 100 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 16 - 16 16 100 

8)  วทิยาลัยนานาชาติ 5 - 5 5 100 

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 9 - 9 9 100 

11) วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร 

4 - 4 4 100 

12) วทิยาลัยการ

ภาพยนตร  

2 - 2 2 100 

13) วทิยาลัยโลจสิติกสฯ 5 - 5 5 100 

14) วทิยาลัย

สถาปตยกรรมฯ 

1 - 1 1 100 

มหาวิทยาลัย 97 1 97 102 95.10 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 หมายเหตุ:  

1) คะแนนระดับคุณภาพของผลการประเมิน

หลักสูตร 

 0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

 2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

2) มีลักสูตรที่ไมไดรับการประเมินตามเกณฑ 

สกอ ในปการศกึษา 2560 มจีํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ ไดรับการรับรองจากสภาวชิาชีพ  

     (2) ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 

วิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 (เสนอ

ปดหลักสูตร) 

   (3) ห ลั ก สู ต รก ารจั ด ก ารม ห าบั ณ ฑิ ต 

นวัตกรรมการจัดการ (ไมขอรับประเมินเนื่องจากเริ่ม

เปดรับนักศกึษาในชวงภาคเรยีน 2/2560) 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

12 1.5.2 ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย

ค วาม พึ งพ อ ใจ ข อ ง

นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต อ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

ของมหาวทิยาลัย 

คะแนน

เฉลี่ย 

- - 4.28 4.31 4.47 100.00    มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรมีสํารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร โดยให

สํารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาช้ันปสุดทาย ใน

กรณีหลักสูตรที่ยังไมมีนักศึกษาช้ันปสุดทายใหสํารวจ

จากนักศึกษาช้ันสูงสุดของปปจจุบันที่ศึกษาอยู โดย

ดําเนนิการสํารวจปละ 1 คร้ัง 

 ผลการสํารวจความพงึพอใจ หลักสูตรทัง้หมด 

105 หลักสูตร พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 

4.47 อยู ในระดับมาก โดยสามารถจําแนกผลการ

ดําเนนิงานตามหนวยงานดังนี้ 
หนวยงาน 

ผลรวมความ

พงึพอใจฯ 

จํานวน

หลักสูตร

ท้ังหมด 

เฉล่ีย 

1) คณะครศุาสตร 36.11 8 4.51 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 66.16 15 4.41 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 64.91 15 4.33 

4) คณะวทิยาการจัดการ 22.15 5 4.43 

5) คณะเทคโนโลยฯี 47.59 11 4.33 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 32.32 7 4.62 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 72.62 16 4.54 

8)  วทิยาลัยนานาชาติ 23.21 5 4.64 

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 45.17 10 4.52 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน 
ผลรวมความ

พงึพอใจฯ 

จํานวน

หลักสูตร

ท้ังหมด 

เฉล่ีย 

10)  วทิยาลัยพยาบาลฯ 4.42 1 4.42 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 19.21 4 4.80 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร  8.75 2 4.38 

13) วทิยาลัยโลจสิติกสฯ 21.85 5 4.37 

14) วทิยาลัย

สถาปตยกรรมฯ 

4.56 1 4.56 

รวม 469.03 105 4.47  
  • การพัฒนาองคการ               

  เปาประสงค 1.6 บุคลากรทุกระดับมคีวามกาวหนาในสายอาชพี มทัีกษะ ความรู คณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิัตงิาน 

13 1.6.1 รอยละของ

บุคลากรสายวชิาการที่

ไดรับการเพิ่มพูน

ศักยภาพทางวชิาการ

ในสาขาวชิาของตนเอง 

รอยละ 99.70 100 91.87 85.00 94.69 100.00    มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพของตนเอง ทั้ง

การจัดโครงการพัฒนาใหกับบุคลากร และใหทุน

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาเปนประจําทุกป โดยสาย

วิชาการ ไดรับสนับสนุนคนละ 10,000 บาท และสาย

สนับสนุนวชิาการ คนละ 5,000 บาท  

 บุคลากรสายวิชาการได รับการเพิ่ มพู น

ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน  767 คน จาก



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด จํานวน 810 คน คิดเปน

รอยละ 94.69 สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

หนวยงานดงันี้  
หนวยงาน 

จํานวน

บุคลากรที่

เพิ่มพูน

ศักยภาพฯ 

จํานวน

บุคลากร

สายวชิาการ

ที่ปฏิบัติงาน

จริง 

คิดเปน

รอยละ 

1) คณะครศุาสตร 51 58 87.93 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 91 100 91.00 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 128 128 100 

4) คณะวทิยาการจัดการ 98 98 100 

5) คณะเทคโนโลยฯี 58 68 85.29 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 46 46 100 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 34 38 89.47 

8)  วทิยาลัยนานาชาติ 37 37 100 

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 49 54 90.74 

10)  วทิยาลัยพยาบาลฯ 45 48 93.75 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 53 58 91.38 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร  11 11 100 

13) วทิยาลัยโลจสิติกสฯ 55 55 100 

14) วทิยาลัย

สถาปตยกรรมฯ 

11 11 100 

รวม 767 810 94.69  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

14 1.6.2 รอยละของ

อาจารยประจาํที่ดาํรง

ตําแหนงทางวชิาการ*5 

รอยละ 20.50 18.00 20.90 25.00 22.34 89.38  

  

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไดดําเนนิการดังนี้ 

1) จัดประชุมพบผูทรงคุณวุฒิ ทุกวันพุธที่ 3 

ของทุกเดือน เพื่อใหคําปรึกษา พรอมทั้งแนะนําการ

เขียนเอกสารผลงานทางวิชาการกับอาจารยที่เขารวม

โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ 

(กลุมที่  2 โครงการปกติ ) โดยมีอาจารยที่ เขาพบ

ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวนทัง้สิ้น 58 คน 

2) จัดประชุมคณาจารยที่เขารวมโครงการ

พั ฒ น าผ ล งาน แล ะ เพิ่ ม ตํ า แห น งท างวิ ช าก าร  

เพื่ อ รั บ ท ร า บ น โย บ า ย แ ล ะ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ต ิ 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 

213 คน 

3) จัดอบรม  เรื่ อ ง  “การจัดทํ า เอกสาร

ป ระกอ บ การส อน แล ะ เอ กส ารคํ าสอ น ” แล ะ  

“แนวทางการจัดทําตําราและหนังสือ” เมื่อวันที่ 13 

มี น าค ม  2561 แล ะ เมื่ อ วั น ที่  29 มี น าค ม  2561 

ผูเขารวมอบรมทัง้สิ้น 200 คน 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 ปจจุบันอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน 183 คน (เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา จํานวน 16 คน) 

จากอาจารยประจําทั้งหมด 819 คน คิดเปนรอยละ 

22 .34  สามารถจํ าแนกผลการดํ า เนิ น งานตาม

หนวยงานดงันี้ 
 

หนวยงาน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวชิาการ 

จํานวน

อาจารย

ประจํา

ท้ังหมด 

คดิเปน

รอยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

1) คณะครุศาสตร 13 4 - 17 59 28.81 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 25 5 - 30 102 29.41 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 14 2 - 16 131 12.21 

4) คณะวทิยาการ

จัดการ 

30 3 - 33 98 33.67 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 16 4 - 20 68 29.41 

6) คณะศลิปกรรมฯ 6 0 - 6 46 13.04 

7) บัณฑติวทิยาลัย 7 4 4 15 38 39.47 

8) วทิยาลัยนานาชาต ิ 6 2 - 8 37 21.62 

9) วทิยาลัยนวัตกรรม 9 2 - 11 54 20.37 

10) วทิยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

8 3 - 11 51 21.57 

11) วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร 

 

 

3 1 4 8 58 13.79 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 

หนวยงาน 

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวชิาการ 

จํานวน

อาจารย

ประจํา

ท้ังหมด 

คดิเปน

รอยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

12) วทิยาลัยการ

ภาพยนตร  

1 - - 1 11 9.09 

13) วทิยาลัยโลจิสตกิส  4 - - 4 55 7.27 

14) วทิยาลัย

สถาปตยกรรม 

3 - - 3 11 27.27 

รวม 145 30 8 183 819 22.34 

หมายเหตุ: สกอ. กําหนดมาตรฐานรอยละของ

อาจารยประจาํที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ  

(รอยละ 40 ขึ้นไปไดคะแนนเต็ม 5.00) 

 15 1.6.3 รอยละของ

อาจารยประจาํที่มี

คุณวุฒปิริญญาเอก*6 

รอยละ 25.48 30.27 32.92 33.00 36.75 100.00    อาจารยทีม่ีคุณวุฒปิริญญาเอก ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 301 คน (เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

จํานวน 38 คน) จากอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน

 819  คน คิดเปนรอยละ 36.75  สามารถ

จําแนกผลการดําเนนิงานตามหนวยงานดังนี้ 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวน

อาจารย 

 ท่ีมีวุฒิ 

ป.เอก 

จํานวน

อาจารย

ประจํา

ท้ังหมด 

คิดเปน 

รอยละ 

1) คณะครศุาสตร 24 59 40.68 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 54 102 52.94 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 30 131 22.90 

4) คณะวทิยาการจัดการ 34 98 34.69 

5) คณะเทคโนโลยฯี 23 68 33.82 

6) คณะศลิปกรรมฯ 12 46 26.09 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 34 38 89.47 

8) วทิยาลัยนานาชาติ 9 37 24.32 

9) วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 27 54 50.00 

10) วทิยาลัยพยาบาลฯ 14 51 27.45 

11) วทิยาลัยสหเวชฯ 21 58 36.21 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร  2 11 18.18 

13) วทิยาลัยโลจสิติกสฯ  14 55 25.45 

14) วทิยาลัยสถาปตยฯ 3 11 27.27 

รวม 301 819 36.75 

หมายเหตุ : สกอ. กําหนดมาตรฐานรอยละของ

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (รอยละ 

60  ขึ้นไปไดคะแนนเต็ม 5.00) 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 16 1.6.4 รอยละของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการที่ไดรับการ

พัฒนาตามสมรรถนะ

ประจําสายงาน*7 

รอยละ 100 100 96.19 95.00 98.40 100.00     มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพของตนเอง ทั้ง

การจัดโครงการพัฒนาใหกับบุคลากร และใหทุน

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาเปนประจําทุกป โดยสาย

วิชาการ ไดรับสนับสนุนคนละ 10,000 บาท และสาย

สนับสนุนวชิาการ คนละ 5,000 บาท  

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 737 คน  จากบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการทั้งหมด จํานวน 749 คน คิดเปน 

รอยละ 98.40 สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

หนวยงานดงันี้  

หนวยงาน 

จํานวน

บุคลากรท่ี

ไดรับการ

พัฒนาฯ 

จํานวน

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ

ท้ังหมด 

คิดเปน

รอยละ  

1) คณะครศุาสตร 17 17 100.00 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 34 34 100.00 

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 34 34 100.00 

4) คณะวทิยาการจัดการ 33 33 100.00 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน 

จํานวน

บุคลากรท่ี

ไดรับการ

พัฒนาฯ 

จํานวน

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ

ท้ังหมด 

คิดเปน

รอยละ  

5) คณะเทคโนโลยฯี 17 17 100.00 

6) คณะศลิปกรรมฯ 18 18 100.00 

7)  บัณฑิตวทิยาลัย 29 29 100.00 

8)  วทิยาลัยนานาชาติ 20 20 100.00 

9)  วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 25 26 96.15 

10) วทิยาลัยพยาบาลฯ 16 16 100.00 

11) วทิยาลัยสหเวชฯ 26 26 100.00 

12) วทิยาลัยการ

ภาพยนตรฯ 

5 5 100.00 

13) วทิยาลัยโลจสิติกสฯ  27 27 100.00 

14) วทิยาลัยสถาปตยฯ 4 4 100.00 

15) สํานักงานอธกิารบดี 176 181 97.24 

16) สํานักวทิยบรกิารฯ 44 44 100.00 

17) สํานักศลิปะฯ 12 12 100.00 

18) สถาบันวจิัยฯ 15 15 100.00 

19) สํานักวชิาการศกึษา

ท่ัวไปฯ 

29 29 100.00 

20) สสสร. 7 7 100.00 

21) หนวยตรวจสอบฯ 6 6 100.00 

22) สํานักทรัพยสินฯ 75 81 92.59 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน 

จํานวน

บุคลากรท่ี

ไดรับการ

พัฒนาฯ 

จํานวน

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ

ท้ังหมด 

คิดเปน

รอยละ  

23) ศูนยฯ จ. นครปฐม 13 13 100.00 

24) ศูนยฯ จ. 

สมุทรสงคราม 

20 20 100.00 

25) ศูนยฯ จ. อุดรธานี 7 7 100.00 

26) ศูนยฯ จ. ระนอง 3 3 100.00 

27) โรงเรยีนสาธติ 25 25 100.00 

รวม 737 749 98.40  
 17 1.6.5 ร อ ย ล ะ ข อ ง

บุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง

มหาวทิยาลยั  

รอยละ - - - 80.00 100.00 100.00    มหาวิทยาลัยมีสงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง จากการ

สํารวจพบวา บุคลากรจํานวน  1,435 คน ทุกคนได

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยคิดเปน 

รอยละ 100.00   

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

18 1.6.6 รอยละของ

บุคลากรที่ผานเกณฑ

มาตรฐานภาษาองักฤษ

ของมหาวทิยาลยั  

รอยละ - 21.42 23.20 25.00 34.89 100.00    มหาวิทยาลัย กําหนดใหทดสอบความ รู

ทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากร เพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ความรูความสามารถในการใชทักษะ

ภาษาอังกฤษของบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยใชกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น “SSRU-TEP” ยอมาจาก 

Suan Sunandha Rajabhat University Test of English 

Proficiency โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล (The 

Common European Framework for Reference  for 

Languages : CEFR) เพื่อใชในการประเมินศักยภาพ

ทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรการใชภาษาอังกฤษ

ในการฟง พูด อาน เขยีนไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 โดยกําหนดมาตรฐานภาษาอั งกฤษของ

บุคลากร ทัง้ 2 ประเภท ดังนี้ 

ระดับคะแนนวดัความรู  

ดานภาษาองักฤษตามเกณฑ (คะแนน) 

ประเภท ระดับ คะแนน 

สายวชิาการ B2 70-79 

สายสนับสนุนวชิาการ B1 60-69 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 บุคลากรสอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 539 คน จากจํานวนบุคลากรที่

เขาสอบทัง้หมด 1,545 คน คิดเปนรอยละ 34.89 
หนวยงาน จํานวน

บุคลากรที่

สอบผาน

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนบุคลากร

ที่สอบที่เขาสอบ

ท้ังหมด 

คิดเปน 

รอยละ 

1) คณะครุศาสตร 28 78 35.90 

2) คณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

87 142 61.27 

3) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

64 153 41.83 

4) คณะวทิยาการจัดการ 55 134 41.04 

5) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 34 83 40.96 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร 16 52 30.77 

7) บัณฑติวทิยาลัย 6 48 12.50 

8) วทิยาลัยนานาชาต ิ 38 61 62.30 

9) วทิยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

33 63 52.38 

10) วทิยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 

14 60 23.33 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร 

 

 

11 66 16.67 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวน

บุคลากรที่

สอบผาน

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนบุคลากร

ที่สอบที่เขาสอบ

ท้ังหมด 

คิดเปน 

รอยละ 

12) วทิยาลัยการภาพยนตร 

ศลิปะการแสดงและสื่อใหม 

5 16 31.25 

13) วทิยาลัยโลจิสตกิสและซัพ

พลายเชน  

12 77 15.58 

14) วทิยาลัยสถาปตยกรรม

ศาสตร 

3 15 20.00 

15) สํานักงานอธิการบดี 72 180 40.00 

16) สํานักวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

23 42 54.76 

17) สํานักศลิปะและวัฒนธรรม 4 12 33.33 

18) สถาบันวจัิยและพัฒนา 8 15 53.33 

19) สํานักวชิาการศึกษาท่ัวไป

และนวัตกรรมการเรียนรูทาง

อเิล็กทรอนคิส 

3 27 11.11 

20) สสสร. 2 7 28.57 

21) หนวยตรวจสอบภายใน - 6 0.00 

22) สํานักทรัพยสนิและรายได - 59 0.00 

23) ศูนยการศกึษา จ. นครปฐม - 17 0.00 

24) ศูนยการศกึษา จ. 

สมุทรสงคราม 

- 23 0.00 

25) ศูนยการศกึษา จ. อุดรธานี 9 9 100.00 

26) ศูนยการศกึษา จ. ระนอง - 3 0.00 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวน

บุคลากรที่

สอบผาน

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ 

จํานวนบุคลากร

ที่สอบที่เขาสอบ

ท้ังหมด 

คิดเปน 

รอยละ 

27) โรงเรียนสาธิต 12 97 12.37 

รวม 539 1,545 34.89  
 เปาประสงค 1.7 บุคลากรมคีุณภาพชวีติการทํางานท่ีดีและอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน 

19 1.7.1 รอยละเฉลีย่ของ

ความสําเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู

องคกรสุขภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ

เฉลี่ย 

- - 85.45 77.00 95.95 100.00  

  

  มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล 

สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการสํารวจความสุข

อ ง ค ก ร  ( Happy Workplace Index) ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ผานระบบ online 

เมื่อเดือนสิงหาคม  2561 ซึ่ งผลการสํารวจพบวา 

ความสุของคกร รอยละ 95.95 แปลผลไดวาสุขภาวะ

ของคนในองคกรนี้นาอิจฉาที่สุด โดยสามารถสรุปผล

การสํารวจจําแนกรายมติไิดดังนี้ 

มติ ิ รอยละสขุภาวะของคน

ในองคกร 

1) ระบบการจัดการ  96.30 

2) บรรยากาศและสภาพแวดลอม  96.54 

3) กระบวนการสรางสขุในองคกร  95.65 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 

 

 

 

 

มติ ิ รอยละสขุภาวะของคน

ในองคกร 

4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ  95.63 

5) ผลลัพธขององคกร  95.66 

ภาพรวม 95.95  

 เปาประสงค 1.8 มหาวทิยาลัยมกีารพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีสอดคลองกับหลักธรรมภบิาล  

20 1.8.1 ระดับความ

เชื่อมั่นของบุคลากรตอ

ระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาล

ของมหาวทิยาลยั 

ระดับ

ความ

เช่ือมั่น 

4.68 4.56 4.76 4.51 4.83 100.00 
  

   มหาวิทยาลัย  โดยกองกลาง สํ านักงาน

อธิการบดี ไดดําเนินการสํารวจความเช่ือมั่นของ

บุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย ผานระบบ Online รอบที่ 2 พบวา 

บุคลากรมีความเชื่อมั่นตอระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 สามารถสรุประดับ

ความเช่ือมั่นเปนรายประเดน็ไดดังนี้ 

รายการ คาเฉล่ีย ระดับความ

เช่ือม่ัน 

1) มวีสัิยทัศนและความสามารถ ท่ี

จะนําพามหาวทิยาลัย/หนวยงาน ไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายและพันธกิจ 

 

4.88 มากท่ีสุด 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ คาเฉล่ีย ระดับความ

เช่ือม่ัน 

2) มกีารบรหิารจัดการท่ีมปีระสิทธผิล 

มคีวามคุมคาตามเปาหมาย 

งบประมาณและระยะเวลาท่ีกําหนด

ของมหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

4.82 มากท่ีสุด 

3) มกีารบรหิารงานท่ีตอบสนองตาม

ความคาดหวังของผูรับบรกิารและผูมี

สวนไดสวนเสีย ท้ังภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

4.85 มากท่ีสุด 

4) มกีารกํากับ ติดตาม และ

ประเมนิผลการปฏบัิติงานอยาง

ตอเน่ืองของมหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

4.86 มากท่ีสุด 

5) มรีะบบตรวจสอบการทํางาน 

ภายในมหาวทิยาลัย/หนวยงาน พรอม

ท้ังเผยแพรขอมูลท่ี เปนประโยชนใน

การทํางานของมหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

อยางถูกตอง 

4.85 มากท่ีสุด 

6) เปดโอกาสใหบุคลากรและผูมีสวน

ไดสวนเสีย มสีวนรวมในการตัดสินใจ 

แสดงความคดิเห็น ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

4.83 มากท่ีสุด 

7) มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจดําเนินการใหแกบุคลากร

ในมหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

4.84 มากท่ีสุด 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ คาเฉล่ีย ระดับความ

เช่ือม่ัน 

8) มกีารใชอํานาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ

บรหิารงานไดอยางถูกตอง เปนธรรม 

ไมเลือกปฏบัิติของมหาวทิยาลัย/

หนวยงาน 

4.84 มากท่ีสุด 

9) มกีารบรหิารงานโดยคํานึงถึง

บุคลากรใหไดรับการปฏบัิติและบรกิาร

อยางทัดเทียมกันของมหาวทิยาลัย/

หนวยงาน 

4.84 มากท่ีสุด 

10) มกีารบรหิารงานโดยใช

กระบวนการการตัดสินใจตามหลัก

ฉันทามติของมหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

4.84 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.83 มากท่ีสุด 
 

21 1.8.2 รอยละของ

ประเด็นความเสี่ยงที่

ไดรับการควบคุมและ

ลดระดับความเสีย่ง

เทยีบกับประเด็นความ

เสี่ยงทัง้หมดที่กําหนด

ขึ้นตอป 

รอยละ 100 100 100 100.00 100.00 100.00    มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหความเสี่ยงในดาน

ตางๆ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไดแก 1) ดานกลยุทธ 

2) ดานการปฏิบัติงาน 3) ดานทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 4) ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และ 5) ดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน

ทับซอน โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ตองนํามา



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 

 

บริหารจัดการความเสี่ยง จํานวน 6 ความเสี่ยง 

รายละเอยีดดังนี้ 

 1. ดานกลยุทธ จํานวน 1 ความเสีย่ง ไดแก   

 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกมีผลตอการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธที่

ไมตอบสนอง 

2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ความ

เสี่ยง ไดแก   

 2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไมเปนไป

ตามกฎ ระเบียบที่กําหนดสงผลตอภาพลักษณของ

มหาวทิยาลยัในเชิงลบ 

3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จํานวน  

2 ความเสี่ยง ไดแก   

 3 .1  ภั ย คุ ก ค า ม ท า ง ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ  

 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย 

4. ความเสี่ยงดานนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ จํานวน 1 ความเสี่ยง ไดแก   



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 4.1 การเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบั ง คับ  ของหน วยงานภายนอกมีผลต อการ

ปฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัย  

5. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจาก

ผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ความเสี่ยง ไดแก   

 5.1 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการ

จัดซื้อจัดจาง 

 จากการติดตามผลรอบ 12 เดือน พบวา มี

ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงกอนการ

ควบคุม ทุกความเสี่ยง คิดเปนรอยละ 100.00 

 เปาประสงค 1.9 มหาวทิยาลัยมอีาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีรองรับการดําเนนิการตามพันธกจิไดอยางครบถวน 

22 1.9.1 ความพงึพอใจ

ของนักศกึษา/บุคลากร

ที่มตีออาคารสถานที่

และสิง่อํานวยความ

สะดวกของ

มหาวทิยาลยั 

ระดับ

ความพงึ

พอใจ 

4.57 - 4.51 4.40 
 

4.63 100.00     มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการสํารวจความ 

พึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานที่

และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ผาน

ระบ บ  Online  รอ บ ที่  2  ผ ล การสํ า รวจ  พ บ ว า 

นักศึกษา/บุคลากรมีความพึงพอใจตออาคารสถานที่

และสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย  อยูใน

ระดับมากที่สุด ที่มีคาเฉลี่ยเทา 4.63 สามารถจําแนก



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ผลความพงึพอใจตามกลุมดงันี้  

• กลุมบุคลากร 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

1) ดานสภาพแวดลอมอาคารสถานท่ี   

1.1) มสีถานท่ีเปนสัดสวนและเอื้ออํานวย

ตอการทํางาน 

4.82 มากท่ีสุด 

1.2) มรีะบบการจัดการส่ิงปฏกูิลอยาง

เหมาะสม 

4.78 มากท่ีสุด 

1.3) มสีภาพแวดลอมท่ีปราศจากกล่ิน

และเสียงรบกวน 

4.78 มากท่ีสุด 

1.4) มหีองนํ้าท่ีสะอาด และเหมาะสมตอ

การใหบรกิาร 

4.77 มากท่ีสุด 

1.5) มสีถานท่ีพักผอนหยอนใจและภูมิ

ทัศนท่ีเหมาะสม 

4.79 มากท่ีสุด 

1.6) มกีารจัดส่ิงแวดลอมในท่ีทํางานไมให

เปนแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย 

4.77 มากท่ีสุด 

2)ดานส่ิงอํานวยความสะดวก   

2.1) มวัีสดุอุปกรณ เครื่องมอื ท่ีเหมาะสม

ทันสมัย และเพียงพอตอความตองการ

สําหรับการทํางาน 

 

 

4.79 มากท่ีสุด 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

1.2) มรีะบบรักษาความปลอดภัย 

อุปกรณปองกันอัคคภัียในบรเิวณอาคาร

ตางๆอยางเหมาะสม 

4.79 มากท่ีสุด 

1.3) มรีะบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา

ท่ีเหมาะสม 

4.78 มากท่ีสุด 

1.4) มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จุด

บรกิาร Wifi ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีภายใน

มหาวทิยาลัย 

4.76 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.79 มากท่ีสุด 

• กลุมนักศกึษา 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

1)ดานสภาพแวดลอมอาคารสถานท่ี   

1.1) มสีถานท่ีเปนสัดสวนและเอื้อตอการ

เรยีน 

4.48 มาก 

1.2) มรีะบบการจัดการส่ิงปฏกูิลอยาง

เหมาะสม 

4.44 มาก 

1.3) มสีภาพแวดลอมท่ีปราศจากกล่ิน

และเสียงรบกวน 

 

4.41 มาก 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ 

คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

1.4) มหีองนํ้าท่ีสะอาด และเหมาะสมตอ

การใหบรกิาร 

4.37 มาก 

1.5) มสีถานท่ีพักผอนหยอนใจและภูมิ

ทัศนท่ีเหมาะสม 

4.43 มาก 

1.6) มกีารจัดส่ิงแวดลอมในหองเรยีน

ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย 

4.49 มาก 

2)ดานส่ิงอํานวยความสะดวก   

1.1) มวัีสดุอุปกรณ เครื่องมอื ท่ีเหมาะสม

ทันสมัย และเพียงพอตอความตองการ

สําหรับการเรยีน 

4.46 มาก 

1.2) มรีะบบรักษาความปลอดภัย 

อุปกรณปองกันอัคคภัียในบรเิวณอาคาร

ตางๆอยางเหมาะสม 

4.47 มาก 

1.3) มรีะบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา

ท่ีเหมาะสม 

4.47 มาก 

1.4) มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จุด

บรกิาร Wifi ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีภายใน

มหาวทิยาลัย 

4.43 มาก 

1.5) มกีารบรหิารจัดการหองเรยีนและ

หองปฏบัิติการท่ีเหมาะสม 

4.47 มาก 

ภาพรวม 4.45 มาก 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 เปาประสงค 1.10 มหาวทิยาลัยสามารถบรหิารจัดการทรัพยสนิ สนิทรัพยเพื่อใชในการปฏบิัตติามภารกจิ 

23 1.10.1 งบรายไดจาก

โครงการจัดหารายได

ดานการบริการวชิาการ

และวจิัยตออาจารย

ประจํา 

 

บาท/คน 1,302,943.65 692,169.09 605,091.51 25,000 909,813.98 100.00    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

ปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“รอยละของงบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดาน

บริการวิชาการและวิจัยตองบรายไดจากการจัดการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย” เปน  “งบรายไดจาก

โครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวจิัย

ตออาจารยประจํา” โดยพิจารณาจากงบรายไดจาก

โครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวจิัย

เทียบ กับอาจารยประจําที่ ปฏิบั ติ งานจริง ซึ่ งได

กํ าหนดค า เป าหมาย  25,000 บาท /คน ซึ่ ง เป น

หลักเกณฑเดียวกันตัวช้ีวัด เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตออาจารยประจํา ซึ่งเปนเกณฑ

มาตรฐานของ สกอ.  

 มหาวิทยาลัยมีรายไดจากโครงการจัดหา

รายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 736,949,323.85  บาท  เทยีบกับ

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 810 คน  

เฉลี่ยเทา   909,813.98  บาท/คน สามารถจําแนก 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ผลการดําเนนิงานตามหนวยงานดงันี้ 

หนวยงาน 

รายไดจาก

โครงการจัดหา

รายได  

จํานวน

อาจารย

ประจํา  

เฉล่ียตอคน  

1) คณะครุศาสตร  5,076,172.00  58  87,520.21  

2) คณะวทิยาศาสตรฯ  3,135,930.00  100  31,359.30  

3) คณะมนุษยศาสตรฯ  8,939,075.00  128  69,836.52  

4) คณะวทิยาการ

จัดการ 

 85,175,501.00  98  869,137.77  

5) คณะเทคโนโลยีฯ  66,181,819.00  68  973,262.04  

6) คณะศลิปกรรมฯ  2,580,000.00  46  56,086.96  

7) บัณฑติวทิยาลัย  

15,639,400.00  

38  411,563.16  

8) วทิยาลัยนานาชาต ิ  2,481,915.00  37  67,078.78  

9) วทิยาลัยนวัตกรรมฯ  51,646,594.10  54  956,418.41  

10) วทิยาลัยพยาบาลฯ  6,322,805.00  48  131,725.10  

11) วทิยาลัยสหเวชฯ  6,361,190.00  58  109,675.69  

12) วทิยาลัยการ

ภาพยนตรฯ 

 250,500.00  11  22,772.73  

13) วทิยาลัยโลจิสตกิส   18,525,758.75  55  336,831.98  

14) วทิยาลัยสถาปตยฯ  1,446,023.00  11  131,456.64  

15) สํานักงานอธิการบดี  5,076,172.00    

16) สํานักวทิยบริการฯ  3,135,930.00    

17) สํานักศลิปะฯ  8,939,075.00    

18) สถาบันวจัิยฯ  85,175,501.00    

19) สํานักวชิาการศึกษา

ท่ัวไปฯ 

 66,181,819.00    



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน 

รายไดจาก

โครงการจัดหา

รายได  

จํานวน

อาจารย

ประจํา  

เฉล่ียตอคน  

20) สสสร.  2,580,000.00    

22) สํานักทรัพยสนิฯ 426,600,990.00   

24) ศูนยการศกึษา  

จ. สมุทรสงคราม 

 166,300.00  

 

  

25) ศูนยการศกึษา  

จ. อุดรธานี 

 577,910.00  

 

  

26) ศูนยการศกึษา  

จ. ระนอง 

 115,000.00  

 

  

รวม 736,949,323.85 810 909,813.98  
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

 • ประสทิธิผล                 

  เปาประสงค 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรับการตพีมิพ เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาตติามเกณฑมาตรฐานอดุมศกึษาท่ีกําหนด 

24 2.1.1 รอยละของ

ผลงานวชิาการ วจิัย

หรอืงานสรางสรรคที่

ตพีมิพ เผยแพรใน

ระดับชาต ิหรอื

นานาชาตติออาจารย

ประจําและนักวจิัย*8 

รอยละ 32.68 49.97 60.75 30.00 65.42 100.00   มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมี

นําผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคไปตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติอยางตอเนื่อง 

งาน วิจั ยที่ ได รั บ ก ารตี พิ ม พ  /นํ า เส น อ  ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน  1,006 ผลงาน 

ผลงานวจิัยที่ไดรับการจดสิทธบิัตร จํานวน 36 ผลงาน 

ตํารา จํานวน 4 ผลงาน และงานที่หนวยงานหรือ



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

องคกรระดับชาติ ว าจ างให ดํ า เนิ นการ  จํ านวน  

36 ผลงาน  สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

ประเภทดังนี้ 

ประเภทผลงาน ระดับการ

ตีพมิพ/เผยแพร 

รวม 

ชาติ นานาชาติ 

1)ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพในวารสารฯ

(Journal) 

96 90 186 

 1.1งานวจิัย 96 89 185 

 1.2งานสรางสรรค  - 1 1 

2)ผลงานท่ีเผยแพรในท่ีประชุม

(Proceedings) 

166 654 820 

 2.1งานวจิัย 148 654 802 

 2.2งานสรางสรรค  18 - 18 

3)ผลงานวิจัยท่ีไดรับการจด

สทิธบิัตร 

  36 

4)ผลงานทางวิชาการ   4 

5)งานท่ีหนวยงานหรอืองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนนิการ 

  36 

รวมผลงาน ลําดับท่ี 1-2   1,006 

รวมผลงานทุกประเภท  1,082 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 ทั้งนี้หากพิจารณาตามระดับคุณภาพของการ

ตีพิมพ/เผยแพร พบวา มีผลรวมของคุณภาพผลงาน 

เทากับ 535.80 (1,082  ผลงาน) เทียบกับจํานวน

อาจารยประจําทัง้หมด  819 คน คิ ด เป น ร อ ย ล ะ 

65.42 โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

หนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงาน คุณภาพงาน 

(จํานวนเร่ือง) 

อ.ทัง้หมด รอยละ 

1) ครุศาสตร 34.60(84) 59 56.64 

2) วทิยาศาสตรฯ 80.20(146) 102 78.63 

3) มนุษยศาสตรฯ 62.80(156) 131 47.94 

4) วทิยาการจัดการ 73.40(159) 98 74.90 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 66.00(91) 68 97.06 

6) ศลิปกรรมศาสตร 24.20(55) 46 52.61 

7) บัณฑติวทิยาลัย 19.00(40) 38 50.00 

8) นานาชาต ิ 36.20(69) 37 97.84 

9) นวัตกรรมฯ 33.20(73) 54 61.48 

10) พยาบาลฯ 28.80(53) 51 56.47 

11) สหเวชศาสตร 25.00(49) 58 43.10 

12) การภาพยนตร  6.20(14) 11 56.36 

13) โลจสิตกิส 41.60(85) 55 75.64 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน คุณภาพงาน 

(จํานวนเร่ือง) 

อ.ทัง้หมด รอยละ 

14) สถาปตยกรรมฯ 4.60(8) 11 41.82 

รวม 535.80(1,082) 819 65.42 

 

 

หมายเหตุ 

1)  (..) หมายถงึ จํานวนผลงาน 

 2) สกอ.กําหนดมาตรฐานรอยละของผลงานวชิาการ วจิัย

หรืองานสรางสรรคที่ตพีิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติตอ

อาจารยประจําและนักวจิัย โดยจําแนกตามกลุมสาขาวชิาดังนี้ 

2.1) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

รอยละ 20.00 ไดคะแนน 5.00 

2.2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโล ยี  

รอยละ 30.00 ไดคะแนน 5.00 

3.3) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 30.00 

ไดคะแนน 5.00 

 4) รายละเอี ยดระดั บคุณ ภาพของผลงานวิจั ย ใน

ภาคผนวก 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

25 2.1.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง

บทความวิจัยที่ ได รับ

การอ างอิ ง  (Citation) 

ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจําและนักวจิัย 

รอยละ - - 5.01 3.00 4.27 100.00     มหาวทิยาลัยมบีทความวจิัยที่ไดรับการอางองิ 

(Citation) จํานวน 35  เรื่อง จําแนกเปนระดับชาต ิ

จํานวน 7  เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 28 เรื่อง 

เทียบกับอาจารยประจําและนักวิจัย จํานวน 819 คน 

คิด เป น รอย  4 .27  โดยสามารถจํ าแนกผลการ

ดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงาน 

บทความวจิัยท่ีไดรับการ

อางองิ (Citation) 
จํานวน

อาจารย

ประจํา 

คดิเปน

รอยละ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
รวม 

1) ครศุาสตร - - - 59 0.00 

2) วทิยาศาสตรฯ - 13 13 102 12.75 

3) มนุษยศาสตรฯ 1 - 1 131 0.76 

4) วทิยาการจดัการ 1 - 1 98 1.02 

5) เทคโนโลยฯี - 4 4 68 5.88 

6) ศลิปกรรมฯ 2 - 2 46 4.35 

7)  บัณฑิตวทิยาลัย 1 1 2 38 5.26 

8) นานาชาติ - 5 5 37 13.51 

9)  นวัตกรรมฯ - - - 54 0.00 

10) พยาบาลฯ - - - 51 0.00 

11) สหเวชฯ - 5 5 58 8.62 

12) การภาพยนตรฯ - - - 11 0.00 

13) โลจสิติกสฯ 2 - 2 55 3.64 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน 

บทความวจิัยท่ีไดรับการ

อางองิ (Citation) 
จํานวน

อาจารย

ประจํา 

คดิเปน

รอยละ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
รวม 

14)  สถาปตยฯ - - - 11 0.00 

รวม 7 28 35 819 4.27 

หมายเหตุ: 

 สกอ. กําหนดมาตรฐานรอยละบทความที่

ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

โดยจําแนกตามกลุมสาขาวชิา ดังนี้ 

1 ) ก ลุ ม ส าขาวิ ช าม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร รอยละ 0.25 ไดคะแนน 5.00 

2 ) ก ลุ ม ส าข าวิ ช า วิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลย ีรอยละ 2.5 ไดคะแนน 5.00 

3 ) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

รอยละ 3.00  ไดคะแนน 5.00 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

26 2.1.3 ร ะ ดั บ ค ะ แ น น

เฉ ลี่ ย ผ ล ง า น ข อ ง

นักศึกษาและผูสําเร็จ

ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ปริญญาโท ที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพรใน

ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ

นานาชาต ิ

ระดับ

คะแนน

เฉลี่ย 

2.38 1.79 3.08 3.00 3.10 100.00     มหาวิทยาลัยมีผลงานของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ไดรับการตีพิมพ /

นําเสนอ จํานวน 154 ผลงาน ซึ่งผลรวมของคุณภาพ

ผลงาน เทา กับ  46 .40  เที ยบ กับจํานวนผูสํ า เร็จ

การศกึษา ป.โท ทัง้หมด จํานวน  187 คน คิดเปนรอยละ 

24.81 ทั้ งนี้ เมื่อ เทียบเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

ที่กําหนดใหคะแนนรอยละผลงานของนักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ คะแนน 5.00 

เท า กับรอยละ 40.00 ทํ าให ผลการดํ า เนิ นงาน

มหาวิทยาลัยในตัวช้ีวัดนี้จะมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 3.10  (24.81*5/40) 

หนวยงาน คุณภาพงาน 

(จํานวน

เร่ือง) 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศกึษา 

รอยละ คะแนน 

1) วทิยาศาสตรฯ 0.00(0) 0 0.00 0.00 

2) มนุษยศาสตรฯ 1.80(4) 17 10.59 1.32 

3) ศลิปกรรมศาสตร 6.60(23) 21 31.43 3.93 

4) บัณฑติวทิยาลัย 30.81(109) 137 22.48 2.81 

5) นานาชาต ิ 2.00(3) 4 100.00 5.00 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน คุณภาพงาน 

(จํานวน

เร่ือง) 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศกึษา 

รอยละ คะแนน 

6) นวัตกรรมฯ 1.40(3) 4 35.00 4.38 

7) โลจสิตกิส 3.80(11) 6 63.33 5.00 

รวม 46.40(154) 187 24.81 3.10 

หมายเหตุ:  

1) สกอ.กําหนดมาตรฐานรอยละผลรวมน้ําหนัก

ของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโท (รอยละ 40.00 ไดคะแนน 5.00) 

2) รายละเอียดการกําหนดระดับคุณภาพผลงาน

ทางวชิาการ แสดงวาไวในภาคผนวก ก 

27 2.1.4 ร ะ ดั บ ค ะ แ น น

เฉ ลี่ ย ผ ล ง า น ข อ ง

นักศึกษาและผูสําเร็จ

ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ป ริญ ญ าเอกที่ ได รับ

การตพีิมพหรอืเผยแพร

ใน ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ

นานาชาต ิ

ระดับ

คะแนน 

เฉลี่ย 

3.08 3.06 4.50 3.00 5.00 100.00    มหาวิทยาลัยมีผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ ป.เอก ที่ไดรับการตีพิมพ /นําเสนอ 

จํานวน 89 ผลงาน ซึ่งผลรวมของคุณภาพผลงาน 

เทากับ 41.20 เทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  

ป.เอก ทั้งหมด จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 95.81 

ทั้งนี้เมื่อเทียบเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ที่กําหนดให

คะแนนรอยละผลงานของนักศึกษาและผูสํ า เร็จ

การศึกษาระดับ ป.เอก ที่ไดรับการตพีิมพหรอืเผยแพร



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ คะแนน 5.00  เทากับ 

รอยละ 80.00 ทําใหผลการดําเนินงานมหาวทิยาลัยใน

ตั ว ช้ี วั ด นี้ จ ะมี ระดั บ คะแนน เฉลี่ ย เท า กับ  5 .00  

(95.81*5/80) 

หนวยงาน คุณภาพงาน 

(จํานวน

เร่ือง) 

จํานวน 

ผูสําเร็จ

การศกึษา 

รอยละ คะแนน 

1) บัณฑติวทิยาลัย 31.60(71) 28 112.86 5.00 

2) นวัตกรรมฯ 9.60(18) 15 64.00 4.00 

รวม 41.20 (89) 43 95.81 5.00 

 

หมายเหตุ:  

1) สกอ.กําหนดมาตรฐานรอยละผลรวมน้ําหนัก

ของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาเอก (รอยละ 80.00 ไดคะแนน 5.00) 

2) รายละเอียดการกําหนดระดับคุณภาพผลงาน

ทางวชิาการ แสดงวาไวในภาคผนวก ก 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  เปาประสงค 2.2 ผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน  

28 2.2.1 รอยละ

ผลงานวจิัยหรอืงาน

สรางสรรคไดรับการ

นําไปใชประโยชนตอ

ผลงานวจิัยหรอืงาน

สรางสรรคทัง้หมด*9 

รอยละ 51.46 67.36 53.10 60.00 63.83 100.00     ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

ปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคได รับการ

นําไปใชประโยชน” เปน  “รอยละผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคทั้งหมด” โดยพิจารณาจากจํานวน

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคได รับการนําไปใช

ประโยชน เปรียบเทียบกับจํานวนงานวิจัยทั้งหมดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการ

นําไปใชประโยชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวน 

360 ผลงาน  เที ยบ กั บงานวิ จั ยทั้ งหมด  จํ านวน  

564 ผลงาน คิดเปนรอยละ 63.83 สามารถจําแนก 

ผลการดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้  

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวน

งานวจิัยฯที่

นําไปใช

ประโยชน 

จํานวน

งานวจิัย

ทัง้หมด 

รอยละ 

1) ครุศาสตร  33 55 60.00 

2) วทิยาศาสตรฯ 60 99 60.61 

3) มนุษยศาสตรฯ 46 75 61.33 

4) วทิยาการจัดการ 36 60 60.00 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 25 43 58.14 

6) ศลิปกรรมศาสตร 20 25 80.00 

7) บัณฑติวทิยาลัย 10 13 76.92 

8) นานาชาต ิ 22 29 75.86 

9) นวัตกรรมฯ 24 36 66.67 

10) พยาบาลฯ 20 34 58.82 

11) สหเวชศาสตร 17 30 56.67 

12) การภาพยนตร  8 10 80.00 

13) โลจสิตกิส 37 53 69.81 

14) สถาปตยกรรมฯ 2 2 100.00 

รวม 360 564 63.83 

 

 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  เปาประสงค 2.3 ผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคท่ียื่นจดอนุสทิธิบัตร หรอืสทิธิบัตร  

29 2.3.1 จํานวน

ผลงานวจิัยหรอืงาน

สรางสรรคที่ยื่นจดอนุ

สทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร 

ผลงาน  136 1 79 7 156 100.00    มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร จํานวน 156 ผลงาน 

จําแนกเปน อนุสิทธิบัตร จํานวน 9 ผลงาน และ

สทิธบิัตร จํานวน 147 ผลงาน  สามารถจําแนกผลงาน

ตามหนวยงานดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  

3 ผลงาน คือ 1) เยลลี่มะมวง* (ผศ.ดร.ปยะดา 

อาชายุทธการ)  2) ชุดตรวจวัดฟอสเฟตฐาน

โพลิเมอร* (ผศ.ดร. วนิดา วอนสวัสดิ์)  และ 

3) น้ํ าจิ้มขาวมันไก ก่ึ งสํ าเร็จ รูปชนิดผง*  

(ผศ.นฤมล  ประภาสุวรรณกุล) 

2. คณ ะเท ค โน โลยี อุ ตส าหกรรม  จํ าน วน  

104 ผ ล ง า น  คื อ  1 ) ล า ย ผ า ที่  1 -1 0  

(ผศ.ดร รจนา จันทราสา เจาของผลงาน)   

2) หมึกพิมพน้ํามันมะพราว* (อาจารยวัฒน 

พลอยศรี/อาจารยไกรพ เจริญโสภา เจาของ

ผลงาน) 3) ลวดลายบนแกว  4) ลวดลาย 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

บนผา 1-2 (ผศ. ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม 3-4)  

5) สบู,ขวดน้ํา,ที่วางแกวน้ํา ฯลฯ รวมจํานวน 

89 ผลงาน (ผศ. ดร.พลัง วงษธนสุภรณ) และ 

6) อุปกรณเก็บดินสอสีจากเศษแผนกันลื่น 

(ผศ.จง  บุญประชา) 

3. คณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 27 ผลงาน 

ไดแก 1) ลายผา จํานวน 10 ผลงาน (อาจารย

เตชิต  เฉยพวง) 2) ลวดลายผา (อ.คณิน  

ไพรวันรัตน) 3) ลวดลายผา จํานวน 8 ผลงาน  

( อ .ชนกนาถ  มะยู โซ ะ ) 4) ลวดลายผ า 

จํานวน 6 ผลงาน (ผศ.นภดล  สังวาลเพ็ชร) 

5) ลวดลายบนจานรองแกว และลวดลายบน

โคมไฟ (อ.เอกพงศ  อนิเกื้อ) 

4.  วิทยาลัยสหเวชศาสตร  จํานวน 3 ผลงาน 

คื อ  1 ) ค รี ม ต ะ บู น *  (อ าจ า รย น ริ น ท ร  

กากะทุมเจาของผลงาน) 2) เจลลางหนา

มะขามปอม* และ 3) โทนเนอรมะขามปอม* 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

(รองศาสตราจารย พญ.ดวงพร นะคาพันธุชัย

เจาของผลงาน 2-3)  

5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 

16 ผลงาน คือ 1) ลายผา จํานวน 16 ผลงาน 

(ผศ.ภูสทิธ ภูคําชะโนด) 

6. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จํานวน  

1 ผลงาน  คือ  มาลั ยแก ว เจ าจอม  (ผศ .

ปรเมษฐ แสงออน)  

7. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 ผลงาน คือ ไมจิ้ม

ฟนไฟฟา* และ หมอนรองคออัจฉริยะ*  

(ดร.ณัฐณภรณ เอกนราจนิดาวัฒน) 

หมายเหตุ:   1) * หมายถึงผลงานอนุสทิธบิัตร 

3) ( ) หมายถึงเจาของผลงาน 

 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  • คุณภาพบรกิาร                  

  เปาประสงค 2.4 มหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู และบรกิารวชิาการแกทองถิ่นใหมคีวามเขมแขง็และยั่งยนื ตามศาสตรพระราชา 

30 2.4.1 จํานวนองค

ความรูที่เพิ่มขึ้นใน

แหลงเรียนรูบริการ

วชิาการ*10 

องค

ความรู 

33 23 23 15 21 100.00    มหาวิทยาลัยมีแหลงเรียนรูที่เปดบริการทาง

วชิาการใหกับชุมชนหรอืบุคคลทั่วไป จํานวน 23 แหลง 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีองคความรูที่เพิ่มขึ้น 

จํานวน 21 องคความรู ไดแก 

1) การใชกิจกรรมสื่อการเรยีนรูภาษาวัฒนธรรม

เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรค  

2) พลังงานมคีา ขยะมตีังค  

3) การสรางนิ ต ยสาร รูปแบบ  e-magazine  

การทองเที่ยวของชุมชนตลาดน้าํทานา (ทานา 

e-magazine)  

4) องคความรูดานการเสริมสรางทักษะทางการ

สื่อสารดานภาษาในยุค Thailand 4.0 

5) การสรางสื่อเพื่อใชในการสื่อสารฐานความรู

ของชุมชน  

6) ทักษะการวาดออกแบบเครื่องกายแตงกาย  

7) วธิกีารพจิารณาคุณภาพวารสาร  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

8) การใช ภ าษ า เก่ี ย ว กั บ การให บ ริก ารใน

ภัตตาคาร  

9) เทคนิคการสรางเยาวชนใหพ รอมสู ยุ ค 

Thailand 4.0  

10) การปองกันยาเสพตดิของเยาวชน  

11) การสรางพัฒนาคิวอารโคดพืชสมุนไพรใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  

12) การตัดตอภาพยนตรสัน้ : การตัดตอ Editing 

13) การบริหารจัดการเคลื่อนยายอุปกรณภายใน

คลังสนิคา (รถฟอรคลฟิท)  

14) เทคนิคการปฏิบัติการถายทอดการนําเสนอ

ผลงานบนวัสดุกระดาษสี  

15) การชําระพระประวัติของเจานาย 2 พระองค 

โดยการรวบรวมเอกสารผลงานจากการการ

ประกวดงานเขียนเชิงวิชาการ ภายใตแนวคิด 

“ปยรัตนนารี...ดุษฎพีระประวัติ  

16) การสรางปฏทินิวัฒนธรรมทองถ่ินคําชะโนด 

17) การทําหลักสูตรการนวดกดจุดฝาเทา  

18) สมุนไพรปราบศัตรูพชื  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

19) การผลติสุคนธบําบัด (พมิเสนน้ํา)  

20) การผลติเช้ือชีวภาพไลแมลง  

21) เทคนคิการระบายสชีอลคเพื่อการแขงขัน  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

31 2.4.2 จํานวนผูมาเยีย่ม

ชมแหลงเรียนรู 3 ศลิป 

รัตนโกสนิทรหรอื

พพิธิภัณฑพระวมิาดา

เธอฯ*11 

คน 14,450 14,544 18,370 15,000 17,853 100.00    มหาวิทยาลัยเปดใหบริการ แหลงเรียนรู  

3 ศลิป รัตนโกสนิทร ไดแก อาคารโบราณสถานซึ่งเปน

ตําหนักของเจานายฝายในที่เคยประทับในสวนสุนันทา 

จํานวน 3 อาคาร โดยปจจุบันไดเปดใหบริการเผยแพร

ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย อาคาร

จุฑารัตนาภรณ อาคารอาทรทิพยนิวาสน และอาคาร

เอื้อนอาชวแถมถวัลย  พพิธิภัณฑพระวมิาดาเธอฯ 

 ผู ม า เยี่ ย ม ช ม แ ห ล ง เรี ย น รู  3  ศิ ล ป 

รัตนโกสินทรหรือพิพิธภัณฑพระวิมาดาเธอฯ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน  17,853 คน ดังนี้ 

แหลงเรยีนรูศลิปวัฒนธรรม จํานวน (คน) 

1. พิพิธภัณฑ 3 ศลิป รัตนโกสินทร 4,628 

    1.1 อาคารจุฑารัตนาภรณ  (ดุรยิศลิป) 2}309 

    1.2 อาคารอาทรทิพยนิวาสน (ทัศนศลิป) 2}319 

    1.3 อาคารเอื้อนอาชวแถมถวัลย (นาฏศลิป) - 

2. พิพิธภัณฑพระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ 

ปยมหาราช ปดิวรัดา  

13,225 

    2.1 พิพิธภัณฑอาคารสายสุทธานภดล 12,440 

    2.2 ศูนยขอมูลสารสนเทศศลิปวัฒนธรรม 785 

รวม 17,853  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

32 2.4.3 รอยละของงาน

บริการวชิาการที่

ดําเนนิการภายใตความ

รวมมอืกับหนวยงาน

ภายนอก หรอืผูนํา

ชุมชนเทยีบกับงาน

บริการวชิาการทัง้หมด 

รอยละ  - - 29.76 ≥10.00 

 

24.89 100.00    ม ห าวิท ย าลั ยมี ง าน บ ริก ารวิ ช าก าร ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   จํานวน 458 โครงการ  

โดยมีงานบริการวิชาการที่มีการดําเนินการภายใต

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก หรือผูนําชุมชน 

จํานวน 114 งาน คิดเปนรอยละ 24.89  สามารถ

จําแนกผลการดําเนนิงานตามหนวยงานดังนี้  
 

หนวยงาน จํานวนงาน

บรกิาร

วชิาการท่ี

ดําเนินการ

ภายใตความ

รวมมอืฯ 

จํานวน

งาน

บรกิาร

วชิาการ

ท้ังหมด 

รอยละ 

1) ครศุาสตร  3 21 14.29 

2) วทิยาศาสตรฯ 10 66 15.15 

3) มนุษยศาสตรฯ 10 52 19.23 

4) วทิยาการจดัการ 7 26 26.92 

5) เทคโนโลยอีุตฯ 9 41 21.95 

6) ศลิปกรรมศาสตร 2 5 40.00 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 10 33 30.30 

8) นานาชาติ 3 16 18.75 

9) นวัตกรรมฯ 6 38 15.79 

10) พยาบาลฯ 6 25 24.00 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวนงาน

บรกิาร

วชิาการท่ี

ดําเนินการ

ภายใตความ

รวมมอืฯ 

จํานวน

งาน

บรกิาร

วชิาการ

ท้ังหมด 

รอยละ 

11) สหเวชศาสตร 11 41 26.83 

12) การภาพยนตร  2 7 28.57 

13) โลจสิติกส 24 50 48.00 

14) สถาปตยกรรมฯ 1 3 33.33 

15) โรงเรยีนสาธติ 5 26 19.23 

16) สถาบันวจิัยและพัฒนา 5 8 62.50 

รวม 114 458 24.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  เปาประสงค 2.5 มหาวทิยาลัยมงีานวจิยัท่ีตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน  

33 2.5.1 เงนิสนับสนุน

งานวจิยัหรอืงาน

สรางสรรคตออาจารย

ประจําและนักวจิัย 

  

5 5 5 5 5 100.00     มหาวทิยาลยักําหนดเปาหมายเงนิสนับสนุน

งานวจิยัตออาจารยประจํา ซึง่เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของ สกอ. โดยสามารถจําแนกตามกลุม

สาขาวชิา ดงันี้ 

 1) ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร จํานวน 25,000 บาท/คน  

 2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวน 60,000 บาท/คน 

 3) กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 

50,000 บาท/คน 

 ผลการดําเนินงาน พบวา จํานวนเงินวิจัย

ทัง้หมด 202,130,958 บาท  ตอจํานวนอาจารยประจาํ

ทั้งหมด (นับที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 810 คน เฉลี่ย

คนละ 249,544.39  บาท 

 สรุปจํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงาน

สรางสรรค จําแนกตามแหลงและประเภทเงนิ ดังนี้ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

แหลง/ ประเภทเงนิ จํานวน(บาท) 

1. ภายใน 97,106,588 

1.1 งบประมาณรายได  8,503,200  

1.2 งบประมาณแผนดนิ  88,603,388  

2. ภายนอก 105,024,370 

2.1 เงนิภายนอก (รับจางจากหนวยงาน

ภายนอก) 

105,024,370 

 รวม 202,130,958  

   - กลุมสาขาวชิา

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

บาท 263,710.00 88,479.64 217,627.73 25,000 243,596.64 100.00 

    

 กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หนวยงาน 

เงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯ 

จํานวน

อาจารย

ประจํา 

เฉล่ีย/คน 

1) ครศุาสตร 19,726,147 58 340,105.98  

2) มนุษยศาสตรฯ 13,901,815 128 108,607.93  

3) วทิยาการจดัการ 42,183,644 98 430,445.35  

4) ศลิปะกรรมฯ 2,948,156 46 64,090.35  

5) นานาชาติ 1,880,000 37 50,810.81  

6)  นวัตกรรมฯ 6,903,235 54 127,837.69  

7) การภาพยนตร 2,143,000 11 194,818.18  

8) โลจสิติกสฯ 29,252,420 55 531,862.18  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน 

เงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯ 

จํานวน

อาจารย

ประจํา 

เฉล่ีย/คน 

9) บัณฑิตวทิยาลัย 

(กลุมมนุษยศาสตร) 

8,219,030 35 234,829.43  

รวม 127,157,447 522 243,596.64  
 

   - กลุมสาขาวชิา

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

บาท 164,876.00 221,430.57 252,450.91 60,000 308,540.70 100.00 

    

 กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

หนวยงาน 

เงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯ 

จํานวน

อาจารย

ประจํา 

เฉล่ีย/คน 

1) วทิยาศาสตรฯ 27,576,903 100 275,769.03 

2) เทคโนโลยฯี 26,811,355 68 394,284.63 

3) สถาปตยฯ 1,520,000 11 138,181.82 

4)บัณฑิตวทิยาลัย

(กลุมวทิยาศาสตร) 

246,150 3 82,050.00  

รวม 56,154,408 182 308,540.70  
 

   - กลุมสาขาวชิา

วทิยาศาสตรสุขภาพ 

บาท 891,902.00 70,049.42 113,411.84 50,000 177,538.71 100.00      กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

หนวยงาน 

เงิน

สนับสนุน

งานวิจัยฯ 

จํานวน

อาจารย

ประจํา 

เฉล่ีย/คน 

1) พยาบาล 9,972,895 48 207,768.65  

2) สหเวชศาสตร 8,846,208 58 152,520.83  

รวม 18,819,103 106 177,538.71  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

34 2.5.2 ร อ ย ล ะ ข อ ง

ผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรวมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม 

ภ า ค รั ฐ  ห รื อ ภ า ค

บริก ารในระดั บชาติ

และระดับนานาชาติตอ

ผลงานวิจั ยและงาน

สรางสรรคทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 23.89 32.61 5.77 3.00 7.27 100.00     มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย จํานวนทั้งหมด 

564 ผลงาน และมีผลงานวจิัยที่ดําเนนิการไดแลวเสร็จ

และมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน  

41 ผลงาน คิดเปนรอยละ 7.27 สามารถจําแนกผลการ

ดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้  

หนวยงาน จํานวน

งานวิจัยฯ

ท่ีได

รวมมือฯ 

จํานวน

งานวิจัย

ท้ังหมด 

รอยละ 

1) ครุศาสตร  4 55 7.27 

2) วทิยาศาสตรฯ 3 99 3.03 

3) มนุษยศาสตรฯ 2 75 2.67 

4) วทิยาการจัดการ 2 60 3.33 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 3 43 6.98 

6) ศลิปกรรมศาสตร 1 25 4.00 

7) บัณฑติวทิยาลัย 2 13 15.38 

8) นานาชาต ิ 2 29 6.90 

9) นวัตกรรมฯ 2 36 5.56 

10) พยาบาลฯ 4 34 11.76 

11) สหเวชศาสตร 3 30 10.00 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวน

งานวิจัยฯ

ท่ีได

รวมมือฯ 

จํานวน

งานวิจัย

ท้ังหมด 

รอยละ 

12) การภาพยนตร  1 10 10.00 

13) โลจสิตกิส 11 53 20.75 

14) สถาปตยกรรมฯ 1 2 50.00 

รวม 41 564 7.27  
  • ประสทิธิภาพ                     

  เปาประสงค 2.6 งานวจิัยหรอืงานสรางสรรค มคีุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในระดับชาต ิและนานาชาตติามเกณฑคุณภาพ 

35 2.6.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ/กลไกใน

การดําเนนิงานวจิยั 

หรอืงานสรางสรรคที่ได

มาตรฐานและเปนที่

ยอมรับ 

ระดับ

ความสําเร็จ 

5 5 5 5 5 100.00    มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยเปนไป

ตามเกณฑ ประกอบดวย 6 ขอ ดําเนินการไดสําเร็จ

แลวครบทุกขอ ไดแก  

1) มหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจดานการวิจัยในกระบวนการ

งานวิจัยตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ

บริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไดแก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ระบบวิจัยออนไลน (RIS) ระบบงานประชุมวิชาการ

ออนไลน ระบบวารสารออนไลน (OJS) ระบบฝกอบรม 

(TIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ (BI)  

2) มหาวิทยาลัย มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของมหาวิทยาลัย ในดานตางๆ อาทิเชน 

โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสูการจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตรใหแกอาจารย  โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยรุนใหม  การจัดประชุมวิชาการสวนสุนันทา

ระดับชาติ คร้ังที่  7 เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน” โดยมีผูเขารวมจํานวน 150 คน และมี

จํานวนบทความที่นําเสนอจํานวน 62 บทความ 

3) มหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ

เปนทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 

เงินรายได จํานวนทั้งสิ้น  8,192,900 บาท งานวิจัย

ทั้งสิ้น จํานวน 399 เรื่อง และงบประมาณแผนดิน 

(วช.) จํานวนทั้งสิ้น 83,697,750 บาท งานวิจัยทั้งสิ้น 

จํานวน 123 เรื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ไดรับทุน

สนับสนุนการวจิัยจากแหลงทนุภายนอก จํานวนทัง้สิ้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

105,024,370 บาท งานวจิัยจํานวนทัง้สิ้น 41 เรื่อง  

4) มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกับอาจารย เพื่อ

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรอืนานาชาต ิ 

5) มหาวิทยาลัย  มี การส ง เส ริมและพัฒ นา

สมรรถนะใหกับอาจารยในการทําผลงานวิจัย มีการ

สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยที่มี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน อาทิเชน จัด

โครงการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะใหกับอาจารย

ในการทําผลงานวิจัย  โครงการสรางแรงจูงใจและ

มอบรางวัลใหแกบุคลากรในดานการวจิัย  เปนตน        

6) มหาวิทยาลัย มีการกําหนดแนวทางในการ

คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นํ าไปใชประโยชน  ดั งนี้   (1) แต งตั้ งคณ ะทํางาน   

(2) การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นจด

สิทธิบัตร  (3) ติดตามและสรุปการดําเนินงาน โดย

สถาบันวจิัยและพัฒนามกีารดําเนนิงาน  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  เปาประสงค 2.7 วารสารวชิาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

36 2.7.1 จํานวนวารสารที่

ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาต*ิ12 

วารสาร 2 3 6 6 9 100.00    มหาวิทยาลัยวารสารที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาต ิจํานวน 9 วารสาร ดังนี้ 
ชื่อวารสารท่ีไดรับการยอมรับ 

ในฐาน TCI  

วันท่ีไดรับ

การยอมรับ 

หนวยงานเจาของ

วารสาร 

• TCI  กลุม1     

1) วารสารสถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

1 ม.ค.58 สถาบันวจิัยฯ 

2) วารสารสวนสุนันทา

วชิาการและวจิัย 

25 พ.ค.61 

3) วารสารวชิาการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม: มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

12 ต.ค.60 คณะเทคโนโลยฯี 

•  TCI  กลุม2 

4) วารสารบัณฑิตศกึษา 1 ม.ค.58  บัณฑิตวทิยาลัย 

5) วารสารการวจิัยการ

พัฒนาบรหิารการพัฒนา 

25 พ.ค.61 

6) วารสารศลิปปรทัิศน 1 ม.ค.59 คณะเทคโนโลยฯี 

7) วารสารวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

31 พ.ค.60 คณะวทิยาการ

จัดการ 

8) Suan Sunandha Science 

and Technology Journal  

6 ม.ิย. 60 คณะวทิยาศาสตรฯ 

9) วารสารวทิยาลัยโลจสิติกส

และซัพพลายเชน 

25 พ.ค.61 วทิยาลัยโลจสิติกสฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  เปาประสงค 2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบรกิารวชิาการ ท่ีไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม  

37 2.8.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบการ

ใหบริการวชิาการแก

สังคมตามเกณฑ

มาตรฐานอดุมศกึษาที่

กําหนด 

ระดับ

ความสําเร็จ 
5 5 5 5 5 100.00     มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม

เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด โดยเปนไปตาม

เกณฑ ประกอบดวย 6 ขอ ซึ่งดําเนินการไดสําเร็จแลว 

ครบทัง้ 6 ขอ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดเขตพื้นที่ ในการ

ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 พื้นที่ 

ประกอบไปดวย  1) พื้นที่เขตดุสติ-พระนคร : ชุมชนวัด

ประชาระบือธรรม ชุมชนวัดสวัสดิวา รีสีมาราม 

กรุงเทพมหานคร 2) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม : 

ชุมชนตลาดน้ําบางนอย ชุมชนบานสารภี  3) พื้นที่

จังหวัดระนอง : ชุมชนหงาว   4) พื้นที่จังหวัดนครปฐม 

: ชุมชนตําบลคลองโยง และ 5) พื้นที่จังหวัดอุดรธาน ี: 

ชุมชนคําชะโนด   

2. มหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริการ

วิชาการ โดยมีการสํารวจความตองการของชุมชนใน

เขตพื้นที่ ใหบริการวิชาการ  กําหนดหัวขอในการ



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

บริการวิชาการตามนโยบายรัฐบาล แบงออกเปน  

7 หัวขอหลัก ไดแก  

 2.1) การปลูกฝงระเบยีบวนิัยใหกับนักเรียน/ 

นักศกึษา 

 2.2) สิ่งแวดลอม/ ธนาคารขยะ 

 2.3) ยาเสพตดิ 

 2.4) การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู 

 2.5) การใหนักศกึษาไดฝกคิด/ วเิคราะห 

 2.6) การปลูกปา 

 2.7) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/

เศรษฐกิจพอเพยีง 

3. มหาวิทยาลัย พัฒนาและสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได จํานวน  

3 ชุมชน ไดแก 1) ชุมชนตลาดน้ําบางนอย ตําบล

กระดังงา อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   

2) ชุมชนบานสารภี ตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนท ี

จังหวัดสมุทรสงคราม และ 3) ชุมชนเมืองวัดประชา

ระบอืธรรม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

4. มหาวิทยาลัย สงเสริมและสนับสนุนให

ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

และมีการดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกับชุมชน เชน    

“ศูนยการเรียนรู วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ

วถีิชีวติชุมชนตลาดน้ําบางนอย ตําบลกระดังงา อําเภอ

บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” ดําเนินการตั้งแตป 

2556 และในป  พ.ศ.2557-ปจจุบัน เริ่มรวมเปน

สมาชิกกลุมอาชีพชุมชนตลาดน้ําบางนอย และจัดตั้ง

เปนกลุมศูนยการเรยีนรูฯ เพื่อถายทอดองคความรู 

5. มหาวิทยาลัย ไดทําความรวมมือกับชุมชน

ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย จํานวน  

5  พื้ น ที่  ป ระกอบ ไป ด วย  (1 ) เขต ดุ สิ ต  จั งห วั ด

กรุงเทพมหานคร ไดแก ชุมชนวัดประชาระบือธรรม  

(2) จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก ศูนยการเรยีนรูฯชุมชน

ต ล าด น้ํ าบ างน อ ย กั บ ส ถาบั น วิ จั ย แล ะพั ฒ น า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และองคการบริหาร

สวนจังหวัดสมุทรสงครามกับศูนยการศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(3) จังหวัดระนอง   ผู วาราชการจังหวัดระนอง 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

(4) จังหวัดนครปฐม  สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม

(5) จังหวัดอุดรธานี  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี 

6. มีอาจารยจากทุกคณ ะ/วิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยที่มีสวนในการพัฒนาทองถิ่นโดยการ

บรกิารวชิาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทัง้สิ้น 

85 คน จากอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 

810 คน คิดเปนรอยละ 10.49 

  • การพัฒนาองคการ                  

  เปาประสงค 2.9 บุคลากรมศีักยภาพในการรเิริ่มสรางสรรคงานวจิัย นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการอยางมปีระสทิธิภาพ 

38 2.9.1 ร อ ย ล ะ ข อ ง

อาจารยป ระจํ าและ

นักวจิัยที่มผีลงานวจิัย  

 

รอยละ 82.47 92.68 86.79 80.00 88.15 100.00     มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ทํางานวิจัย จํานวน 

714 คน จากอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 810 คน

คิด เป นรอยละ 88 .15  สามารถจํ าแนกผลการ

ดําเนนิงานตามหนวยงานดังนี้  

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวน

อาจารยท่ีมี

ผลงานวิจัย 

จํานวน

อาจารย

ประจํา

ท้ังหมด 

รอยละ 

1) ครุศาสตร  56 58 96.55 

2) วทิยาศาสตรฯ 100 100 100.00 

3) มนุษยศาสตรฯ 106 128 82.81 

4) วทิยาการจัดการ 91 98 92.86 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 59 68 86.76 

6) ศลิปกรรมศาสตร 42 46 91.30 

7) บัณฑติวทิยาลัย 28 38 73.68 

8) นานาชาต ิ 32 37 86.49 

9) นวัตกรรมฯ 45 54 83.33 

10) พยาบาลฯ 40 48 83.33 

11) สหเวชศาสตร 49 58 84.48 

12) การภาพยนตร  8 11 72.73 

13) โลจสิตกิส 49 55 89.09 

14) สถาปตยกรรมฯ 9 11 81.82 

รวม 714 810 88.15 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  เปาประสงค 2.10 มหาวทิยาลัยมรีะบบสารสนเทศท่ีเปนประโยชนและเอื้อตอการสงเสรมิงานวจิัยและบรกิารวชิาการ  

39 2.10.1  จํานวนคร้ังของ

การเขาเยี่ยมชมเว็บไซต

ของสถาบนัวจิัยและ

พัฒนา 

คร้ัง - - 23,575 25,000  38,866 100.00    มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได

จัดเก็บขอมูลจํานวนคร้ังของผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ

สถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา  http://ird.ssru.ac.th/home 

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 -กันยายน 2561 พบวา  

ผูเขาเยี่ยมชม จํานวน  38,866 ครัง้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครอืขาย และทองถิน่  

  • ประสทิธิผล                     

  เปาประสงค 3.1 เครอืขายและทองถิ่นมสีวนรวมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธท่ีดีกับมหาวทิยาลัย 

40 3.1.1 รอยละของ

เครอืขายที่มผีลผลติที่

เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลยั 

รอยละ - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00     รอ ยล ะของเครือ ข ายที่ มี ผลผ ลิ ตที่ เป น

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย เปนการพิจารณาจากกลุม

เครือขายที่ใหผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

อยางเดน ชัด เทียบ กับจํานวนกลุม เครือขายของ

มหาวิทยาลัยทัง้หมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมเครือขาย คือ ประกอบดวย  

1) เครือขายศิษยเกา 2) เครือขายชุมชน 3) เครือขาย

ส า ข า วิ ช า ชี พ /ส ม า ค ม วิ ช า ชี พ  4) เค รื อ ข า ย

ผูป ระกอบการ และ 5) เครือขายมหาวิทยาลั ย

http://ird.ssru.ac.th/home


 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ตางประเทศ 

 ทั้งนี้การนับกลุมเครือขายที่ใหผลผลิตที่เปน

ประโยชนจะนับไดเมื่อเครือขายยอยในกลุมเครือขาย

นัน้ๆ มีผลเปนประโยชนอยางเดนชัด อยางนอยรอยละ 

80 ของเครอืขายยอย 

 มหาวิทยาลัยมีเครือขายยอยทั้งหมด จํานวน 

134 เครือขายยอย โดยมีเครือขายยอยที่มีผลผลิตที่

เปนประโยชน จํานวน 133 เครือขายยอย คิดเปน 

รอยละ 99.25 ทั้ งนี้หากพิจารณาตามเกณฑการ

พิจารณ ารอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่ เป น

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  พบวา กลุมเครือขายที่มีที่

ผลผลิตที่มีประโยชน ตั้งแตรอยละ 80.00 ขึ้นไปทุก 

กลุมเครือขาย (กลุมเครือขายทั้งหมด 5 เครือขาย)  

คิดเปนรอยละ 100.00 โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการขอมูล 

รอยละของเครอืขายยอย 

ท่ีใหผลผลิตท่ีมีประโยชน 

ศษิยเกา   ชุมชน   
สมาคม

วชิาชพี   

ผูประกอบ

การ 

ม.ตาง 

ประเทศ   

1.จํานวนเครอืขาย

ยอยท่ีมผีลผลิตท่ีเปน

ประโยชนฯ 

14 34 17 41 27 

2.จํานวนเครอืขาย

ยอยท้ังหมด 

14 34 17 41 28 

คดิเปนรอยละ 100 100 100 100 96.43  
41 3.1.2 จํานวนเครอืขาย

ที่มสีวนรวมในการ

พัฒนามหาวทิยาลยั*13 

เครอืขาย - 5 5 5 5 100.00    การพิจารณาจํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาจากจํานวนเครอืขายที่มี

ส ว น ร ว ม ใน ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ก า ว ห น า ให กั บ

มหาวิทยาลัย เชน การใหขอมูลขาวสาร การรับฟง

ความคิดเห็น และเปดโอกาสใหเครือขายมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการ

ตัดสินใจ  เปนตน  ทั้ งนี้การนับกลุม เครือขายที่ มี 

สวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยจะนับได เมื่อ

เครือขายยอยในกลุมเครือขายนั้นๆ มีสวนรวมกับ

มหาวทิยาลยั อยางนอยรอยละ 50 ของเครอืขายยอย 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 มหาวิทยาลัยมีเครือขายยอยทั้งหมด จํานวน 

134 เครือขายยอย ซึ่งมีเครือขายที่มีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  จํานวน 133 เครือขายยอย  

คิดเปนรอยละ 99.25 ทั้งนี้หากพิจารณาตามเกณฑ

การพิจารณาจํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย พบวา มีกลุมเครอืขาย 5 กลุม ที่

มสีวนรวมในการพัฒนามหาวทิยาลัย รอยละ 50 ขึ้นไป 

ดังนี้  

รายการขอมูล 

รอยละของเครอืขายยอยท่ีมีสวนรวมกับ

มหาวิทยาลัยท้ัง 3 ระดับ 

ศษิยเกา   ชุมชน   
สมาคม

วชิาชพี   

ผูประกอบ

การ 

ม.ตาง 

ประเทศ   

1.จํานวนเครอืขาย

ยอยท่ีมสีวนรวมกับ

มหาวทิยาลัยท้ัง 3 

ระดับ 

14 34 17 41 27 

2.จํานวนเครอืขาย

ยอยท้ังหมด 

14 34 17 41 28 

คิดเปนรอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 96.43 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  • คุณภาพบรกิาร                    

  3.2 มหาวทิยาลัยมคีวามรวมมอืกับเครอืขายและทองถิน่ท่ีหลากหลาย 

42 3.2.1 ร อ ย ล ะ ข อ ง

เครือขายความรวมมือ

ใน ป ร ะ เท ศ ที่ มี ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง

ตอเนื่อง*14 

รอยละ  -  - - 40.00 100.00 100.00    มหาวิทยาลัย มีเครือขายความรวมมือใน

ประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง จํานวน  

106 เครือขาย โดยสามารถ จําแนกผลการดําเนินงาน

ตามกลุมเครอืขาย ดังนี้ 

รายการขอมูล 

รอยละของเครอืขายความรวมมือใน

ประเทศท่ีมีการดําเนนิการอยางตอเนือ่ง 

ศษิยเกา   ชุมชน   
สมาคม

วชิาชพี   
ผูประกอบการ 

1.จํานวนเครอืขาย

ยอยในประเทศท่ีมี

การดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 

14 34 17 41 

2.จํานวนเครอืขาย

ยอยท้ังหมด 

14 34 17 41 

คิดเปนรอยละ 100 100 100 100 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 

เปาประสงค 3.3 ความสําเร็จตามขอตกลงความรวมมอืของเครอืขายตางประเทศ  

43 3.3.1 รอยละ

ความสําเร็จของ

ขอตกลงความรวมมอื

กับเครอืขาย

ตางประเทศ*15 

รอยละ - - - 50 87.10 100.00    มหาวิทยาลัยไดตดิตามขอตกลงความรวมมือ

ตางประเทศที่ดําเนินกิจกรรมสําเร็จตามที่ กําหนด 

พบวา  มี ขอตกลงความรวมมือ กับต างประเทศ 

ซึ่งดําเนินกิจกรรมสําเร็จตามที่ กําหนด จํานวน 27 

ขอตกลง จากขอตกลงความรวมมือที่กําหนดกิจกรรม

การดําเนินงานทั้งหมด ของเครือขายตางประเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 31 ขอตกลง

คิด เป นรอยละ 87 .10  สามารถจํ าแนกผลการ

ดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงาน 

จํานวน

ขอตกลง

ฯท่ี

ดําเนนิ

กิจกรรม

สําเร็จ

ตามท่ี

กําหนด 

จํานวน

ขอตกลงท่ี

กําหนด

กิจกรรม

การ

ดําเนนิงาน

ฯ ในป 

พ.ศ. 2561 

รอย

ละ  

1) คณะครุศาสตร 1 1 100 

2) คณะวทิยาศาสตรฯ 3 3 100 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน 

จํานวน

ขอตกลง

ฯท่ี

ดําเนนิ

กิจกรรม

สําเร็จ

ตามท่ี

กําหนด 

จํานวน

ขอตกลงท่ี

กําหนด

กิจกรรม

การ

ดําเนนิงาน

ฯ ในป 

พ.ศ. 2561 

รอย

ละ  

3) คณะมนุษยศาสตรฯ 3 3 100 

4) คณะวทิยาการจัดการ 3 3 100 

5) คณะเทคโนโลยีฯ 2 3 66.67 

6) คณะศลิปกรรมฯ 1 1 100 

7) บัณฑติวทิยาลัย 1 1 100 

8) วทิยาลัยนานาชาต ิ 6 6 100 

9) วทิยาลัยนวัตกรรมฯ 2 2 100 

10) วทิยาลัยพยาบาลฯ 0 1 0.00 

11) วทิยาลัยสหเวชฯ 1 2 50.00 

12) วทิยาลัยการ

ภาพยนตรฯ 

3 3 100 

13) วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ  1 1 100 

14) วทิยาลัยสถาปตยฯ 0 1 0.00 

15) มหาวิทยาลัย 27 31 87.10  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  • ประสทิธิภาพ  

  เปาประสงค 3.4 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมอืกบัเครอืขาย  

44 3.4.1 ระดับ

ความสําเร็จของ

กระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความ

รวมมอืกับเครอืขาย 

 

ระดับ

ความสําเร็จ 

- 5 1 5 5 100.00    มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับ

เครือขาย ไว 5 ระดับ สามารถดําเนินการไดครบทั้ง  

5 ระดับ  ดังนี้ 

1) แผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธ

และเช่ือมโยงเครือขาย มีจํานวน 86 โครงการ  และ

แผนขับเคลื่อนความรวมมือกับตางประเทศ มีจํานวน 

37 โครงการ และทั้งสองแผนไดรับการอนุมัติจาก

อธกิารบด ี 

2) มีการดําเนินงานตามแผนการสราง

ความสัมพันธและเช่ือมโยงเครือขาย(เครือขาย

ภายในประเทศ) ไดครบทั้ง 86 โครงการ คิดเปน 

รอยละ 100.00 และแผนขับเคลื่อนความรวมมือกับ

ตางประเทศมีการดําเนินงาน จํานวน 33 โครงการ 

จากโครงการทั้งหมด 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 

89 .19   โด ย มี ผ ล การดํ า เนิ น งาน ทั้ งส อ งแผ น  



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

เฉลี่ยรอยละ 94.60 และสามารถดําเนนิการบรรลุตาม

เปาหมายเฉลี่ย 91.31 

  • การพัฒนาองคการ                    

  เปาประสงค 3.5 มหาวทิยาลัยมฐีานขอมูลเครอืขายสําหรับการบรหิารจัดการอยางมปีระสทิธิภาพ 

45 3.5.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอมูลเครอืขาย 

ระดับ

ความสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

- - - 5 5 100.00    มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย ไว 5 ระดับ 

สามารถดําเนนิการไดครบทุกระดับ ดังนี้ 

1) มี คณ ะทํ า งาน การ พั ฒ น า /ป รับ ป รุ ง

ฐานขอมูลเครือขาย และมีแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอมูลเครอืขาย  

2) มี ก ารดํ า เนิ น งาน ต าม กิ จกรรม ขอ ง

แผนพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย ทุกกิจกรรม 

จากกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 6 กิจกรรม คิดเปน 

รอยละ 100.00 และบรรลุเปาหมายกิจกรรม รอยละ 

100.00 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

  • ประสทิธิผล                 

  เปาประสงค 4.1 มหาวทิยาลัยเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

46 4.1.1 รอยละ

ความสําเร็จของการ

ดําเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลยั*16 

รอยละ 100 100 100 100 76.47 76.47      มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการขับเคลื่อนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics  จํานวน  

17 กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถ

ดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายจํานวน 13 กิจกรรม 

คิด เป น รอยละ 76 .47  สามารถจํ าแนกผลการ

ดําเนนิงานกตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการ/กจิกรรม เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล 

*1) การฝาก Link กับหนวยงาน

ภายนอก (ในประเทศ) 

312 

Links 

Links 252 

*2) การฝาก Link กับหนวยงานของ 

อปท. 

1,300 

Links 

Links 258 

*3) การฝาก Link กับหนวยงาน

ภายนอก (ในตางประเทศ) 

156 

Links 

Links 154 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

โครงการ/กจิกรรม เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล 

4) จํานวนการเขาเว็บไซตหนวยงาน รอยละ 

80   4.1 จํานวนครัง้ของนักศกึษา

ท่ีเขาเว็บไซต 

ครัง้ 250,861 

4.2 จํานวนนักศกึษาท้ังหมด คน 28,093 

4.3 คดิเปนรอยละ รอยละ 100.00 

5)  การทําเว็บไซตประจําตัวอาจารย 

ท่ีอยูภายใตเว็บไซตประจาํสาขาวชิา

และเว็บไซตหนวยงาน (นับเฉพาะ

อาจารยปฏบัิติงานจรงิ) 

รอยละ 

100 

  

5.1 จํานวนอาจารยประจําท่ี

มเีว็บไซต 

คน 810 

5.2 จํานวนอาจารย คน 810 

5.3 คดิเปนรอยละ รอยละ 100.00 

6) จํานวน มคอ./แผนการสอน ท่ี

เผยแพรบนเว็บไซตประจําตัว

อาจารย  (นับเฉพาะอาจารย

ปฏบัิติงานจรงิ) 

รอยละ 

100 

  

6.1 จํานวน มคอ./แผนการ

สอน ท่ีเผยแพรบนเว็บไซตประจําตัว

อาจารย   

วชิา 7,118 

6.2 จํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด ท่ีปฏบัิติงานจรงิ 

 

คน 810 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

โครงการ/กจิกรรม เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล 

6.3 คดิเปนรอยละ 

 

รอยละ 100.00 

7) จํานวนเอกสารการเรยีนการสอน

ท่ีเผยแพรบนเว็บไซตประจําตัว

อาจารย (นับเฉพาะอาจารย

ปฏบัิติงานจรงิ) 

 

รอยละ 

100 

  

7.1 จํานวนเอกสารการเรยีน

การสอนท่ีเผยแพรบนเว็บไซต

ประจําตัวอาจารย 

ฉบับ 12,343 

7.2 จํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด ท่ีปฏบัิติงานจรงิ 

คน 810 

7.3 คดิเปนรอยละ รอยละ 100.00 

8) จํานวนบทความวจิัยท่ีไดรับการ

เผยแพรใน Proceedings/ Journal ท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนํามา

เผยแพรไวบนเว็บไซตประจําตัว

อาจารย  (นับรวมอาจารยลาศกึษา

ตอ) 

รอยละ 

80 

  

8.1 จํานวนบทความวจิัยท่ี

ไดรับการเผยแพรใน Proceedings/ 

Journal ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

ท่ีนํามาเผยแพรไวบนเว็บไซต

ประจําตัวอาจารย  

บท 

ความ 

1,138 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

โครงการ/กจิกรรม เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล 

8.2 จํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด นับรวมลาศกึษาตอ 

 คน 819 

8.3 คดิเปนรอยละ รอยละ 100.00 

9) จํานวนการประชาสัมพันธ

กิจกรรมตางๆ หรอืขาวสารบน

เว็บไซตประจําหนวยงาน โดยแนบ

ไฟลเน้ือหาท่ีเปนไฟล .pdf 

3,120 

ขาว 

ขาว 6,256 

10) การนํารายงานวทิยานิพนธ

เผยแพรบนเว็บไซตประจําหนวยงาน 

(เฉพาะบัณฑิตวทิยาลัย) 

รอยละ 

100 

  

10.1 จํานวนรายงาน

วทิยานิพนธเผยแพรบนเว็บไซต

ประจําหนวยงาน 

 เรื่อง 230 

10.2 จํานวนวทิยานิพนธ

ท้ังหมด 

 เรื่อง 230 

10.3 คดิเปนรอยละ   รอยละ 100.00 

11) การนํารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ

เผยแพรบนเว็บไซตประจําหนวยงาน 

(เฉพาะสถาบันวจิัยและพัฒนา) 

รอยละ 

100 

  11.1 จํานวนรายงานวจิัยฉบับ

สมบูรณเผยแพรบนเว็บไซต 

 

เรื่อง 536 

11.2 จํานวนรายงานวจิัยฉบับ

สมบูรณทัง้หมด 

 

เรื่อง 536 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

โครงการ/กจิกรรม เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล 

11.3 คดิเปนรอยละ 

 

รอยละ 100.00 

12)  การนํารายงานวจิัยในชัน้เรยีน

เผยแพรบนเว็บไซตประจําหนวยงาน 

(เฉพาะโรงเรยีนสาธติ) 

รอยละ 

100 

  12.1 จํานวนรายงานวจิัยใน

ชัน้เรยีนเผยแพรบนเว็บไซต 

 

เรื่อง 85 

12.2 จํานวนรายงานวจิัยใน

ชัน้เรยีนท้ังหมด 

 

เรื่อง 85 

12.3 คดิเปนรอยละ  

 

รอยละ 100.00 

13) การทําวารสารวิชาการออนไลน

ประจําหนวยงาน 

15 ฉบับ ฉบับ 21 

14) การเปนเจาภาพหรอืเปนเจาภาพ

รวมกับหนวยงานภายนอก

มหาวทิยาลัยในการจัดประชุม

วชิาการระดับชาติ/นานาชาติ และ

เผยแพร Proceedings บนเว็บไซต

ประจําหนวยงาน 

15 ครัง้/

ป 

ครัง้ 22 

15) การจัดการประชุมวชิาการระดับ

บัณฑิตศกึษา ท่ีม ีProceedings 

Online บนเว็บไซตประจําหนวยงาน 

(เฉพาะบัณฑิตวทิยาลัย) 

 

 

1 ครัง้/ป ครัง้ 2 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

โครงการ/กจิกรรม เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล 

*16) จํานวนบทความวจิัยท่ีนําเสนอ

ในการประชุมวชิาการระดับ

นานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูล Google 

scholar หรอืฐานขอมูลท่ีสูงกวา (นับ

รวมจํานวนอาจารยลาศกึษาตอ) 

รอยละ 

80 

  16.1 จํานวนบทความวจิัยท่ี

นําเสนอในการประชุมวชิาการระดับ

นานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูล Google 

scholar หรอืฐานขอมูลท่ีสูงกวา 

 บท 

ความ 

568 

16.2 จํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด นับรวมลาศกึษาตอ 

 คน 819 

16.3 คดิเปนรอยละ  รอยละ 69.35 

17) จํานวนบทความวจิัยท่ีตีพิมพใน

ฐานขอมูลนานาชาติ SJR, SCOPUS, 

ISI 

สาขาวชิา

วทิยาศาส

ตรฯ รอย

ละ 10 

- 

สาขาวชิา

มนุษยศาส

ตร รอยละ 

5 

- 

สาขาวชิา

วทิยาศาส

ตรสุขภาพ 

รอยละ 5 

 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

โครงการ/กจิกรรม เปา 

หมาย 

หนวย 

นับ 

ผล 

17.1 จํานวนบทความวจิัยท่ี

ตีพิมพในฐานขอมูลนานาชาติ SJR, 

SCOPUS, ISI 

 

 

79 

17.2 จํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด นับรวมลาศกึษาตอ 

 

 

819 

17.3 คดิเปนรอยละ 

 

 9.65 

หมายเหตุ: * หมายถงึกจิกรรมท่ีดําเนินการไมบรรลุ

เปาหมาย (กจิกรรมท่ีไมบรรลุ ไดแกกจิกรรมท่ี 1,2,3และ 16) 

47 4.1.2 รอยละของ

งานวจิยั บทความ

วชิาการ งาน

สรางสรรค สิ่งประดษิฐ

ของอาจารยและ

นักวจิัยที่ไดรับรางวัล

ระดับชาตหิรอื

นานาชาตติอจํานวน

อาจารยประจาํและ

นักวจิัย 

รอยละ - - - 0.50 2.44 100.00     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

เพิ่มตัวช้ีวัด “รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ 

งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่

ได รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอ จํานวน

อ าจ ารย ป ระจํ า แ ล ะนั ก วิ จั ย ” เพื่ อ ให ส ะท อ น

เปาประสงคที่วา  มหาวิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับ

ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 งานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 

สิ่งประดิษฐของอาจารยที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 20 รางวัล ตอ

จํานวนอาจารยประจํานับรวมลาศึกษาตอ จํานวน 819 คน 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

คิดเปนรอยละ 2.44 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน 

จําแนกตามหนวยงาน ดังนี้ 
หนวยงาน จํานวน

งานวิจัยฯ 

ท่ีไดรับ

รางวัล 

จํานวน

อาจารย

ประจํา

ท้ังหมด 

รอยละ 

1) ครศุาสตร  4 59 6.78 

2) วทิยาศาสตรฯ 5+(2) 102 6.86 

3) มนุษยศาสตรฯ 1 131 0.76 

4) วทิยาการจดัการ - 98 0.00 

5) เทคโนโลยอีุตฯ 2+(3) 68 7.35 

6) ศลิปกรรมศาสตร (1) 46 2.17 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 1 38 2.63 

8) นานาชาติ - 37 0.00 

9) นวัตกรรมฯ 1 54 1.85 

10) พยาบาลฯ - 51 0.00 

11) สหเวชศาสตร 3 58 5.17 

12) การภาพยนตร  - 11 0.00 

13) โลจสิติกส - 55 0.00 

14) สถาปตยกรรมฯ - 11 0.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 20 819 2.44 

หมายเหตุ  

1) ในภาพรวมมหาวทิยาลัยมจีํานวน 20 ผลงาน เนื่องจากมี

ผลงาน จาํนวน 3 เร่ืองที่เจาของรางวัลมาจาก 2 หนวยงาน 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

2) ( ) หมายถงึ จํานวนผลการที่มเีจาของรางวัลรวมกับ

คณะอื่น 

ผลงานท่ีไดรับรางวัลจํานวน 20 ผลงาน ไดแก  

1) Nat De Co : Super Edible Fiber ไ ด รั บ

จํานวน 2 รางวัล ไดแก (1) รางวัลเหรียญเงิน (Sliver 

Medal) จาก IIDC 2017 และ (2)รางวัลพิเศษ (special 

Award) จาก Poland"  หนวยงานที่ใหรางวัล คือ Hong 

Kong International Invention and Design Competition 

2017 (IIDC 2017) ณ  Hong Kong Convention and 

Exhibition Centre เขต บ ริห ารพิ เศ ษ ฮ อ งก ง  แ ห ง

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

2) Handicraft Coconut Husk Paper ไ ด รั บ

จํานวน 2 รางวัล ไดแก (1) รางวัลเหรียญเงิน (Silver 

Medal) จาก IIDC 2017  และ (2) รางวัลพเิศษ (Special 

Award) จากประเทศมาเลเซยี หนวยงานที่ใหรางวัลคือ 

Hong Kong International Invention and Design 

Competition 2017 (IIDC 2017) ณ Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิ เศษ

ฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจนี 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

3) Si Thai : Non-Toxic Watercolor Paints 

from Natural Herb Extracts ไดรับจํานวน 2 รางวัล 

ไดแก  (1) รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 

2017 และ (2) รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก IIDC 

2017 ห น ว ย ง า น ที่ ใ ห ร า ง วั ล คื อ  Hong Kong 

International Invention and Design Competition 2017 

(IIDC 2017) ณ Hong Kong Convention and Exhibition 

Centre เขตบริหารพิ เศษฮองกง แหงสาธารณ รัฐ

ประชาชนจนี 

4) Nat de Co II : Innovative Fiber & Pre-

Probiotics for helping dog live long and happy 

lives (ผลิตภัณฑขนมทานเลนสําหรับสุนัข เสริมไฟ

เบอร โปรไบโอตกิ และพรีไบโอตกิเพื่อรักษาสมดุลของ

ระบบภูมิคุมกันและระบบทางเดนิอาหาร) ไดรับจํานวน 

3 รางวัล ไดแก (1) รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 

จาก ARCHIMEDES 2018 (2) รางวัลเหรียญทอง (Gold 

Medal) International Salon of invention and New 

Technologies (New Time) Sebastopol, Russia 
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Federation และ (3 ) รางวัลยอดเยี่ ยม  (Excellency 

Award) จากประเทศโรมาเนีย หนวยงานที่ใหรางวัลคือ 

XXI Moscow International Salon of Inventions and 

Innovation Technologies ARCHIMEDES-2018 ณ กรุง

มอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี 

5) SI THAI- Non-Toxic Watercolor from 

Thai Herb (สนี้ําปลอดสารพษิจากสมุนไพรไทย) 

ไดรับจํานวน 3 รางวลั ไดแก (1)รางวัลเหรียญทอง 

(Gold Medal) จาก ARCHIMEDES 2018 (2)รางวัลยอด

เยี่ยม (Excellency Award) จากประเทศโรมาเนยี และ 

(3) รางวัลพเิศษ (Special Award) จากหนวยงาน 

Indonesian Invention and Innovation promotion 

Association: INNOPA ประเทศอนิโดนเีซยี หนวยงานที่

ใหรางวลั XXI Moscow International Salon of 

Inventions and Innovation Technologies 

«ARCHIMEDES-2018 ณ กรุงมอสโคว ประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซยี 

6) Aromatherapy Cushion for Relaxing 

ไดรับจํานวน 3 รางวัล ไดแก (1) รางวัลเหรียญทอง 
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(Gold Medal) จาก IIDC 2017 (2) รางวัลพเิศษ (special 

Award) จาก ประเทศมาเลเซีย และ (3) รางวัลพิเศษ 

(Special award) จาก FIRI Iran  หนวยงานที่ใหรางวัล 

คื อ  Hong Kong International Invention and Design 

Competition 2017 (IIDC 2017) ณ Hong Kong 

Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิ เศษ

ฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจนี 

7) โครงการวจิัยและพัฒนาพลุกับดักหมกึส ี 

ไดรับรางวัลหนวยวิจัยดีเดนอันดับ 3 ของกองทัพบก 

ดานยุทโธปกรณหนวยงานที่ใหรางวัล คือ กองทัพบก

ไทย 

8) Taboon cream (Anti oxidant, anti 

bacterial and moisture enhancing cream from 

cedar magroves) ไดรับจํานวน 3 รางวัล ไดแก  (1) 

รางวัลเหรยีญเงนิ (Sillver Medal) จาก ARCHIMEDES 

2018 (2) รางวัลพเิศษ (Special Prize) จาก The 

ministry of education and scinces of russia volga 

state university of technology และ (3) รางวัลพเิศษ 
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(Special Prize) จากประเทศโรมาเนยี หนวยงานที่ให

รางวัลคือ XXI Moscow International Salon of 

Inventions and Innovation Technologies 

«ARCHIMEDES-2018 ณ กรุงมอสโคว ประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซยี 

9) สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของผูเรียนดานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใช Fun 

English with Dolly Kate of Thailand ใ น แ บ บ

บูรณาการเรื่องวัฒนธรรมการแตงกายสมัยอยุธยา

ไดรางวัลเหรียญทองแดง หนวยงานที่ใหรางวัล คือ 

มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561 “วิจัยเพื่อพัฒนา

ประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” Thailand 

Research Expo 2018 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาต ิ(วช.) 

10) สื่อการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต

และพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

สําหรับผูเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผาน

เก ม ก ระด าน  Teenagerous ได รา งวั ล เห รี ย ญ



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

ทองแดง หนวยงานที่ใหรางวัล คือ มหกรรมงานวิจัย

แหงชาติ 2561 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่นคง 

มั่ ง ค่ั ง  และยั่ งยืน ” Thailand Research Expo 2018 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ(วช.) 

11) สื่อการเรยีนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ TEN-O 

เพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ในรูปแบบเกมบัตรคําศัพทผสมผสานกับ

เทคโนโลยี  Augmented Reality (AR) ไดรางวัล

เหรียญทองแดง หนวยงานที่ใหรางวัล คือ มหกรรม

งานวิจัยแหงชาติ 2561 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู

ความมั่นคง มั่ งค่ัง และยั่ งยืน” Thailand Research 

Expo 2018 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

12) บัตรคําอิเล็กทรอนิกสแกปญหาอานไม

ออกเขียนไมได ไดรางวัลเหรียญทองแดง หนวยงาน

ที่ใหรางวัล คือ มหกรรมงานวจิัยแหงชาติ 2561 “วิจัย

เพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

Thailand Research Expo 2 0 1 8  สํ า นั ก ง า น
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คณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ(วช.) 

13) PhosPhate Check kits (ชุ ด ต ร ว จ วั ด

ฟอสเฟต) ไดรับจํานวน 3 รางวัล ไดแก 1.รางวัล Gold 

Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) 

organized by the Korea Women Inventors 

Association (KWIA) the Korea Invention Promotion 

Association (KIPA)  2.รางวัล Excellence Award 2018 

from Global Exhibition, Saudi Arabia 3.ร า ง วั ล 

Special Award from Indonesian Invention and 

Innovation Promotion Associations ห น ว ย ง าน ที่ ให

ราง วัล  คือ  Korea International Women's Invention 

Exposition (KIWIE 2018) ณ  Hall 2A, Exhibition 

Center 1, KINTEX สาธารณรัฐเกาหลี 

14) Mango Jelly Shake (ก า ร พั ฒ น า

ผลิตภัณฑเยลลี่มะมวงพรอมด่ืมสําเร็จรูป) ไดรับ

จํานวน 2 รางวัล ไดแก 1. รางวัล Excellence Award 

from Global Exhibition, Saudi Arabia และ  2.รางวัล 

Silver Prize ,The Korean Intellectual Property Office 
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(KIPO) organized by the Korea Women Inventors 

Association (KWIA) the Korea Invention Promotion 

Association (KIPA) หนวยงานที่ ใหรางวัล คือ Korea 

International Women's Invention Exposition (KIWIE 

2018) ณ  Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX 

สาธารณรัฐเกาหลี 

15) From royal painting to exotic pattern 

(จากภาพวาดราชสํานักสูลวดลายอันวิจิตร) ไดรับ

จํานวน 2 รางวัล  1.รางวัล Excellence Award 

from Global Exhibition, Saudi Arabia     2.ร า ง วั ล 

Silver Prize,The Korean Intellectual Property Office 

(KIPO) organized by the Korea Women Inventors 

Association (KWIA) the Korea Invention Promotion 

Association (KIPA)  หนวยงานที่ใหรางวัล คือ Korea 

International Women's Invention Exposition (KIWIE 

2018) ณ  Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX 

สาธารณรัฐเกาหลี 
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16) Coconut-Oil Printing Ink (ห มึ ก พิ ม พ

น้ํ ามันมะพราว) ได รับจํานวน 3 รางวัล  ไดแก  

1.ร า ง วั ล ช น ะ เลิ ศ อั น ดั บ  2 SEMI-GRAND PRIZE                   

2.ร า ง วั ล  Germany Special Prize Award 2018                         

และ 3.รางวัล Excellence Award 2018 หนวยงานที่ให

รางวั ล  คื อ  Korea International Women's Invention 

Exposition (KIWIE 2018) ณ Hall 2A, Exhibition Center 

1, KINTEX สาธารณรัฐเกาหลี  

17) Dharma Practice and Human 

Development ไดรับจํานวน 2 รางวัล ไ ด แ ก 

1.Excellent Paper แ ล ะ  2. Best Research Paper 

หนวยงานที่ใหรางวัล คือ การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ   8th Academic International Conference 

on Business, Marketing and Management ณ  เมือง

บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

18) Rivalry and Cooperation: Military Rule 

on The Thai-Burmese Border ได รับรางวัล  คือ 

The IIER Excellent Paper Award หนวยงานที่ใหรางวัล
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คือ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 142 nd The 

IIER International Conference ณ  เมื อ งฟ ล อ เรน ซ 

ประเทศอติาล ี

19) Cleansing gel and toner products 

(น วั ต ก รรม ให ม เจ ล ทํ าค วา ม ส ะอ าด  จ า ก 

ม ะข าม ป อ ม )  ได รั บ จํ าน วน  3 รางวั ล  ได แ ก  

1.รางวัล  Special award for the excellent invention 

from Taiwan Invention and Innovation Industry 

Association 2.ร า ง วั ล  Gold Prize,The Korean 

Intellectual Property Office (KIPO) organized by the 

Korea Women Inventors Association (KWIA) the 

Korea Invention Promotion Association (KIPA)  แ ล ะ 

3.ร า ง วั ล  Germany Special Prize Award 2018 

หนวยงานที่ ใหรางวัล Korea International Women's 

Invention Exposition (KIWIE 2018) ณ  Hall 2A, 

Exhibition Center 1, KINTEX สาธารณรัฐเกาหลี 
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20) The Effect of Cooperative Learning 

Health Education Skills for Correct Teeth 

Brushing by Grade 4 Students at Anuban 

Samutsongkhram School ไดรับรางวัลผลงานวิจัย

ยอ ด เยี่ ย ม  (The IIER Excellent Paper Award) Best 

Presentation/Best Content ห น วย งาน ที่ ให ร า งวั ล  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 139th THE IIER 

INTERNATIONAL CONFERENCE ณ  เ มื อ ง  Osaka 

ประเทศญี่ปุน 

48 4.1.3 รอยละของ

วทิยานพินธ หรอืงาน

วชิาการของนักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษาที่

ไดรับรางวลัระดับชาติ

หรอืนานาชาต ิ

รอยละ - - - 0.50 0.70 100.00    มห าวิทยาลั ยส ง เส ริมและสนั บสนุ น ให

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสงผลงานประกวดทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง โดยมีผลงาน

ของนักศกึษาที่ไดรับรางวัล จํานวน 6 ผลงาน เทยีบกับ

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 855 คน 

คิดเปนรอยละ 0.70 โดยมผีลงานที่ไดรางวัลดงันี้ 

1) The Novel Process of 

Mindfulness-Based Conscious Awareness 

Model to Control Employee's Weight in 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

Organization รางวัลที่ไดรับคือ the best paper 

award  หนวยงานทีใ่หรางวัลInternational Science 

Research and Experimental Development 

2) Factors Affecting Thai 

People’sSatisfaction upon Thailand Being a 

Member of ASEAN Economics Community  

รางวัลที่ไดรับ Distinguished Paper Award  หนวยงาน

ที่ใหรางวัล Global Research Institute for Business 

Academics 

3) Formative Assessment Using 

Mobile Technology for Intellectual and 

Emotional Engagement of Students in 

Learning ‘Measurement Systems’ ไดรับรางวลั 

EXCELLENT PAPER หนวยงานที่ใหรางวัล the 

International Conference on Arts, Education and 

Social Science (ICAES) 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

4) Synthesis of Teaching and 

Learning Research for Constructing Framework 

to Develop Students’ Reasoning Skills in 

Learning Mathematics ไดรับรางวัล THE MER 

EXCELLENT PAPER หนวยงานที่ใหรางวัล คือ the 

International Conference on Arts, Education and 

Social Science (ICAES) 

5) cleansing gel and toner products 

ไดรับจํานวน 3 รางวลั 1. Gold Prize หนวยงานที่ให

รางวัล The Korean Intellectual Property Office (KIPO) 

organized by the Korea Women Inventors 

Association (KWIA) the Korea Invention Promotion 

Association (KIPA) 2. Special award for the excellent 

invention จาก Taiwan Invention and Innovation 

Industry Association  และ 3. Germany Special Prize 

Award 2018  หนวยงานทีใ่หรางวัล DEV KIT HAG 

Invention Association Germany 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

6) word championships of performing 

arts ไดรับรางวลั Exceptional designer award 

หนวยงานทีใ่หรางวัล WORLDSTAR 

INTERNATIONAL,Inc. รวมกับ New york Film 

Academy , The New york Conservatory for Dramatic 

Art, The Debbie Allen Dance Academy , Indasoul 

Entertainment , Prime Music , CSM Word and Music 

, Performing Arts Live and K.K Porduction" 

  เปาประสงค 4.2 ความมชีื่อเสยีงของมหาวทิยาลัย 

49 4.2.1 รอยละของการ

รับรูภาพลักษณและ

การใหบริการของ

มหาวทิยาลยั*17 

รอยละ - 92.61 97.60 80.00 92.20 100.00    มหาวิทยาลัย โดยกองกลางไดดําเนินการ

สํารวจการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของ

มหาวทิยาลยั รอบที่ 2 สามารถสรุปผลการสํารวจตาม

รายการ ดังนี้ 

รายการ 
รอยละ 

การรบัรู 

1. ดานความศรัทธา 

 1.1) ทานรูสึกภูมใิจและประทับใจท่ีจะเขามาศกึษาตอ

หรอืสงบุตรหลานเขามาศกึษาตอในมหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา  

 

93.00 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ 
รอยละ 

การรบัรู 

1.2) หากทานไดมโีอกาสเขารับการอบรมตาม

โครงการบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาทานจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ 

92.20 

1.3) ทานมคีวามสนใจท่ีจะมาเยี่ยมชม ศกึษาดูงานใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

92.40 

1.4) ทานคดิวาบัณฑิตท่ีจบจากมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาเปนผูมคีวามรู ความสามารถ มคุีณธรรม

ในการทํางานและเปนท่ียอมรับของสังคม 

92.80 

1.5) ทานรูสึกภูมใิจท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ซึ่งเปนมหาวทิยาลัยของรัฐ ไดกระจายโอกาสทาง

การศกึษาใหลูกหลานไดรับการศกึษา

ระดับอุดมศกึษา 

93.20 

2. ดานการยอมรับ  
2.1) การเปดสอนหลักสูตรและสาขาวชิาของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันและมีผลตอการ

พัฒนาประเทศ  

92.00 

2.2) การพัฒนาดานการบรหิารจัดการของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทําใหผูรับบรกิาร

ดานตางๆ ของมหาวทิยาลัยไดรับประโยชนสูงสุดและ

รูสึกประทับใจ 

 

 

91.60 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ 
รอยละ 

การรบัรู 

2.3) การติดตอประสานงานของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทากับหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรอื

ทองถ่ินทําใหการจัดกิจกรรมดานตางๆ การใหบรกิาร

ประสบความสําเร็จ 

92.00 

2.4) เมื่อทานไดเห็นชื่อและตราสัญลักษณของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทําใหทานเกิด

ความรูสึกถึงความมชีื่อเสียงของมหาวทิยาลัยและ

เกิดความภาคภูมใิจ 

92.60 

2.5) การผลิตงานวจิยัของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาทําใหนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ

ได 

91.60 

3. ดานความเชื่อม่ัน  
3.1) การเปดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงานและมีผลตอการพัฒนา

ประเทศ 

91.80 

3 .2 ) การ พั ฒ นาด านการบริห ารจั ดการขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหผูรับบริการดาน

ตางๆ ของมหาวทิยาลัยไดรับประโยชนสูงสุด 

91.80 

3.3) การติดตอประสานงานของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทากับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ชุมชนทําใหกิจกรรมดานตางๆ การใหบริการดาน

วชิาการประสบความสําเร็จ 

91.80 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

รายการ 
รอยละ 

การรบัรู 

3.4) เมื่อทานได เห็นชื่อและตราสัญ ลักษณ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทําใหทานเกิด

ความรูสึกถึงความมีชื่อเสียงของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และเกิดความรูสึกภาคภูมใิจ 

93.00 

3.5) การผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาทําใหนํามาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ

ได 

91.40 

ภาพรวม 92.20  
  • คุณภาพบรกิาร 

  เปาประสงค 4.3 นักศกึษาชาวตางชาตเิขาศกึษาตอในสาขาวชิา  

50 4.3.1 จํานวนนักศกึษา

ชาวตางชาต/ินักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

คน 70 50 78 28 200 100.00    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

ปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“รอยละของนักศึกษาชาวตางชาติเทียบกับนักศึกษา

ทัง้หมด” เปน  “จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษา

แลกเปลีย่นนักศกึษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ในปการศึกษา 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 200 คน จําแนก

เปน  1) นั กศึ กษาต างชาติที่ ล งทะเบี ยน เรียน กับ

มหาวิทยาลัย จํานวน 80 คน  2) จํานวนนักศึกษา

ตางชาตทิี่มาแลกเปลี่ยนที่มหาวทิยาลัย จํานวน 79 คน 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

และ 3) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศ จํานวน  

41  คน  สามารถจํ าแนกผลการดํ า เนิ นงานตาม

หนวยงานดงันี้ 
หนวยงาน จํานวน

นักศกึษา

ตางชาติท่ี

ลงทะเบียน 

จํานวน

นักศกึษา

แลก 

เปล่ียน 

รวม

ท้ังหมด 

1) ครศุาสตร  - 3 3 

2) วทิยาศาสตรฯ 11 - 11 

3) มนุษยศาสตรฯ 53 - 53 

4) วทิยาการจดัการ 1 14 15 

5) เทคโนโลยอีุตฯ 1 9 10 

6) ศลิปกรรมศาสตร - 24 24 

7) บัณฑิตวทิยาลัย 5 - 5 

8) นานาชาติ 2 51 53 

9) นวัตกรรมฯ 1 8 9 

10) พยาบาลฯ - - - 

11) สหเวชศาสตร - 5 5 

12) การภาพยนตร  6 - 6 

13) โลจสิติกส - - - 

14) สถาปตยกรรมฯ - 6 6 

รวม 80 120 200 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

  • ประสทิธิภาพ 

  เปาประสงค 4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาต ิ

51 4.4.1 จํานวนอาจารย

ประจําและนักวจิัยที่

เปนชาวตางชาต ิ

คน 7 9 20 13 19 100.00     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

ปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“รอยละของอาจารยป ระจํ าและนั กวิ จั ยที่ เป น

ชาวตางชาติ เทียบกับอาจารยประจําและนักวิจัย

ทั้งหมด” เปน  “จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่

เปนชาวตางชาติ”  

 ม ห าวิ ท ย าลั ย มี อ าจ า รย ป ระ จํ าที่ เป น

ชาวตางชาติ จํานวน 19 คน สามารถจําแนกผลการ

ดําเนนิงานตามหนวยงาน ดังนี้ 

หนวยงาน จํานวนอาจารยตางชาติ 

1) ครุศาสตร  2 

2) วทิยาศาสตรฯ 1 

3) มนุษยศาสตรฯ 2 

4) วทิยาการจัดการ 1 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 2 

6) ศลิปกรรมศาสตร 1 

7) บัณฑติวทิยาลัย 1 

8) นานาชาต ิ 5 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

หนวยงาน จํานวนอาจารยตางชาติ 

9) นวัตกรรมฯ 1 

10) พยาบาลฯ 1 

11) สหเวชศาสตร 1 

12) การภาพยนตร  1 

13) โลจสิตกิส 0 

14) สถาปตยกรรมฯ 0 

รวม 19  
  • การพัฒนาองคการ                     

  เปาประสงค 4.5 ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการเรยีนการสอนไดมาตรฐานท่ีรับรองโดยหนวยงานภายนอก  

52 4.5.1 จํานวน

หองปฏบิตักิารที่ไดรับ

รองมาตรฐาน 

หอง - - - 4 4 100.00     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

เพิ่มตัวช้ีวัดจํานวนหองปฏบิัตกิารที่ไดรับรองมาตรฐาน 

เพื่อตอบสนองเปาประสงคระบบสนับสนุนการศึกษา/

การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานที่รับรองโดย

หนวยงานภายนอก ซึ่งมีหองปฏิบัติการรับรองโดย

หนวยงานภายนอก จํานวน 4 หอง ดังนี้ 
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มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

 
หองปฏบิตักิารท่ีไดรับรอง หนวยงานท่ี

รับรอง 

สังกัด 

1.ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมอื

แรงงานสาขาอาชพี

ผูประกอบการอาหารไทย 

กรมพัฒนาฝมอื

แรงงาน 

คณะ

วทิยาศาสตรฯ 

2.หองปฏบัิติการพยาบาล สภาการพยาบาล วทิยาลัย

พยาบาลฯ 

3.ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมอื

แรงงานดาน 

โลจสิติกส 

ศูนยพัฒนาฝมอื

แรงงานจังหวัด

นครปฐม กรม

พัฒนาฝมอืแรงงาน 

วทิยาลัย 

โลจสิติกสฯ 

4. หองปฏบัิติการการบิน สถาบันคุณวุฒิ

วชิาชพี (องคการ

มหาชน) 

วทิยาลัย

นานาชาติ 

 
  เปาประสงค 4.6 มหาวทิยาลัยมกีารใชเทคโนโลยแีละเครื่องมอืตางๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสรางภาพลักษณไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

53 4.6.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต*18 

ระดับ

ความสําเร็จ 

- - - 5 5 100.00    มหาวิทยาลัยกําหนดระดับความสําเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต ที่ระดับ 5 โดยมหาวทิยาลัยมกีาร

ดําเนนิการครบทุกระดับ ดังนี้ 

1) มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมี

แผนการปรับปรุงเว็บไซต  

2) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนได 
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มติ ิ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ป 2561 
 ความ

สอดคลอง

ของตวัชี้วัด หมายเหตุ  

2558 2559 2560 
คา 

เปาหมาย 

ผล รอยละ

ความกาวหนา 
เดิม ใหม 

จํานวน 5  กิจกรรม โดยสามารถดําเนินการจัด

กิจกรรมไดตามแผนที่กําหนดทุกกิจกรรม คิดเปน 

รอยละ 100.00 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมทุก

กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100.00 
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µÑÇªÕéÇÑ´·ÕèÂÑ§äÁ‹à»š¹ä»µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ 
 

  จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12  เดือน) พบวา มีตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุ

เปาหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก 1) 1.6.2 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ และ 2) 4.1.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลัยไดจัดทําแนวทางการปรับปรุงตัวช้ีวัดที่มผีลการดําเนนิงานไมเปาหมาย พรอมเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ครัง้ที่ 11/2561 

วันที่ 12 พฤศจกิายน 2561 ดังนี้   

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผล

ดําเนนิงาน 

แนวทางการปรับปรุง ผูกํากับดูแล/ 

หนวยงานเจาภาพ 

1.6.2 รอยละของอาจารย

ประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วชิาการ 

รอยละ 25.00 
 

22.34 1) จัดใหพบผูทรงคุณวุฒ ิทุกเดอืน 

2) จัดเขาคาย ทุก 1 ภาคเรียน 

3) แตงต้ังวทิยากรท่ีปรึกษา 

4) สรางแรงจูงใจโดยจายเงินรางวัลใหกับผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 

20,000 บาท และหากอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ จะไดรับเงินรางวัล 

ดังน้ี 

 - ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไดรับเงนิรางวัล 50,000 บาท 

 - ตําแหนงรองศาสตราจารย ไดรับเงนิรางวัล 100,000 บาท 

 - ตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงนิรางวัล 200,000 บาท 

ผูกํากับดูแล: 

-อธิการบดี 

หนวยงานเจาภาพ:  

- กองบริหารงานบุคคล 

- กองบริการการศึกษา 

4.1.1 รอยละความสําเร็จ

ของการดําเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย 

รอยละ 100 76.47 
 

1) จัดทําแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (Fast Track)   

(เพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย โดยบูรณาการ จํานวน 3 rank 

ประกอบดวย 1) Webometrics  2) QS World University Rankings: QS Stars 

ผูกํากับดูแล: 

-รองอธิการบดทุีกทาน 

-ผอ.สํานักวทิยบริการฯ 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ผล

ดําเนนิงาน 

แนวทางการปรับปรุง ผูกํากับดูแล/ 

หนวยงานเจาภาพ 

และ 3) QS World University Rankings: Asia) ในการดําเนินงาน 

2) แตงตัง้คณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย และคณะ

ดําเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 

3) กําหนดใหผูกํากับดูแลในแตละยุทธศาสตรของการขับเคลื่อน ดังน้ี 

- รองอธิการบดฝีายวชิาการ กํากบัดูแลดานวชิาการและการเรียนการ

สอน  

- รองอธิการบดฝีายวจิัยและพัฒนา กํากับดูแลดานวจิัยและบริการ

วชิาการ  

- ผอ.สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและวทิยบริการ  

- รองอธิการบดฝีายกจิการนักศึกษา กํากับดูแลดานกจิการนักศึกษาและ

การจัดนทิรรศการ  

- รองอธิการบดฝีายทรัพยสนิและรายได กาํกับดูแลดานการจัดหารายได

และพัฒนาผูประกอบการ  

- รองอธิการบดฝีายบริหาร กํากบัดูแลดานบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

- รองอธิการบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ กํากับดูแลดานแผนงาน 

กํากับตดิตามและประเมนิผล  

4) ตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานผลตอ ก.บ.ม. ทราบทุกเดอืน 

5) จัดประชุมนอกสถานท่ีเพื่อตดิตามความกาวหนา และรับทราบปญหา 

อุปสรรคของการดําเนินงานในแตละดาน ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

หนวยงานเจาภาพ:  

-กองกลาง 

-กองบริการการศึกษา 

-กองพัฒนานักศึกษา 

-กองนโยบายและแผน 

-สํานักวทิยบริการฯ 

-สํานักทรัพยสนิและรายได 

               



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

Ê‹Ç¹·Õè 3  ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔÃÒª¡ÒÃ »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2561 (ÃÍº 12 à´×Í¹) ÊíÒËÃÑºµÑÇªÕéÇÑ´·ÕèäÁ‹ºÃÃÅØ
à»‡ÒËÁÒÂ »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560 

  มหาวิทยาลัยไดติดตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย  

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พบวา มีตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมาย ปงบประมาณ 2560 จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ  1) รอยละของ

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ  และ 2) รอยละของนักศกึษาชาวตางชาตเิทยีบกับนักศกึษาทัง้หมด 

  มหาวิทยาลัยยังคงบรรจุตัวช้ีวัดดังกลาวไวในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไดมีการเปลี่ยนช่ือตัวช้ีวัด  “รอยละของนักศึกษา

ชาวตางชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด” เปน  “จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน” จากติดตามผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายดังกลาว 

สามารถสรุปผลการดําเนนิงานไดดังนี้  
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 

ผลการดําเนนิงาน 

ยอนหลัง 

ผลการดําเนนิงาน ป 2561 

(รอบ 12 เดอืน) 

2558 2559 2560 คาเปาหมาย 
ผล รอยละความ 

กาวหนา 

1) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง

ทางวชิาการ 

รอยละ 20.50 18.00 20.90 25.00 22.34 89.38 

2) รอยละของนักศึกษาชาวตางชาติเทียบกับ

นักศกึษาทั้งหมด 

รอยละ - - 0.28 - 0.30 - 
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  มหาวิทยาลัยไดบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยึดการพัฒนาตามวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร จึงไดมีการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว เปนงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น  1,905,305,400.00 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน  

857,830,900.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) จํานวน 1,047,474,500.00 บาท โดยในรอบ 12 เดอืน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มหาวิทยาลัยฯ   

มผีลการเบกิจาย สามารถสรุปผลการดําเนนิการตามแผนภูมทิี่ 4.1 และตารางที่ 4.1 

 
 

ตัวชี้วัดที่สําคัญทั้งหมด 53 ตัวชี้วัด

บรรลุ  51 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 96.23 รวม

จัดสรรงบประมาณ 651,040,500.00   62.15% 32,034,400.00            3.06% 32,041,600.00      3.06% 45,985,300.00           4.39% 286,372,700.00       27.34% 1,047,474,500.00             

ผลเบิกจาย 557,499,900.00   85.63% 25,568,500.00            79.82% 23,876,700.00      74.52% 35,584,900.00           77.38% 257,054,100.00       89.76% 899,584,100.00               

จัดสรรงบประมาณ 273,617,500.00    31.90% 121,739,800.00           14.19% -                       -    -                            -    462,473,600.00       53.91% 857,830,900.00              

ผลเบิกจาย 271,997,600.00    99.41% 121,695,700.00           99.96% -                       -    -                            -    460,695,900.00      99.62% 854,389,200.00              

จัดสรรงบประมาณ 924,658,000.00  48.53% 153,774,200.00          8.07% 32,041,600.00      1.68% 45,985,300.00           2.41% 748,846,300.00      39.30% 1,905,305,400.00           

ผลเบิกจาย 829,497,500.00   89.71% 147,264,200.00          95.77% 23,876,700.00     74.52% 35,584,900.00           77.38% 717,750,000.00      95.85% 1,753,973,300.00           

พันธกิจ :

ใหการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(To offer education ;To conduct research ; To provide academic services ; To conserve arts and culture)

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงาน

วิชาการ ยกระดับภูมิปญญา

ทองถิ่นอยางยั่งยืน

รายการคาใชจายบุคลากร

ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยอง

ระดับนานาชาติ

6 เปาประสงค

8 กลยุทธ

8 กิจกรรม/โครงการ

8 ตัวชี้วัด

บรรลุ 7 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 87.50
คิดเปนรอยละ 95.65

10 เปาประสงค

17 กลยุทธ

25 กิจกรรม/โครงการ

16 ตัวชี้วัด

บรรลุ 16 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 100

35 กิจกรรม/โครงการ

 เงนนอก

งบประมา

ณ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะ

อยางยั่งยืน

บรรลุ 22  ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 3 สราง

ความสัมพันธ เชื่อมโยง

เครือขายและทองถิ่น

 

งบประมา

ณแผนดิน

27 กลยุทธ

10 เปาประสงค

23 ตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น

5 เปาประสงค

7 กลยุทธ

9 กิจกรรม/โครงการ

6 ตัวชี้วัด

บรรลุ 6 ตัวชี้วัด

คิดเปนรอยละ 100.00

แผนภูมทิี่ 4.1 การดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตร ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน) ณ 30 กันยายน 2561 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 
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ตารางที ่4.1 สรุปแผน-ผลการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวมงบประมาณแผนดนิและเงนิรายได) 

 

 สามารถสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน)  ไดดังนี้  

 

4.1 สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)  จําแนกตามงบรายจาย สามารถสรุปผลไดดังตารางท่ี 4.2-4.4 

 ตารางที ่4.2 รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน) (รวมงบประมาณแผนดนิและเงนิรายได) 

งบรายจาย 
งบประมาณ เบกิจายแลว 

ผูกพันตาม

สัญญา 

คงเหลอืไมนับผูกพนั หมายเหตุ 

บาท รอยละ 

  งบบุคลากร    384,960,100      360,723,800                 -       24,236,300  6.30   

  งบดําเนินงาน    647,805,000      553,971,500      31,218,900     93,833,500  14.48  กันเงนิไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สําหรับเปน 

  1) คาวัสดุการศึกษา (หนังสอื) 

  2) รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบัิตริาชการในโครงการ

สงเสริมการตีพมิพเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารยประจําและ

นักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ 

   3) เงนิรางวัลใหกับผูปฏบัิติราชการของหนวยงานในกํากับ 

  งบลงทุน     332,050,300      302,864,100      18,586,800     29,186,200  8.79  กันเงนิไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 - ครุภัณฑ จํานวน 312 รายการ 

 - ท่ีดนิและสิ่งกอสราง จํานวน 15 รายการ  

ปงบประมาณ

แหลงงบประมาณ แผน ผล รอยละการ

เบิกจาย

แผน ผล รอยละการ

เบิกจาย

แผน ผล รอยละการ

เบิกจาย

แผน ผล รอยละการ

เบิกจาย

แผน ผล รอยละการ

เบิกจาย

งบประมาณแผนดิน 262,650,900  40,439,700                15.40 220,278,300  428,597,900          194.57 228,153,000         168,882,400          74.02 146,748,700      216,469,200           147.51      857,830,900      854,389,200               99.60

เงินรายได 273,639,300  101,250,900              37.00 304,625,500  227,512,200            74.69 242,196,500          218,038,000         90.03 227,013,200      352,783,000          155.40     1,047,474,500       899,584,100               85.88

รวม 536,290,200 141,690,600             26.42 524,903,800 656,110,100          125.00       470,349,500      386,920,400         82.26 373,761,900    569,252,200          152.30  1,905,305,400   1,753,973,300               92.06

ไตรมาส 2ไตรมาส 1 ไตรมาส 3 รวมทั้งสิ้นไตรมาส 4
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งบรายจาย 
งบประมาณ เบกิจายแลว 

ผูกพันตาม

สัญญา 

คงเหลอืไมนับผูกพนั หมายเหตุ 

บาท รอยละ 

  งบเงนิอุดหนุน    495,661,800      492,054,700  -      3,607,100  0.73  งบประมาณท่ีเหลอืเปนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามรายหัว 

เชน เงนิอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย, เงนิอุดหนุนการผลติ

พยาบาลเพิ่ม, การจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน  

  งบรายจายอื่น      44,828,200        44,359,200  -        469,000  1.05   

รวมทั้งสิ้น  1,905,305,400   1,753,973,300      49,805,700   151,332,100  7.94   

 

 ตารางที ่4.3 รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน)  (งบประมาณแผนดนิ) 

งบรายจาย งบประมาณ เบกิจายแลว 
ผูกพันตาม

สัญญา 

คงเหลอืไมนับผูกพนั 
หมายเหตุ 

บาท รอยละ 

  งบบุคลากร    121,265,500      121,265,500                 -                  -    -   

  งบดําเนินงาน      82,115,900        80,653,700          960,000       1,462,200  1.78  กันเงนิไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สําหรับเปนคา

วัสดุการศึกษา  (หนังสอื)  

  งบลงทุน     167,120,200      167,120,200                 -                  -    -   

  งบเงนิอุดหนุน    445,646,200      443,731,500                 -         1,914,700  0.43  งบประมาณท่ีเหลอืเปนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามราย

หัว เชนเงนิอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย, เงนิอุดหนุนการ

ผลติพยาบาลเพิ่ม, การจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน  

  งบรายจายอื่น      41,683,100        41,618,300                 -            64,800  0.16   

รวมทั้งสิ้น    857,830,900      854,389,200          960,000      3,441,700  0.40   
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 ตารางที่ 4.4 รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน) (เงนิรายได) 

งบรายจาย งบประมาณ เบกิจายแลว 
ผูกพันตาม

สัญญา 

คงเหลอืไมนับผูกพนั 
หมายเหตุ 

บาท รอยละ 

  งบบุคลากร    263,694,600     239,458,300                 -       24,236,300  9.19   

  งบดําเนินงาน    565,689,100      473,317,800      30,258,900     92,371,300  16.33 กันเงนิไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สําหรับเปน   

1) รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัตริาชการในโครงการ

สงเสริมการตีพมิพเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารยประจํา

และนักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ    2) เงนิรางวัล

ใหกับผูปฏบัิติราชการของหนวยงานในกํากับ 

  งบลงทุน     164,930,100      135,743,900      18,586,800     29,186,200  17.70 กันเงนิไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สําหรับ

โครงการพัฒนาหองปฏบัิติการสูมาตรฐาน 

  งบเงนิอุดหนุน      50,015,600     48,323,200                 -         1,692,400  3.38   

  งบรายจายอื่น        3,145,100         2,740,900                 -           404,200  12.85   

รวมทั้งสิ้น 1,047,474,500    899,584,100      48,845,700   147,890,400  14.12   
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4.2 สรุปผลการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) จําแนกตามงบดําเนินการและงบลงทุน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561) 

สามารถสรุปไดดังตาราง 4.5 

 

  ตาราง 4.5 สรุปผลการใชงบประมาณ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน) 

 
 

 4.3 สรุปผลการใชงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12  เดือน) จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร (รวมงบประมาณแผนดนิและเงนิรายได) 

(ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561) สามารถสรุปไดดังตาราง 4.6 

   ตาราง 4.6 สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน) ตามประเด็นยุทธศาสตร  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ ผลการเบิกจาย รอยละ คงเหลือ รอยละ งบประมาณ ผลการเบิกจาย รอยละ คงเหลือ รอยละ งบประมาณ ผลการเบิกจาย รอยละ คงเหลือ รอยละ

งบดําเนินการ 690,710,700         687,269,000    99.50   3,441,700          0.50     882,544,400     763,840,200    86.55  118,704,200          13.45  1,573,255,100      1,451,109,200     92.24  122,145,900      7.76    

งบลงทุน 167,120,200          167,120,200     100.00  -                   -      164,930,100      135,743,900    82.30   29,186,200           17.70   332,050,300        302,864,100       91.21   29,186,200       8.79    

รวมงบประมาณ 857,830,900.00   854,389,200   99.60   3,441,700         0.40     1,047,474,500  899,584,100    85.88  147,890,400        14.12   1,905,305,400     1,753,973,300   92.06  151,332,100     7.94    

งบประมาณแผนดิน เงินรายได รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ(บาท) ผลเบิกจาย (บาท) รอยละ งบประมาณ(บาท) ผลเบิกจาย (บาท) รอยละ

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 286,372,700      257,054,100      89.76    462,473,600       460,695,900        99.62 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 651,040,500       557,499,900     85.63    273,617,500        271,997,600         99.41  

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 32,034,400        25,568,500       79.82    121,739,800        121,695,700         99.96 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น 32,041,600        23,876,700       74.52     -                   -                    -    

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 45,985,300        35,584,900       77.38    -                   -                    -    

รวมทั้งสิ้น      1,047,474,500        899,584,100 85.88             857,830,900          854,389,200    99.60 

ประเด็นยุทธศาสตร
เงินรายได งบประมาณแผนดิน
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 4.4 สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) จําแนกตามแหลงงบประมาณ (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561) สามารถ

สรุปไดดังตาราง 4.7 

 ตาราง 4.7 สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดอืน)  จําแนกตามแหลงงบประมาณ  

 
 

 4.5 สรุปผลการเปรยีบเทียบการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดอืน) 

 ตาราง 4.8  สรุปผลการเปรียบเทยีบการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดอืน) จําแนกตามแหลงเงนิ 

 
 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจาย

(บาท)

รอยละการ

เบิกจาย

งบประมาณ

คงเหลือ

งบประมาณแผนดิน              857,830,900             854,389,200                   99.60              3,441,700

เงินรายได             1,047,474,500              899,584,100                  85.88          147,890,400

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น          1,905,305,400          1,753,973,300                   92.06         151,332,100

พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจายตาม พรบ. และ ตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรหลังปรับลดงบประมาณระหวางป

ปงบประมาณ

แหลงงบประมาณ งบประมาณ(บาท) รอยละการจัดสรร ผลการเบิกจาย รอยละการเบิกจาย งบประมาณ(บาท) รอยละการจัดสรร ผลการเบิกจาย รอยละการเบิกจาย งบประมาณ(บาท) รอยละการจัดสรร ผลการเบิกจาย รอยละการเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน           871,387,400.00                    47.73          858,548,500                     98.53       857,830,900.00                     46.46          854,389,200                     99.60 -    13,556,500.00 -                  1.56 -            4,159,300 -                    0.48

เงินรายได           954,161,400.00                    52.27           827,316,800                      86.71      1,047,474,500.00                     53.54           899,584,100                    85.88       93,313,100.00                    9.78             72,267,300                       8.74

รวม     1,825,548,800.00                  100.00      1,685,865,300                      92.35  1,905,305,400.00                   100.00       1,753,973,300                     92.06     79,756,600.00                     4.37          954,989,200                    56.65

เพิ่ม (ลด) จากปงบประมาณ พศ. 2560ปงบประมาณ พ.ศ. 2561ปงบประมาณ พ.ศ. 2560



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตาราง 4.9  สรุปผลการเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) จําแนกตาม 

งบรายจาย 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงบประมาณ

งบรายจาย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่ม/ลด (บาท) รอยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่ม/ลด (บาท) รอยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่ม/ลด (บาท) รอยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่ม/ลด (บาท) รอยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่ม/ลด (บาท) รอยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่ม/ลด (บาท) รอยละ

งบบุคลากร 122,250,200   121,265,500     -              984,700 -   0.81 122,203,600            121,265,500 -           938,100 -        0.77 231,825,700        263,694,600     31,868,900              13.75 215,107,800   239,458,300           24,350,500     11.32          354,075,900           384,960,100            30,884,200      8.72            337,311,400          360,723,800             23,412,400      6.94

งบดําเนินงาน 96,480,500    82,115,900      -         14,364,600 -  14.89 85,625,400              80,653,700 -         4,971,700 -        5.81 496,177,200        565,689,100      69,511,900               14.01 413,591,600   473,317,800           59,726,200     14.44          592,657,700          647,805,000             55,147,300      9.31           499,217,000           553,971,500             54,754,500     10.97

งบลงทุน 197,182,900   167,120,200     -        30,062,700 - 15.25 197,182,900            167,120,200 -      30,062,700 -      15.25 172,399,400        164,930,100      7,469,300-          -     4.33 148,173,500   135,743,900   -       12,429,600 -   8.39          369,582,300          332,050,300 -         37,532,000 -  10.16           345,356,400           302,864,100 -         42,492,300 - 12.30

งบเงินอุดหนุน 413,571,300    445,646,200               32,074,900      7.76 411,743,900            443,731,500          31,987,600           7.77 49,176,700         50,015,600                          838,900         1.71 47,404,600    48,323,200                 918,600       1.94           462,748,000           495,661,800             32,913,800       7.11           459,148,500           492,054,700            32,906,200       7.17

งบรายจายอื่น 41,902,500     41,683,100      -              219,400 -   0.52 41,792,700               41,618,300 -            174,400 -       0.42 4,582,400           3,145,100          -              1,437,300 -    31.37 3,039,300      2,740,900      -           298,400 -   9.82             46,484,900            44,828,200 -            1,656,700 -   3.56             44,832,000            44,359,200 -              472,800 -   1.05

รวม 871,387,400  857,830,900   -        13,556,500 -   1.56 858,548,500          854,389,200 -        4,159,300 -       0.48 954,161,400        1,047,474,500                 93,313,100        9.78 827,316,800  899,584,100          72,267,300      8.74       1,825,548,800       1,905,305,400            79,756,600      4.37       1,685,865,300       1,753,973,300            68,108,000      4.04

งบประมาณแผนดิน เงินรายได รวม

งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจาย งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจาย รวมงบประมาณจัดสรร รวมผลการเบิกจาย
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณท่ีตพีมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการท่ีตีพมิพในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ

ตีพมิพในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการท่ีตพีิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร 

- ผลงานวชิาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว 

- ผลงานวจิัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสอืท่ีไดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว 

- ตําราหรือหนังสอืท่ีผานการพจิารณาตามหลักเกณฑการประเมนิตําแหนงทางวชิาการ 

แตไมไดนํามาขอรับการประเมนิตําแหนงทางวชิาการ 
 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 
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การสงบทความเพื่อพจิารณาคัดเลอืกใหนาํเสนอในการประชุมวชิาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตพีมิพแลว การตพีมิพตอง

ตพีมิพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนกิสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมกีารเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาติ 
 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มอีงคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมบีุคคลภายนอกสถาบันรวมพจิารณาดวย 
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ภาคผนวก ข 

ตัวช้ีวัดการปฏบัิตริาชการเดมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมไดนํามาวัดตอ 

และตัวช้ีวัดที่มีการปรับช่ือใหเหมาะสมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตัวชี้วัดเดมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีไมไดนํามาวัดตอ และตัวชี้วัดท่ีมกีารปรับชื่อใหเหมาะสมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 มหาวทิยาลัยมกีารทบทวนตัวช้ีวัดในแผนปฏบิัตกิารในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหมคีวามเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งมกีารยกเลกิตัวช้ีวัดเดมิของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  และตัวช้ีวัดมกีารปรับช่ือและวิธกีารวัด จํานวน 9 ตัวช้ีวัด โดยใหเปนตัวช้ีวัดใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มรีายละเอยีดดังนี้ 

 

 ตาราง 1 ตัวช้ีวัดการปฏบิัติราชการเดมิปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมไดนํามาวัดตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตัวชี้วัดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหตุผลท่ีตัดออก 

1. ระดับคะแนนผลการพัฒนาบณัฑติตามอัตลักษณ  เนื่องจากตัวช้ีวัด ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ เปน

ตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  ซึ่งปจจุบันเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. ไมพบวามีตัวช้ีวัดดังกลาว ดังนั้ น

มหาวิทยาลัยจึงไมนํามาวัดตอในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 แตการพัฒนานักศกึษาใหเปนไปตามอตัลกัษณที่มหาวทิยาลยักําหนด

ไดดําเนนิการอยางตอเนื่อง  

2. รอยละของบุคลากรที่เขารวมการพัฒนา การถายทอดองคความรูสูศษิยเกา 

ชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และนานาชาต ิ

 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได

ทบทวนและปรับเปาประสงคความสําเร็จใหมจากเดิมเปน “มหาวิทยาลัยมี

ฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ” จึงตองปรับ

ตัวช้ีวัดใหสามารถความสําเร็จของเปาประสงคดังกลาวเปน ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครอืขาย  

           จึงไมนําตัวช้ีวัดรอยละของบุคลากรที่เขารวมการพัฒนา การถายทอด

องคความรูสูศษิยเกา ชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ มาวัดตอ 
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 ตาราง 2 ตัวช้ีวัดการปฏบิัติราชการเดมิปงบประมาณ 2560  ที่นํามาวัดตอและมกีารปรับช่ือในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตัวชี้วัดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหตุผลการปรับชื่อ เปลี่ยนวธีิการวัด 

1. จํานวนรางวัลที่ผูเรียนไดรับการยกยองหรอืยอมรับในระดบัชาตแิละ/หรอื

นานาชาตใินประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณ 

 มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“จํานวนรางวัลที่ผู เรียนไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณ” เปน  “ตัวชี้วัด 1.1.3 รอยละของ

นักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับอัตลักษณ” โดยพิจารณาจากรางวัลที่นักศึกษาที่รับใน

ประเด็นอัตลักษณ เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งจะมีความทาทาย

ยิ่งขึ้น และเหมาะสมในการถายทอดลงไปสูหนวยงาน 

2. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของมหาวทิยาลยั  

 มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“รอยละของบุคลากรที่ เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย” เปน “ตัวชี้วัด 1.6.5 รอยละของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย”  เพื่อใหสะทอนตอเปาประสงค

ยิ่งขึ้น 

3. รอยละของงบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวชิาการและวจิัย

ตองบรายไดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 

 มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา   

“รอยละของงบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานบริการวิชาการและวจิัยตองบ

รายไดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย” เปน  “ตัวชี้วัด 1.10.1 งบ

รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบรกิารวชิาการและวจิัยตออาจารย

ประจํา” โดยพิจารณาจากงบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการ

วิชาการและวิจัยเทียบกับอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งไดกําหนดคา

เปาหมาย 25,000 บาท/คน ซึ่งเปนหลักเกณฑเดียวกันตัวช้ีวัด เงินสนับสนุน

งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจํา ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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ตัวชี้วัดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหตุผลการปรับชื่อ เปลี่ยนวธีิการวัด 

4. จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน   มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคได รับการนําไปใชประโยชน” เปน  

“ตัวชี้วัด 2.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใช

ประโยชนตอผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคท้ังหมด” โดยพจิารณาจากจํานวน

ผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน เปรียบเทียบกับจํานวน

งานวจิัยทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. จํานวนผูใชบริการฐานขอมลูวจิัยของมหาวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยปรับช่ือตัวช้ีวัดตามขอเสนแนะของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิผลมหาวทิยาลยั จากเดมิเปน “ตัวชี้วัด 2.10.1 จํานวนคร้ัง

ของการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันวจิัยและพัฒนา” 

6. รอยละของขอตกลงความรวมมอืทีด่ําเนนิการสําเร็จตามทีกํ่าหนด  มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  

“รอยละของขอตกลงความรวมมือที่ ดํ า เนิ นการสํ า เร็จตามที่ กํ าหนด ”  

เปน “ตัวชี้วัด 3.3.1 รอยละความสําเร็จของขอตกลงความรวมมือกับ

เครือขายตางประเทศ” เพื่อเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานกับเครือขาย

ตางประเทศใหชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยพิจารณาความสําเร็จขอตกลงความรวมมือ

ตางประเทศที่ดําเนินกิจกรรมสําเร็จตามแผนที่ กําหนดไวในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เทียบกับจํานวนขอตกลงความรวมมือที่กําหนดกิจกรรมดําเนินการ

ทัง้หมดของเครอืขายตางประเทศทัง้หมด  

7. รอยละของนักศกึษาชาวตางชาตเิทยีบกับนักศกึษาทัง้หมด  มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา 

“รอยละของนักศกึษาชาวตางชาตเิทยีบกับนักศกึษาทั้งหมด” เปน  “ตัวชี้วดั 4.3.1 

จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน” โดยพิจารณาจากจํานวน

นักศึกษาชาวตางชาติที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย และจํานวนนักศึกษา
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ตัวชี้วัดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหตุผลการปรับชื่อ เปลี่ยนวธีิการวัด 

แลกเปลี่ยนโดยตองมีระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคเรียนหรือ

เทยีบเทา ทั้งนี้นักศกึษาแลกเปลี่ยนนับไดทั้งนักศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาและนักศึกษาจากตางประเทศที่มีแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

8. รอยละของอาจารยประจําและนักวจิัยที่เปนชาวตางชาตเิทยีบกับอาจารย

ประจําและนักวจิัยทัง้หมด 

 มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา   

“รอยละของอาจารยประจําและนักวจิัยที่เปนชาวตางชาตเิทียบกับอาจารยประจํา

และนักวจิัยทัง้หมด” เปน  “ตัวชี้วัด 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยท่ี

เปนชาวตางชาติ” เนื่องจากจัดจางอาจารยชาวตางชาติมีขอจํากัดดาน

งบประมาณ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงปรับตัวช้ีวัดใหเหมาะสมพรอมกําหนดใหคณะ/

วทิยาลัย มอียางชาวตางชาตอิยางนอย 1 คน  

9. ระดับความสาํเร็จของการใชเทคโนโลยแีละเครื่องมอืตางๆ ของ Social Media 

ในการสรางภาพลักษณ 

 มหาวทิยาลยัไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา “ระดับ

ความสําเร็จของการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social Media ในการ

สรางภาพลักษณ” เปน “ตัวชี้วัด 4.6.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง

เว็บไซต” เพื่อใหเหมาะสมในการจัดอันดับของ Webometrics ได  พรอมปรับ

เกณฑการพจิารณาความสําเร็จดังนี้ 

1) มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต โดย

ตองมี กิจกรรมเก่ียวกับการปรับปรุงเว็บไซตที่ผานการอนุมัติจากผูบริหาร

มหาวทิยาลยั  

2) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และบรรลุเปาหมาย

ของกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 

3) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 51-75 และบรรลุ
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ตัวชี้วัดเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหตุผลการปรับชื่อ เปลี่ยนวธีิการวัด 

เปาหมายของกิจกรรมรอยละ 50-65 

4) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 76-99 และบรรลุ

เปาหมายของกิจกรรมรอยละ 66-80 

5) มกีารดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมาย

ของกิจกรรมมากกวารอยละ 80 
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ตัวช้ีวัดใหมที่เพ่ิมเตมิในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัดใหมที่เพ่ิมเตมิในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 มหาวทิยาลยัไดกําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 16 ตัวช้ีวัด จําแนกเปนตวัช้ีวัดเดมิในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แตมกีารปรับช่ือและ

วธิกีารวัด จาํนวน 9 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดใหมทีส่อดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) จํานวน 7 ตัวช้ีวัด โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 

ตัวชี้วัดใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เหตุผล 

1. 1.1.3 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับการยกยองหรือ

ยอมรับในระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาตใิน

ประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณ 

 มหาวทิยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  “จํานวนรางวัลที่ผูเรียนไดรับการยก

ยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณ” เปน  “ตัวชี้วัด 1.1.3  

รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับอัตลักษณ” โดยพิจารณาจากรางวัลที่นักศึกษาที่รับในประเด็นอัตลักษณ เปรียบเทียบกับจํานวน

นักศกึษาทั้งหมด ซึ่งจะมคีวามทาทายยิ่งขึ้น 

2. 1.6.5 รอยละของบุคลากรที่ปฏบิัตติาม

จรรยาบรรณของมหาวทิยาลยั 

 มหาวิทยาลัยไดปรับชื่อตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา “รอยละของบุคลากรที่เขารวม

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย” เปน “ตัวชี้วัด 1.6.5 รอยละของ

บุคลากรท่ีปฏบิัตติามจรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย”  เพื่อใหสะทอนตอประสงคยิ่งขึ้น 

3. 1.10.1งบรายไดจากโครงการจดัหารายไดดานการ

บริการวชิาการและวจิัยตออาจารยประจํา 

 มหาวทิยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  “รอยละของงบรายไดจากโครงการ

จัดหารายไดดานบริการวิชาการและวิจัยตองบรายไดจากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย” เปน  

“ตัวชี้วัด 1.10.1งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา” 

โดยพจิารณาจากงบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยเทยีบกับอาจารยประจําที่

ปฏิบัติงานจริง ซึ่งไดกําหนดคาเปาหมาย 25,000 บาท/คน ซึ่งเปนหลักเกณฑเดียวกันตัวช้ีวัด เงินสนับสนุน

งานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจํา ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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ตัวชี้วัดใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เหตุผล 

4. 2.2.1 รอยละผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชนตอผลงานวจิัยหรอืงาน

สรางสรรคทัง้หมด 

 มหาวิทยาลัยไดปรับชื่อตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  “จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน” เปน  “ตัวชี้วัด 2.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชนตอผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคท้ังหมด” โดยพิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชน เปรียบเทยีบกับจํานวนงานวจิัยทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. 2.3.1 จาํนวนผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนสุทิธบิตัร หรอืสทิธบิตัร 

เปนตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการนํามาประเมินให

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6. 2.4.2 จํานวนผูมาเยีย่มชมแหลงเรียนรู 3 ศลิป 

รัตนโกสนิทรหรอืพพิธิภัณฑพระวมิาดาเธอฯ 

เปนตัวช้ีวัดที่จะวัดในพันธกิจทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและตามเอกลักษณของมหาวทิยาลัย 

7. 2.10.1 จาํนวนคร้ังของการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต

ของสถาบนัวจิัยและพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยปรับช่ือตัวช้ีวัดตามขอเสนแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

มหาวิทยาลัย จากเดิมเปน “ตัวชี้วัด 2.10.1 จํานวนคร้ังของการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา” 

8. 3.2.1 รอยละของเครอืขายความรวมมอืใน

ประเทศที่มกีารดําเนนิการอยางตอเนื่อง 

เปนตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการนํามาประเมินให

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

9. 3.3.1รอยละความสําเร็จของขอตกลงความ

รวมมอืกับเครอืขายตางประเทศ 

 มหาวทิยาลยัไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา “รอยละของขอตกลงความรวมมอืที่

ดําเนินการสําเร็จตามที่กําหนด” เปน “ตัวชี้วัด 3.3.1รอยละความสําเร็จของขอตกลงความรวมมือกับ

เครือขายตางประเทศ” เพื่อเปนการขับเคลื่อนการดําเนินงานกับเครือขายตางประเทศใหชัดเจนยิ่งขึ้น  โดย

พิจารณาความสําเร็จขอตกลงความรวมมือตางประเทศที่ดําเนินกิจกรรมสําเร็จตามแผนที่กําหนดไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับจํานวนขอตกลงความรวมมือที่กําหนดกิจกรรมดําเนินการทั้งหมดของ

เครอืขายตางประเทศทัง้หมด  

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัดใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เหตุผล 

10. 3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอมูลเครอืขาย 

เปนตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการนํามาประเมินให

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

11. 4.1.2 รอยละของงานวจิยั บทความวชิาการ งาน

สรางสรรค สิ่งประดษิฐของอาจารยและนักวจิัยที่

ไดรับรางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาตติอจํานวน

อาจารยประจาํและนักวจิัย 

เปนตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการนํามาประเมินให

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

12. 4.1.3 รอยละของวทิยานพินธ หรอืงานวชิาการ

ของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่ไดรับรางวลั

ระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ

เปนตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการนํามาประเมินให

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

13. 4.3.1 จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

 มหาวิทยาลัยไดปรับชื่อตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา “รอยละของนักศึกษาชาวตางชาติ

เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด” เปน  “ตัวชี้วัด 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาต/ินักศกึษาแลกเปลี่ยน” โดย

พจิารณาจากจํานวนนักศกึษาชาวตางชาตทิี่ลงทะเบยีนเรียบกับมหาวิทยาลัย และจํานวนนักศกึษาแลกเลี่ยนโดย

ตองมีระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนอยานอย 1 ภาคเรียนหรือเทียบเทา ทั้งนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนนับไดทั้ง

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและนักศึกษาจากตางประเทศที่มีแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

14. 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยที่เปน

ชาวตางชาต ิ

 มหาวิทยาลัยไดปรับช่ือตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา  “รอยละของอาจารยประจําและ

นักวิจัยที่เปนชาวตางชาติเทียบกับอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด” เปน  “ตัวชี้วัด 4.4.1 จํานวนอาจารย

ประจําและนักวจิัยท่ีเปนชาวตางชาติ” เนื่องจากจัดจางอาจารยชาวตางชาติของขอจํากัดในดานงบประมาณ 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงปรับตัวช้ีวัดใหเหมาะสมพรอมกําหนดใหคณะ/วิทยาลัย มีอยางชาวตางชาติอยางนอย  

1 คน  
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ตัวชี้วัดใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เหตุผล 

15. 4.5.1 จํานวนหองปฏบิตักิารที่ไดรับรองมาตรฐาน เปนตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการนํามาประเมินให

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

16. 4.6.1 ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต  มหาวิทยาลัยไดปรับชื่อตัวช้ีวัดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่วา “ระดับความสําเร็จของการใช

เทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social Media ในการสรางภาพลักษณ” เปน “ตัวชี้วัด 4.6.1 ระดับ

ความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต” เพื่อใหสามารถใชในการจัดอันดับของ Webometric พรอมปรับเกณฑ

การพจิารณาความสําเร็จดังนี้ 

1) มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต โดยตองมีกิจกรรมเก่ียวกับการ

ปรับปรุงเว็บไซตที่ผานการอนุมัตจิากผูบริหารมหาวทิยาลัย  

2) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมนอยกวา 

รอยละ 50 

3) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 51-75 และบรรลุ เป าหมายของกิจกรรม 

รอยละ 50-65 

4) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 76-99 และบรรลุ เปาหมายของกิจกรรม 

รอยละ 66-80 

5) มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมมากกวา 

รอยละ 80 
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ภาคผนวก ง 

ตัวช้ีวัดการปฏบัิตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ที่ตั้งคาเปาหมายนอยกวาผลการดําเนินงานของปที่ผานมา



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 
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ตัวชี้วัดการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีต้ังคาเปาหมายนอยกวาผลการดาํเนนิงานของปท่ีผานมา 
   

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาขอมูลยอนหลัง 3 ป  โดยมีตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ ทั้งหมด 

จํานวน 53 ตัวช้ีวัด ซึ่งมตีัวช้ีวัดที่กําหนดคาเปาหมายนอยกวาผลการดําเนนิงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 29  ตัวช้ีวัด ทั้งนี้เนื่องจากมหาวทิยาลยัใชคาเฉลี่ยของ

ผลการดําเนนิงาน ยอนหลัง 3 ป โดยมรีายละเอยีดดังนี้  

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื (จํานวน 16 ตัวชีว้ัด)   

1) 1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกันคุณภาพภายใน

ประจําป 

คะแนนเฉลีย่ 4.32 4.25 ≥4.35 • ปงบประมาณ 61: พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่ง

เฉลี่ย 3 ป มีคาเปาหมายเทากับ 4.07  จึงตั้ งคา

เปาหมายไวที่ 4.25 

• ปงบประมาณ 62: พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง  

3 ป  ( 2559-2561) มี ค า เ ฉ ลี่ ย เ ท า กั บ  4.31 

มหาวทิยาลยัจงึตัง้เปาหมาย ≥4.35 

2) 1.1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตาม

เกณฑ QS 

รอยละ 100.00 60.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดือน เปน N/A ซึ่งการพิจารณาความสําเร็จ

ของตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากผลรวมของตัวช้ีวัดที่

บรรลุเปาหมายตอจํานวนตัวช้ีวัดตามเกณฑ QS 

• ปงบประมาณ 62: ไมนาํมาวดัตอในแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยูใน

เกณฑการพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

3) 1.1.3 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับการยกยองหรอื

ยอมรับในระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาตใินประเด็นที่

เก่ียวของกับอัตลักษณ 

รอยละ 0.46 0.20 ≥0.50 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 2 ป มคีาเปาหมายเทากับ 53.5 

 * แตเนือ่งจากปงบประมาณ 2560 ผลการ

ดําเนนิงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย (50 คน) 

มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายเทากับปงบประมาณ 2560 

• ปงบประมาณ 62: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั  

2 ป (2560-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ 0.48 

มหาวทิยาลยัจงึตัง้เปาหมาย ≥0.50 

4) 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญา

ตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษา

แหงชาต*ิ2 

ระดับ

คะแนน 

4.48 4.30 ≥4.35 • ปงบประมาณ 61: พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่ง

เฉลี่ย 3 ป มคีาเปาหมายเทากับ 4.37 

 * เนื่องจากผลการดําเนินงานสามปยอนหลังที่

ผานมาไมคงที่ มหาวทิยาลัยจงึตัง้คาเปาหมายไวที่ 4.30 

• ปงบประมาณ 62: พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง  

3 ป  ( 2559-2561) มี ค า เฉ ลี่ ย เท า กั บ  4.33 

มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายไวที่ ≥4.35 

5) 1.2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทํา

และการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

รอยละ 93.83 88.00 ≥91.00 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 3 ป มคีาเปาหมายเทากับ 89.63 

 * เนื่องจากผลการดําเนนิงานสามปยอนหลังที่

ผานมาไมคงที ่มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายไวที ่88.00 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

• ปงบประมาณ 62:  พจิารณาจากขอมลูยอนหลัง  

3 ป (2559-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ 90.31 

6) 1.2.3 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานตรง

สาขาวชิา 

รอยละ 85.49 75.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 3 ป มคีาเปาหมายเทากับ 78.16 

 * เนื่องจากผลการดําเนนิงานสามปยอนหลังที่

ผานมาไมคงที ่มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายไวที ่75.00 

• ปงบประมาณ 62: ไมนาํมาวดัตอในแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยูใน

เกณฑการพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

7) 1.3.1 ระดับความเช่ือมัน่และไววางใจของบุคลากร/

นักศกึษา/ศษิยเกาตอการดําเนนิการตามภารกิจของ

มหาวทิยาลยั 

ระดับความ

เช่ือมั่น 

4.57 4.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั  

มคีาเปาหมายเทากับ 4.49 

 * เนื่องจากมกีารปรับเปลีย่นแบบสอบถามให

สอดคลองกับเกณฑการประเมนิคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายไวที่ 4.00 

• ปงบประมาณ 62: ไมนาํมาวดัตอในแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยูใน

เกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา 

8) 1.4.1 รอยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณา

การกับพันธกิจการเรียนการสอน การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 86.08 70.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดอืน เทากับ 68.00  จึงกําหนดคาเปาหมาย



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

ไวที่ 70.00 

• ปงบประมาณ 62: ไมนาํมาวดัตอในแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยูใน

เกณฑการพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

9) 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมการสงเสริม หรอืพฒันาใหกับนักศกึษา 

 

คะแนนเฉลีย่ 4.54 4.25 ≥4.45 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 3 ป มคีาเปาหมายเทากับ 4.38 

 * โดยมหาวิทยาลัยมีคาคาดหวังความพึงพอใจ

อยูที่ระดับมาก 

• ปงบประมาณ 62: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั  

3 ป (2559-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ4.15 

มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายไวที ่≥4.45 

10) 1.5.1 รอยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผานตาม

เกณฑประกันคุณภาพหลักสตูรของ สกอ. โดยไดคะแนนไม

ต่ํากวาระดับ 3.01 

รอยละ 89.22 70.00 ≥80.00 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 3 ป มคีาเปาหมายเทากับ 39.42 

มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายไวที่ 60.00 

• ปงบประมาณ 62: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั  

3 ป (2559-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ 78.55 

มหาวทิยาลยัจงึตัง้คาเปาหมายไวที่ ≥80.00 

11) 1.6.1 รอยละของบุคลากรสายวชิาการที่ไดรับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวชิาการในสาขาวชิาของตนเอง 

รอยละ 91.87 85.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดอืน เทากับ 83.33  จงึกําหนดคาเปาหมาย



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

ไวที่ 85.00 

• ปงบประมาณ 62: ยุบรวมตวัช้ีวัด “รอยละของ

บุคลากรสายวชิาการทีไ่ดรับการเพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวชิาการในสาขาวชิาของตนเอง” และ “รอยละ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่ไดรับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน” เปนตัวช้ีวัด

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

12) 1.6.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนนุวชิาการที่

ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน 

รอยละ 96.19 95.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดือน เทากับ 94.37 จึงกําหนดคาเปาหมาย

ไวที่ 95.00 

• ปงบประมาณ 62: ยุบรวมตัวช้ีวัด “รอยละของ

บุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการเพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง” และ “รอยละ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ ได รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน” เปนตัวช้ีวัด

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

 

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

13) 1.7.1 รอยละเฉลีย่ของความสาํเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสูองคกรสุขภาวะ 

รอยละเฉลี่ย 85.45 77.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดอืน เทากับ 76.17 จงึกําหนดคาเปาหมาย

ไวที่ 77.00 

• ปงบประมาณ 62:  ไมนํามาวดัตอในแผนปฏบิัตกิาร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตยังคงมกีารจดัโครงการ

เพื่อพัฒนาองคกรสุขภาวะ ภายใตโครงการพัฒนา

บุคลากรและโครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทิัศน

ที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

14) 1.8.1 ระดับความเช่ือมัน่ของบคุลากรตอระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลัย 

ระดับความ

เช่ือมั่น 

4.76 4.51 ≥4.75 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 2 ป มคีาเปาหมายเทากับ 4.65 

 * โดยมหาวทิยาลัยมคีาคาดหวังความเช่ือมัน่อยูที่

ระดับมากทีสุ่ด 

• ปงบประมาณ 62: พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

(2559-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.72 มหาวทิยาลยั

จงึตัง้เปาหมายไวที ่≥4.75 

15) 1.9.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรที่มตีอ

อาคารสถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกของมหาวทิยาลยั 

ระดับความ

พงึพอใจ 

4.51 4.40 ≥4.55 • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดอืน เทากับ 4.37 จงึกําหนดคาเปาหมายไว

ที่ 4.40 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

 * โดยมหาวทิยาลัยมคีาคาดหวังความพงึพอใจ

อยูที่ระดับมาก 

• ปงบประมาณ 62: พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 ป 

(2560-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.53 มหาวทิยาลยั

จงึตัง้เปาหมายไวที ่≥4.55 

16) 1.10.1 งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดาน

การบริการวชิาการและวจิัยตออาจารยประจํา 

บาท/คน   

605,091.51  

25,000 650,000 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 2 ป มคีาเปาหมายเทากับ 42.12 

 * เนื่องจากการหารายไดมปีจจัยการจางที่ไม

สามารถควบคุมได 

• ปงบประมาณ 62: พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

(2559-2561) มีคาเฉลี่ยเทากับ 668,084.80 บาท/คน แต

ดวยการหารายไดมีปจจัยการจางที่ไมสามารถควบคุมได 

และมีบางคณะ/วิทยาลัยไมสามารถดําเนินการไดบรรลุ

เปาหมาย มหาวิทยาลัยจึงตั้งคาเปาหมายไวที่ 650,000/

คน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื (จํานวน 10 ตัวชี้วัด ) 

17) 2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรอืงาน

สรางสรรคที่ตพีมิพ เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

ตออาจารยประจาํและนักวจิยั 

รอยละ 60.75 30.00 ≥40.00 • ปงบประมาณ 61: พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่ง

เฉลี่ย 3 ป มคีาเปาหมายเทากับ 38.21 

 * เนื่องจากเปนเกณฑมาตรฐานสกอ. กําหนด

รอยละ 30.00 มหาวทิยาลัยจงึตัง้คาเปาหมายไวที่ 30.00 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

• ปงบประมาณ 62: พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง  

3 ป (2559-2561) มีคาเฉลี่ยเทากับ 53.14 แตดวย

ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณที่ไดลดลงและตองใช

ระยะเวลาในการตีพิมพ  มหาวิทยาลัยจึงตั้ งคา

เปาหมายไวที่ ≥40.00 

* เกณฑมาตรฐานสกอ. กําหนดรอยละ 30.00 

18) 2.1.2 รอยละของบทความวจิยัที่ไดรับการอางองิ 

(Citation) ในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาตติออาจารย

ประจําและนักวจิัย 

รอยละ 5.01 3.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.28 มหาวทิยาลยัจงึตัง้คา

เปาหมายไวที ่3.00 

• ปงบประมาณ 62: ไมนาํมาวดัตอในแผนปฏบิัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยูใน

เกณฑการพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

19) 2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนกัศกึษาและ

ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตพีมิพหรอื

เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิ

ระดับ

คะแนน 

เฉลี่ย 

3.08 3.00 ปรับช่ือ

ตัวช้ีวัด 

• ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.55 จงึตัง้คาเปาหมายไวที ่3.00 

• ปงบประมาณ 62:  

1) ปรับช่ือตัวช้ีวัดและวธิกีารวัดจากปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เปน รอยละผลงานของนักศกึษาและ

ผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท ทีไ่ดรับการ

ตพีมิพหรอืเผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ  

2) พจิารณาจากขอมลูยอนหลัง ซึ่งเฉลี่ย 3 ป 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

(2559-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ 15.44  

จงึตัง้เปาหมายไวที ่≥18.00   

3) หมายเหต:ุ เกณฑ สกอ กําหนดรอยละ 40.00 

ไดคะแนน 5.00   

20) 2.1.4 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและ

ผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตพีมิพหรอื

เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิ

ระดับ

คะแนนเฉลี่ย 

4.50 3.00 ปรับช่ือ

ตัวช้ีวัด 

• ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.86 จงึตัง้คาเปาหมายไวที ่3.00 

• ปงบประมาณ 62:  

1) ป รั บ ช่ื อ ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ วิ ธี ก า ร วั ด  จ า ก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากเดิมเปน “รอย

ล ะผ ล งาน ข อ งนั ก ศึ ก ษ าแ ล ะผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ ได รับการ

ตีพิ มพ ห รือ เผยแพ ร ในระดับชาติ  ห รือ

นานาชาติ”  

2) พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่งเฉลี่ย 3 ป 

(2559-2561) มี ค า เฉ ลี่ ย เท า กั บ  66.98  

จงึตัง้เปาหมายไวที่ ≥75.00 

3) หมายเหตุ : เกณฑ  สกอ กําหนดรอยละ 

80.00 ไดคะแนน 5.00   

 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

21) 2.3.1 จํานวนผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนสุทิธบิตัร หรอืสทิธบิตัร 

ผลงาน 79 7 ≥14.00 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากคาเปาหมายใน

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป  

• ปงบประมาณ 62:  พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป  

(2559-2561) มคีาเฉลี่ยเทากับ 34 เนื่องดวยการยื่น

ผลงานเพื่อจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร มีจํากัดใน

บางศาสตรสาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงคาดหวังใหแต

ละคณะ/วิทยาลัย มีอยางนอย 1 ผลงานเพื่อยื่นจดฯ 

จงึกําหนดเปาหมาย จํานวน 14 ผลงาน 

22) 2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรู

บริการวชิาการ 

องคความรู 23 15 ปรับช่ือ • ปงบประมาณ 61: นับจํานวนฐานความรู/องค

ความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรยีนรูบรกิารวชิาการจากป

ที่ผานมา จากจํานวน 14 หนวยงาน โดยกําหนดให

แตละหนวยงานเพิม่จํานวน 1 ฐานความรูหรอืองค

ความรู 

• ปงบประมาณ 62:   

1) ปรับช่ือตัวช้ีวัดและวิธีการวัด จากปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เปน “จํานวนศูนยการเรียนรู/แหลง

เรียน รู เพื่ อการบ ริการวิชาการ” เนื่ อ งจาก

ม ห าวิ ท ย าลั ย ต อ งก าร ให ทุ ก พื้ น ที่ ตั้ ง ขอ ง

มหาวิทยาลัยมีศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรูที่ม ี

อัตลักษณเฉพาะ และสามารถพึ่งพาตนเองได 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

2) พจิารณากําหนดเปาหมายจากพื้นที่ตัง้ของ

มหาวทิยาลยั จาํนวน 5 จังหวดั จงึกําหนด

เปาหมาย จาํนวน 5 ศูนย/แหลง 

23) 2.4.3 รอยละของงานบริการวชิาการที่ดําเนนิการ

ภายใตความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก หรอืผูนําชุมชน

เทยีบกับงานบริการวชิาการทัง้หมด 

รอยละ  29.76 10.00 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: : เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดือน เทากับ 9.56  จึงกําหนดคาเปาหมาย

ไวที่ 10.00 

• ปงบประมาณ 62: เนื่องจากตัวช้ีวัดสําเร็จภายใน

ยุทธศาสตรที่  3 สรางความสัมพันธ  เช่ือมโยง

เครือขาย และทองถ่ิน กําหนดใหทุกหนวยงานมีการ

ทําความรวมมอืกับชุมชนเพื่อการบริการวชิาการดังนี้

มหาวิทยาลัยจึงตัดตัวช้ีวัดออกจากแผนปฏิบัติการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

24) 2.5.2 รอยละของผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคที่

ไดรวมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการใน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาตติอผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคทัง้หมด 

รอยละ 5.77 3.00 ≥5.00 • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดที่เพิ่งกําหนดใหวัด

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนนิงาน

รอบ 8 เดอืน เทากับ 4.73 จึงกําหนดคาเปาหมายไว

ที่ 3.00 และเนื่องจากงานวิจัยที่ไดรับความรวมมือ

จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ มี

ขอจํากัด 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

• ปงบประมาณ 62:  พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 

ป  (2560-2561) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54  แตดวย

ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณที่ไดลดลง และการ

แ ข ง ขั น ใน ก ารข อ ทุ น วิ จั ย สู ง  ม ห าวิ ท ย าลั ย 

จงึตัง้เปาหมายไวที่ ≥4.00 

25) 2.9.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวจิยัที่มี

ผลงานวจิัย  

รอยละ 86.79 80.00 ≥80.00 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

เฉลี่ย 3 ป มคีาเปาหมายเทากับ 79.78 จงึ

ตัง้เปาหมายไวที่ 80.00 

• ปงบประมาณ 62: พิจารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป  

(2559-2561) มีคาเฉลี่ยเทากับ 88.14 ทั้งนี้ เนื่อง

ดวยทศิทางงบประมาณของมหาวทิยาลัยลดลง และ

การแขงขันในการขอทุนวิจัยสูงมหาวิทยาลัยจึง

ตัง้เปาหมายไวที่  ≥80.00 

26) 2.10.1  จํานวนคร้ังของการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต

ของสถาบนัวจิัยและพัฒนา 

คร้ัง 23,575 25,000 ตัดออก • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของมหาวทิยาลยัหรอื

ขอมูลทีใ่กลเคียง 

• ปงบประมาณ 62: เนื่องจากมีการปรับเปาประสงค 

จากเดมิ เปน มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลดานการวิจัย

และบริการวิชาการสําหรับการบริหารจัดการ   

จงึกําหนดตัวช้ีวัดใหม เปนระดับความสําเร็จของการ



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

พัฒนาฐานขอมูลการวจิัยและบริการวชิาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ(จํานวน 3 ตัวชี้วัด) 

27) 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการ

ใหบรกิารของมหาวทิยาลัย 

รอยละ 97.60 80.00 93.00 • ปงบประมาณ 61: พจิารณาจากขอมูลยอนหลงั ซึง่

มคีาเปาหมายเทากับ 92.61  จงึตัง้คาเปาหมายไวที ่

80.00 

• ปงบประมาณ 62: พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

(2559-2561) ซึ่งมคีาเทากับ 92.61 ซึ่งตัง้เปาหมาย

ไวที ่93.00 

28) 4.3.1 จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

คน 78 28 28 • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ 

จะพจิารณาจากศักยภาพของมหาวทิยาลยัหรอื

ขอมูลทีใ่กลเคียง 

• ปงบประมาณ 62: เปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคียง โดยคาดหวังใหคณะ/วิทยาลัยมีนักศึกษา

ชาวต างชาติ /นักศึกษาแลกเปลี่ ยน  อยางนอย 

หนวยงานละ 2 คน จงึกําหนดเปาหมาย จํานวน 28 คน 

29) 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยที่เปน

ชาวตางชาต ิ

คน 20 13 14 • ปงบประมาณ 61: เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปริมาณ 

จะพิจารณาจากศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือ

ขอมูลที่ใกลเคียง 

 



 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ                                                                                          

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลป 60 

คาเปาหมาย แนวทางการตั้งคาเปาหมาย 

ป 61 ป 62 

• ปงบประมาณ 62: เปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จะ

พจิารณาจากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคียง โดยคาดหวังใหคณะ/วิทยาลัยมีอาจารย

ชาวตางชาตอิยางนอยหนวยงานละ 1 คน จึงกําหนด

เปาหมาย จํานวน 14 คน 

 

 

 

 

 

 

 




