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บทสรุปผู้บริหาร 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 9 มาตรา 49 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 บัญญัติให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ . 2547 บัญญัติให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี ประกอบการประเมินผลงาน
และรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี                     
พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 จากหลักการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คําสั่งที่ 017/2559 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2559) โดยกําหนดให้มีอํานาจและหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็น
การช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
3. วิธีดําเนินการ 
 3.1 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
  3.1.1 ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  3.1.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานตลอดจนภาวะผู้นําในการบริหารมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทาของอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงาน 
 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2.1 การศึกษาจากเอกสารผลงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth-interview) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ อธิการบดี  
  3.2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group) สนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ 
และคุณภาพของบัณฑิต บุคลากรสายผู้สอน หลักสูตร งานวิจัย และการบริหารสินทรัพย์ 

(9)



ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
จ

(10)

จ 
 

 
รายงานการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

3.2.4 สํารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้นําของอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน โดยทํา
การสํารวจแบบออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 5,981 คน 

3.3 เกณฑ์การประเมิน 
  3.3.1 เกณฑ์การประเมินตามรายยุทธศาสตร์  แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ 
   ระดับ 1 ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง ผลการดําเนินงานมีจํานวนตัวชี้วัด 
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20 
   ระดับ 2 สําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา หมายถึง ผลการดําเนินงาน
มีจํานวนตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตํ่ากว่าร้อยละ 20 
   ระดับ 3 สําเร็จตามเป้าหมายอย่างดี หมายถึง ผลการดําเนินงานมีจํานวนตัวชี้วัด
ที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  3.3.2 เกณฑ์การประเมินภาพรวมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   1) ผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจํานวนตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 หมายถึง ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําเร็จตามเป้าหมาย
เป็นอย่างดี 
   2) ผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจํานวนตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 หมายถึง ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้อง
มีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
   3) ผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจํานวนตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย            
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 หมายถึง ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย
และต้องมีการปรับปรุงพัฒนาโดยเร่งด่วน 
 
4. ผลการประเมิน 
 4.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  โดยสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ แต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
กล่าวคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2560 ทั ้งหมดจํานวน 50 ตัวชี ้ว ัด (เป็นตัวช้ีวัดเดิม 27 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดใหม่                     
23 ตัวช้ีวัด) ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 48 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 96.00 โดยมีรายละเอียด 
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดตัวช้ีวัดรวม 25 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดเดิม 13 ตัวช้ีวัด กําหนดใหม่             
12 ตัวชี้วัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยบรรลุตามเป้าหมาย 24 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 96 และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตาม
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เป้าหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 4 ได้แก่ 1) ตัวชี้วัด 1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ท่ี 1  
  - ผลการประเมินอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องเพ่ิมมาตรการในการกํากับ และส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) พัฒนาผลงานให้เป็นไปตามแผน
และหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําปีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (improvement plan) เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติจริงสําหรับปีการศึกษาถัดไป 

- มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความเข้มข้นของแผนการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์ QS เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติประสบ
ผลสําเร็จได้เร็วขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดตัวชี้วัดรวม 14 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดเดิม 6 ตัวชี้วัด กําหนดใหม่  
8 ตัวชี ้ว ัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี            
โดยบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100  
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ท่ี 2 

- สัดส่วนผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ (Journal) 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ยังอยู่ ในระดับที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับผลงานท่ีเผยแพร่ในที่ประชุม
(Proceedings) ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการและแรงจูงใจในการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารฯ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้น 

- ผลการประเมินบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย เมื่อพิจารณาลงไปถึงระดับหน่วยงาน จะพบว่า ในหลายคณะผลการประเมิน
ยังเป็นร้อยละ 0 ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและวิธีการจะส่งเสริมและพัฒนาเร่ืองการ
จัดทําบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากยิ่งข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดตัวช้ีวัดรวม 6 ตัวช้ีวัด เป็นตัวชี้วัดเดิม 5 ตัวชี้วัด กําหนดใหม่               
1 ตัวช้ีวัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี โดยบรรลุ
ตามเป้าหมายทั้ง 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100  
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ท่ี 3 
  - มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายท้ังหมด 135 ข้อตกลง ดําเนินการ
สําเร็จตามที่กําหนดจํานวน 97 ข้อตกลง คิดเป็นร้อยละ 71.85 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรผลักดันข้อตกลง
ความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทั้งหมดโดยเร็ว 

- การจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายท่ีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ทุก
เครือข่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเรียกดูได้
อย่างเป็นปัจจุบัน (Real time) 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดตัวช้ีวัดรวม 5 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดเดิม 3 ตัวช้ีวัด กําหนดใหม่                    
2 ตัวช้ีวัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป โดยบรรลุตามเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 80 และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 ได้แก่ 1) ตัวชี้วัด 4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ 
เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ท่ี 4 
  - ผลการประเมินนักศึกษาชาวต่างชาติ เทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
0.28 ยังตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น
และจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติมาประจําหลักสูตร รวมทั้งควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น
หลักสูตรสองภาษา และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ หรือจัดทําโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ/ หรือให้นักศึกษาชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยน 
  - แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics แม้จะบรรลุเป้าหมาย
ทุกกิจกรรม แต่ผลการจัดอันดับเม่ือเทียบกับในระดับประเทศไทยและเอเชีย ในปี 2560 แล้ว ผลยัง 
ไม่ เป็นตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่ งมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 4.2 สรุปการติดตามผลการดําเนินงานโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) 2560 
 โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) มีจํานวน 8 โครงการ 17 ตัวช้ีวัด ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยบรรลุ
ตามเป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 88.24 และตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายจํานวน 2 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 11.76 ได้แก่ 1) ตัวช้ีวัดร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และ                 
2) ตัวช้ีวัดผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (ระดับประเทศ และระดับเอเชีย) 
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเดียวกันกับตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 - ในการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการวาระสําคัญประจําปีน้ัน มหาวิทยาลัยควร
พิจารณากําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ของยุทธศาสตร์ 
โดยคํานึงถึงความท้าทาย และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เช่น ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย ตัวช้ีวัดที่ 
2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นํา
ชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด และ ตัวช้ีวัดท่ี 3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่
ดําเนินการสําเร็จตามที่กําหนด เป็นต้น ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวยังกําหนดเป็นเชิงปริมาณและต้ังเป้าหมาย
ค่อนข้างตํ่า 
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 4.3 สรุปการติดตามผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เห็นว่า เพ่ือให้มีความต่อเนื่องและรับรู้ถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาของมหาวิทยาลัยผ่าน
ตัวช้ีวัดดังกล่าว จึงได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายทั้ง 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 3) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานตรงสาขาวิชา ซึ่งพบว่า 
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวช้ีวัด โดยได้มีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานในข้างต้นแล้ว  

4.4 งานสําคัญของมหาวิทยาลัยที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กําหนดโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) 
ปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 จํานวน 8 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่ เอตทัคคะ             
2) โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 3) โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 4) โครงการเพ่ิมจํานวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ 5) โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 6) โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 7) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และ 8) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งมีความต่อเน่ือง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 4.5 ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ผลจากการสํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยด้านมีบรรยากาศความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือนร่วม
ห้องเรียน มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และมีสถานท่ี
ปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือ ทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า 
การจราจร ตามลําดับ 
 4.6 การประเมินผลภาวะผู้นาํ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  4.6.1 ภาวะผู้นําของอธิการบดี 
  จากการสํารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้นําของอธิการบดี จากบุคลากรสายวิชาการและ              
สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยทําการสํารวจแบบสํารวจแบบออนไลน์จํานวน 
5,981 คน พบว่า ในรายการประเมิน 10 รายการนั้น อธิการบดีมีภาวะผู้นําในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.63) ซึ่งสูงกว่าผลการสํารวจปีที่แล้วที่อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) โดยหากพิจารณา 
เป็นรายการจะพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 รายการ โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละรายการตั้งแต่ 4.56-4.67 
สําหรับรายการที่มีผลการประเมินด้านภาวะผู้นําสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงและกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง ( X = 4.67) อันดับที่ 2 การคํานึงและรักษาประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X = 4.66) อันดับที่ 3 มีถึง 3 ข้อด้วยกัน 
คือ (1) การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงานไปสู่ความสําเร็จตาม
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เป้าหมายและพันธกิจ (2) มีคุณธรรม จริยธรรม และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และ (3) การเป็น 
ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (X = 4.65) 
  4.6.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 
 จากการสํารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน จากบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 26 
หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นําในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) คือ 
วิทยาลัยนานาชาติ อันดับที่ 2 ( X = 4.97) คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา อันดับที่ 3 ( X = 4.95) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ส่วนรายการที่มีผลการ
ประเมินด้านภาวะผู้นําในอันดับสุดท้าย (X= 4.01) คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 5.1 ด้านคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต  
 จากผลการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตจากผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า คุณภาพที่บัณฑิต
ควรต้องพัฒนาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ คุณภาพด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา รวมทั้ง ทักษะด้านการ
สื่อสาร ภาษา คอมพิวเตอร์ และทักษะความเป็นผู้นํา ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องพัฒนาและปรับวิธีการ
เรียนการสอน และเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการทํางานในยุคประเทศไทย 4.0
ต่อไป 
 5.2 ด้านคุณภาพบุคลากร  
      5.2.1 คุณภาพอาจารย์ 
  มหาวิทยาลัยยังมีความจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และจํานวน
อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ QS และเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมคุณภาพของอาจารย์โดยการส่งอาจารย์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถาน
ประกอบการต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของอาจารย์แล้ว ยังเป็นการช่วยเพ่ิม
เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย   
  5.2.2 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน  
  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริมและมีมาตรการจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนดําเนินการเสนอและ
พัฒนานวัตกรรมงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 5.3 ด้านคุณภาพหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น นอกจากการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเป็นเอตทัคคะแล้ว 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงในการพัฒนา
หลักสูตรในอนาคตควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วย และที่สําคัญมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องมีการทบทวนวิธีการ 
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จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานทั่วไป (GE) เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักศึกษา  
 5.4 ด้านคุณภาพการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมความรู้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ในการทํางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดมาตรการและ
วิธีการในการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ TCI และตีพิมพ์บทความ 
ในฐานข้อมูล Scopus, SJR และ ISI อย่างชัดเจน 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจุดเน้นในงานวิจัยและฐานข้อมูลด้านกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็น
ภารกิจและอัตลักษณ์ที่ สํ าคัญข้อหนึ่ งของมหาวิทยาลัย ท่ี ต้องการเป็นศูนย์กลางข้อมูล วิจัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ 
 5.5 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์  
  การเปลี่ยนแปลงช่ือยุทธศาสตร์ใหม่และเพ่ิมลดจํานวนยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 ในแต่ละปี แทนที่จะใช้ช่ือยุทธศาสตร์นั้นวางเป็นแผนระยะเวลา 
4 ปี อาจมีผลกระทบทําให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ือง และการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของยุทธศาสตร์ประสบปัญหาในการดําเนินงานว่าไม่สามารถเปรียบเทยีบผลการ
ดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกับปีงบประมาณที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน    
  อย่างไรก็ดี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ควรกําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด
เพิ่มในเรื่องผลการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เน่ืองจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
ส่วนสําคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการทํางานที่จะส่งผลสําเร็จของเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ อีกทั้งต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และ 2560 มหาวิทยาลัยเองก็ประสบความสําเร็จในการเร่งรัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ถือได้ว่าเป็นผลงานดีเด่น 
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรติดตามกํากับการบริหารจัดการโครงการจัดหารายได้ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนควรใช้กลไกการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือการบริหารความเส่ียงในการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ รวมทั้งพิจารณาเพ่ิมโครงการจัดหา
รายได้ที่อยู่ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยให้มาก
ขึ้น   
 5.6 ด้านการบริหารจัดการ 
  จากผลข้อมูลของ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2560) 
พบว่า คะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลดลง มีผลทําให้ลําดับที่ของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงไปมาก จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 5.7 ด้านศูนย์การศึกษาและศูนย์การเรียนรู้  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการ 
ตรวจเย่ียมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่ท้องถิ่นชุมชนคําชะโนด อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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             5.7.1 โดยที่กรอบความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดเป้าหมายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอุดรธานีที่อยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังน้ัน มหาวิทยาลัย ควรจะได้มีการ
พิจารณาทบทวนกรอบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าจะมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์
การศึกษาฯ ให้เป็นไปในรูปแบบใดให้ชัดเจนต่อไป  
   5.7.2 การติดตามผลการดําเนินการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาฯ 
ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานโดย ส่งข้อมูล ภาพถ่ายประกอบการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาฯ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขในด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบของคณะกรรมการฯ  
  5.7.3 โดยที่ศูนย์การศึกษาฯ ยังมีรายได้ไม่มาก มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งน้ี ศูนย์การศึกษาฯ ควรทําบัญชีใช้จ่ายย่อยของตนเอง และแสดง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างอาจารย์และบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เพ่ือความชัดเจนในการ
ติดตามตรวจสอบ  
  5.7.4 ควรหามาตรการสร้างคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างศูนย์
การศึกษาอาจารย์และบุคลากรด้วย 
  5.7.5 ควรมีบทบาทในการทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงช่วยในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ คําชะโนดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ัง ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยฯ  
 5.8 ด้านแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากพันธกิจของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีพันธกิจสําคัญ 3 ประการ คือ 1) อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
2) ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และ 3) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือข่าย คณะกรรมการฯ                     
มีข้อเสนอแนะในภาพรวมว่า มหาวิทยาลัยควรเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการดําเนินการตาม             
พันธกิจดังกล่าวให้มีความโดดเด่นย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และนโยบายด้านระบบสารสนเทศท่ีต้องมีการส่งเสริมงานวิจัย เพ่ือให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมใช้เป็น
แหล่งข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเผยแพร่ผลงาน
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
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หลักการและเหตุผล  
 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 9 มาตรา 49 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 บัญญัติให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บัญญัติให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของ
อธิการบดี ประกอบการประเมินผลงานและรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และของอธิการบดี พร้อมความเห็นเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
 จากหลักการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีคําสั่งที่ 017/2559 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 

1. นางสาวพรพิมล    รัตนพิทักษ์    ประธานกรรมการ 
2. นายวิชิต      พิพัทธกุศลกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายยุทธนา      เพชรโพธ์ิศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ว่าที่ ร.ต.วินัย      ชาคริยานุโยค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สาธิต      วงศ์อนันต์นนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยกําหนดให้มีอํานาจและหน้าที่
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน จะเป็นการประเมินตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งปรับจาก 5 ยุทธศาสตร์ เดิมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม และชี้แนะเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็น
การช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
วิธีดําเนินการ 

1. กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

1.1 ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
1.1.1 การบรรลุเป้าหมายหลักตามตัวช้ีวัด ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้ง

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.1.2 การบรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และเป้าหมายรวมของแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1.1.3 งานสําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องทําต่อเนื่องให้สําเร็จ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในปีงบประมาณต่อไป 
1.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 

   ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ตลอดจนภาวะผู้นําในการบริหารมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทาของอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงาน 
 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการประเมินที่ครบถ้วนมากที่สุด ดังนี้ 

2.1 การศึกษาจากเอกสาร  
   ศึกษาจากเอกสารผลงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี พ.ศ. 2560-2564 
2.1.2 ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
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2.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามเกณฑ์ของสํา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

2.1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

2.1.5 ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2.1.6 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.1.7 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอร์เน็ต Ranking Web of World 

Universities ตามเกณฑ์ Webometrics จัดทําโดย Cybermetric Lab  หรือ Internet Lab กลุ่มวิจัย
ในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ 
(Spanish National Research Council-CSIC) ประเทศสเปน 

2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth-interview) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ อธิการบดี  
  2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus group) สนทนากลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ 
และคุณภาพของบัณฑิต บุคลากรสายผู้สอน หลักสูตร งานวิจัย และการบริหารสินทรัพย์ ได้แก่  

2.3.1 รองอธิการบดี 
2.3.2 คณบดีหรือผู้อํานวยการ 
2.3.3 ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
2.3.4 ตัวแทนองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา 
2.3.5 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ  
2.3.6 กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
2.3.7 กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  

2.4 การสํารวจความคิดเห็น (Survey)  
   สํารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้นําของอธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงาน โดยทําการ
สํารวจแบบออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 5,981 คน  
 

3. เกณฑ์การประเมิน 

  ในการประเมินการบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้กําหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

3.1 เกณฑ์การประเมินตามรายยุทธศาสตร์ แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับ 1 ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง ผลการดําเนินงานมีจํานวนตัวชี้วัด 

ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 20 
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   ระดับ 2 สําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา หมายถึง ผลการดําเนินงาน
มีจํานวนตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตํ่ากว่าร้อยละ 20 
   ระดับ 3 สําเร็จตามเป้าหมายอย่างดี หมายถึง ผลการดําเนินงานมีจํานวนตัวชี้วัด
ที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 

3.2 เกณฑ์การประเมินภาพรวมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3.2.1 ผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจํานวนตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 หมายถึง ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําเร็จตามเป้าหมาย
เป็นอย่างดี 

3.2.2 ผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจํานวนตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 หมายถึง ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้อง
มีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3.2.3 ผลการดําเนินงานทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม มีจํานวนตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมาย 
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 หมายถึง ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย
และต้องมีการปรับปรุงพัฒนาโดยเร่งด่วน 
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บทที่ 2 
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 
1. บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 1.1 การกําหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.

2560 - 2574) ที่จะมุ่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัวท่ีเป็นนานาชาติ หรือเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ
นานาชาติ” โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผนช้ีนําการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละปี 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้นํากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2574) มาจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้กําหนดเป้าหมาย
และทิศทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
(Smart Archetype University of the Society) 

 
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (SMART) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลม 
น่ามอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

S = Smart Students : นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทําดี พูดดี  
    แต่งกายดี 
M  =  Smart Management : การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่ง 
   และดี รับผิดชอบต่อสังคม ทําดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
A  =  Smart Academic : วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ 
   และนําไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 
R  =  Smart Research : การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ 
   ตอบสนองสังคม และนําไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 
T  =  Smart Technology & Teacher : เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” 
    มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบ 
   ในการคิดดีและทําดี 
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จุดประสงค์ (Purpose)  
1) บัณฑิตที่ เน้นองค์ความ รู้ เ ป็นเอตทัคคะ  (Graduates with concentration on niche 

academic) 
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 
3) ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on 

Suan Sunandha Heritage) 
 
พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ 
ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย
การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ
ช่ืนชมของมนุษยชาติ 
 
ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce graduates with front row quality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 
4) วิจัย  สร้างนวัตกรรมและองค์ความ รู้  (Conduct research, create innovation and 

develop knowledge for society) 
5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 
6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
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เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 
วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

 
อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมคีวาม

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคณุธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มทีักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสือ่สาร
และถ่ายทอดความรู้ความชํานาญในสาขาวชิาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุง่ทํา
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลกูฝังองคค์วามรู ้ยึดมั่นคณุธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูสู้ส่ากล 

นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

โบราณสถาน และเผยแพรแ่หล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม 
กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ 
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในคา่นิยมหลักสี่ประการในการนําพามหาวิทยาลัยสู่ความสําเร็จในอนาคต 

ดังนี้ 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสกุและความภักดีในองค์กร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัย และการดําเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสําคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนใน
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็น
ประจําวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรัก 
และภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทํางานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่ ง เป็นวัฒนธรรมที่ 
ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานําทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” 
 
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (The Policy on University's Management 
and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย เพ่ือให้การดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสําเร็จที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสําเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพ่ือนําไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กร 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา 
ในต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 
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4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษท่ีโดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ท่ีศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
3) สร้างให้นักศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
5. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เ ป็นเอตทัคคะอย่าง ย่ังยืน (Raise the 
University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, 
Publish and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย (Establish Network 
Relationship and Connection)   

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายการยก ย่องระ ดับนานาชา ติ  (Elevate the Level of 
International Recognition) 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นเป้าหมายความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน์ โดยจะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนําพามหาวิทยาลัยสู่ความสําเร็จในอนาคต  

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ  

ภาพที่ 1 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2020 
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 1.2 วาระสําคัญประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
  มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ 17 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 โครงการวาระสําคัญประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ.  
โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าระดับ 3.01 (≥ 60.00) 

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2.1 โครงการเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

(≥ 25.00) 
2.2 โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

(≥ 30.00) 
2.3 โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน (≥ 80.00) 

2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย (≥ 60.00) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
3. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย (≥ 30.00) 
2 .  ร้ อยละของบทความวิ จั ยที่ ไ ด้ รั บการอ้ า ง อิ ง 
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย (≥ 3.00) 

4. โครงการเพ่ิมจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 1. จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ (≥ 14) 
2. จํานวนองค์ความรู้ที่นํามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย (≥ 14) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
5 .  โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ภายในประเทศ 

1 .  จํ านวน เค รือข่ ายที่ มี ส่ วน ร่ วม ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (≥ 5) 
2. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดําเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  (≥ 3.51) 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด 
6. โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน 
(ASEAN Academic Alliance : AAA) 

1. ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ดําเนินการสําเร็จ
ตามที่กําหนด (≥ 20.00) 
2. จํานวนประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีมหาวิทยาลัย
เข้าร่วม (≥ 5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
7. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 

Ranking 
- ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ      อันดับ  1        
- ระดับประเทศ (มหาวิทยาลยั)  อันดับ  15    
- ระดับเอเชีย                       อันดับ  550 
2. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย (≥ 100.00) 

8. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย (≥ 80.00) 
2. จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทาง Social Media (≥ 3) 

 
2. ผลการประเมินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

 2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  โดยสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ แต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
กล่าวคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2560 ทั ้งหมดจํานวน 50 ตัวชี ้ว ัด (เป็นตัวช้ีวัดเดิม 27 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดใหม่  
23 ตัวช้ีวัด) ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 48 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 96.00 โดยมีรายละเอียด 
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร ์ จํานวน
ตัวชี้วัด 

บรรลเุปา้หมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 25 24 1 
2. สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร ่และสิทธิทาง
ปัญญา 

14 14 - 
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ยุทธศาสตร ์ จํานวน
ตัวชี้วัด 

บรรลเุปา้หมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3. สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย 6 6 - 
4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 4 1 

รวม 50 
 

48 
(ร้อยละ 96.00) 

2 
(ร้อยละ 4.00) 

   
 สรุปรวมมีตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมาย จํานวน 48 ตัว คิดเป็นร้อยละ 96.00 และตัวช้ีวัด 
ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.00 (รายละเอียดดูเอกสารภาคผนวก 5) 
  โดยสามารถสรุปผลสําเร็จโดยภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  1) สําเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100 จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย  
  2) สําเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
 2.2 สรุปผลการดําเนินงานภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
                ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
การสํารวจความคิดเห็น สามารถสรุปข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในภาพรวมได้ ดังนี้ (รายละเอียด
เอกสารภาคผนวก 5) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนดตัวช้ีวัดรวม 25 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดเดิม 13 ตัวช้ีวัด กําหนดใหม่ 12 
ตัวชี้วัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป โดยบรรลุตามเป้าหมาย 24 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 96 และตัวชี ้ว ัดที ่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 4 ได้แก่ 1) ตัวชี้วัด 1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่สําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 1  
  - ผลการประเมินอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนด มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องเพ่ิมมาตรการในการกํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) พัฒนาผลงานให้เป็นไปตามแผน 
และหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ผลงานเชิงคุณภาพให้มากขึ้น และแก้ไขปัญหาข้อจํากัดเรื่องเง่ือนเวลาตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการ
สัมภาษณ์ 
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- คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําปีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบัณฑิต) ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (improvement plan) เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติจริงสําหรับปีการศึกษาถัดไป 

- มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความเข้มข้นของแผนการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์  QS เพื่อใ ห้การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ การเ ป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ 
ประสบผลสําเร็จได้เร็วขึ้น 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 กําหนดตัวชี้วัดรวม 14 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดเดิม 6 ตัวชี้วัด กําหนดใหม่   
8 ตัวชี้วัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี โดย
บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100  
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่สําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 2 

- สัดส่วนผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ (Journal) 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ยังอยู่ ในระดับที่น้อยอยู่เมื่อเทียบกับผลงานท่ีเผยแพร่ในที่ประชุม
(Proceedings) ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นที่ต้องมีมาตรการและแรงจูงใจในการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารฯ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้น 

- ผลการประเมินบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย เมื่อพิจารณาลงไปถึงระดับหน่วยงาน จะพบว่า ในหลายคณะผลการประเมิน
ยังเป็นร้อยละ 0 ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและวิธีการจะส่งเสริมและพัฒนาเร่ืองการ
จัดทําบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากยิ่งข้ึน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 กําหนดตัวช้ีวัดรวม 6 ตัวช้ีวัด เป็นตัวชี้วัดเดิม 5 ตัวชี้วัด กําหนดใหม่             
1 ตัวช้ีวัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี โดยบรรลุ
ตามเป้าหมายทั้ง 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100  
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 3 
  - มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายท้ังหมด 135 ข้อตกลง ดําเนินการ
สําเร็จตามที่กําหนดจํานวน 97 ข้อตกลง คิดเป็นร้อยละ 71.85 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรผลักดันข้อตกลง
ความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทั้งหมดโดยเร็ว 

- การจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ 
ทุกเครือข่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเรียกดูได้
อย่างเป็นปัจจุบัน (Real time) 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กําหนดตัวช้ีวัดรวม 5 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดเดิม 3 ตัวช้ีวัด กําหนดใหม่             
2 ตัวช้ีวัด ซึ่งจากผลการดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป โดยบรรลุตามเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 80 และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
จํานวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 ได้แก่ 1) ตัวชี้วัด 4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ 
เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 4 
  - ผลการประเมินนักศึกษาชาวต่างชาติ เทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
0.28 ยังตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น
และจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติมาประจําหลักสูตร รวมทั้งควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น
หลักสูตรสองภาษา และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ หรือจัดทําโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ/ หรือให้นักศึกษาชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยน 
  - แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics แม้จะบรรลุเป้าหมาย
ทุกกิจกรรม แต่ผลการจัดอันดับเมื่อเทียบกับในระดับประเทศไทยและเอเชีย ในปี 2560 แล้ว ผลยังไม่
เป็นตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
กบัมหาวิทยาลัยคู่แข่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการจัด
อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Webometrics กับมหาวิทยาลัยคู่แข่งที่อยู่ในลําดับที่ถัดไป (ลําดับที่ 2)     
เพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาตัวช้ีวัดด้านที่มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินตํ่ากว่าคู่แข่งโดยเฉพาะตัวช้ีวัดด้าน Impact 
(จํานวนเครือข่ายภายนอก (เครือข่ายย่อย) ที่ลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจของสถาบันหลังจากการจัดข้อมูลแล้ว 
ค่าสูงสุดระหว่างทั้งสองแหล่งจะได้รับการเลือก) ซึ่ง Webometrics ได้กําหนดค่าน้ําหนักของตัวช้ีวัด 
ด้าน  Impact สู งถึ งร้ อยละ  50 ของตั ว ช้ี วัดรวม  4  ด้ าน  ( ด้ าน Impact สัดส่ วน ร้อยละ  50                     
ด้าน Presence สัดส่วนร้อยละ 5 ด้าน Openness สัดส่วนร้อยละ 10 ด้าน Excellence สัดส่วน    
ร้อยละ 35) เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาเร่ืองการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและเอเซีย
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
3. สรุปการติดตามผลการดําเนินงานโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) 2560 
 มหาวิทยาลัย ได้กําหนดโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ 17 ตัวช้ีวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ
สําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ดังนี้ (รายละเอียดดูเอกสารภาคผนวก 5) 
 
ตารางท่ี 2.3 ผลการประเมินโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda)  จํานวน
ตัวชี้วัด 

บรรลเุปา้หมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 1 1 - 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 4 3 1 
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โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda)  จํานวน
ตัวชี้วัด 

บรรลเุปา้หมาย ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

3. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 2 - 

4. โครงการเพ่ิมจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 2 2 - 
5. โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 2 2 - 
6. โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน 
(ASEAN Academic Alliance : AAA) 

2 2 - 

7. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 2 1 1 
8. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2 2 - 

รวม 17 
 

15 
(ร้อยละ 
88.24) 

2 
(ร้อยละ 
11.76) 

 
  โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) มีจํานวน 8 โครงการ 17 ตัวช้ีวัด ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานโดยรวม มีผลการดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายแต่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยบรรลุ
ตามเป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 88.24 และตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายจํานวน 2 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 11.76 ได้แก่ 1) ตัวช้ีวัดร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และ               
2) ตัวช้ีวัดผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (ระดับประเทศ และระดับเอเชีย) 
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเดียวกันกับตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
  ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
วาระสําคัญประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม การสํารวจความคิดเห็น สามารถสรุปข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในภาพรวม ได้ดังนี้ 
 
  ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในภาพรวม 
  - ในการกําหนดตัว ช้ี วัดและค่าเป้าหมายของโครงการวาระสําคัญประจําปีนั้น 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
ของยุทธศาสตร์ โดยคํานึงถึงความท้าทาย และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เช่น ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละ
ของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัย ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นําชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด และ ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 ร้อยละของข้อตกลง
ความร่วมมือที่ดําเนินการสําเร็จตามที่กําหนด เป็นต้น ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวยังกําหนดเป็นเชิงปริมาณและ
ต้ังเป้าหมายค่อนข้างตํ่า 
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4. สรุปการติดตามผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
  ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ และสภาฯ 
ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย อันได้แก่ 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  1) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
3) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เห็นว่า เพ่ือให้มีความต่อเนื่องและรับรู้ถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยผ่านตัวช้ีวัดดังกล่าว จึงได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ตัวช้ีวัด พบว่า 
ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 3 ตัวช้ีวัดน้ัน มีการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานในข้างต้นแล้ว 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวช้ีวัด 
 
5. การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 เป้าหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน 
โดยสามารถสรุปผลการบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ด้านได้ดังนี้ 
 5.1 สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ผลการติดตามฯ พบว่า มหาวิทยาลัย โดยกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการสํารวจ และ
สรุปผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรี และทํางานตรงสาขาวิชา พบว่า บัณฑิตมีงานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.83 โดยมีงานทําตรงสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 
85.49 ซึ่งเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ สูงกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้  

 5.2 สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ 
แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง 
แห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ผลการติดตามฯ พบว่า มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ /นําเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จํานวน 1,041  ผลงาน มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 40 เรื่อง จําแนก
เป็นระดับชาติ จํานวน 39 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง มีจํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 290 ผลงาน มีจํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้น 
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ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ จํานวน 23 ฐาน/องค์ความรู้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีงานบริการวิชาการที่
ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นําชุมชน จํานวน 100 โครงการ และมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ 
จํานวน 31 ผลงาน 
 
 5.3 สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย 
 ผลการติดตามฯ พบว่า มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
จํานวน 5 กลุ่มเครือข่าย และ 93 เครือข่ายย่อย เช่น เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
ผู้ประกอบการ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยสามารถดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
สําเร็จตามที่กําหนด จํานวน  97  ข้อตกลง 
 
 5.4 สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 ผลการติดตามฯ พบว่า จากการจัดอันดับสมรรถนะของมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอร์เน็ตตาม
เ กณ ฑ์  Webometrics จั ดทํ า โ ดย  Cybermetric Lab ห รือ  Internet Lab กลุ่ ม วิ จั ย ใ นสั ง กั ด                     
The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภ า วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ 
(Spanish National Research Council-CSIC) ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ใน
อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 26 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันดับท่ี 1,400 ของ
เอเชีย (ในปีงบประมาณ 2559 ผลการจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 18 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 668 ของเอเชีย)  
 
ตารางท่ี 2.4  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ระดับ ผลการจัดอันดับ 

ปี พ.ศ. 2559 
ผลการจัดอันดับ ปี พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 1 1 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 18 15 26 
เอเชีย 668 550 1,400 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 จากตารางที่ 2.4 หากเทียบกับเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ คือ อันดับที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันดับที่ 550 ของเอเชีย จะพบว่า 
มหาวิทยาลัยยังสามารถครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตามเป้าหมาย ส่วนอันดับของ 
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ประเทศไทยและเอเชีย ในปี 2560 นั้นยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่กําหนด อย่างไรก็ตาม นอกจากเกณฑ์ 
Webometrics  แล้วมหาวิทยาลัยยังมีแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์ QS* เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่เกณฑ์ QS World University Rankings ต่อไปอีกด้วย 
  นอกจากน้ี จากผลการสํารวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการรับรู้
ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย ได้ผลสํารวจออกมาอยู่ในระดับที่สูงมาก คิดเป็นร้อยละ 
97.60 ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
 
6. การบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 6.1 ภารกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า   
  ภารกิจที่ 1 นี้ จะตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ 
โดยบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้งานทําภายใน 1 ปี            
อยู่ในระดับที่สูงมาก (ร้อยละ 93.83) และได้งานตรงสาขาวิชาอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 85.49) ส่วน
คะแนนคุณภาพของบัณฑิตปริญญา ตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พบว่า บัณฑิตมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (4.48 คะแนน)  

 6.2 ภารกิจที่ 2 : ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ 
  ภารกิจที่ 2 นี้จะตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ 
ซึ ่งการติดตามประเมินผล พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามภารกิจได้เป็นอย่างดี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
จํานวน 23 ฐาน/องค์ความรู้ รวมทั ้งมหาวิทยาลัยมีงานบริการวิชาการที ่ดําเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู ้นําชุมชน จํานวน 100 โครงการ และมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ จํานวน 31 ผลงาน 

 6.3 ภารกิจที่ 3 : อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
  ภารกิจที่ 3 นี้จะตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ 
ซึ ่งการติดตามประเมินผล พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามภารกิจได้เป็นอย่างดี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 

 6.4 ภารกิจที่ 4 : วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  
  ภารกิจที่ 4 นี้จะตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ 
ซึ ่งการติดตามประเมินผล พบว่า ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สําคัญ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ /นําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 1,041 ผลงาน   
มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 40 เรื่อง จําแนกเป็นระดับชาติ จํานวน 39 เรื่อง 
และระดับนานาชาติ จํานวน 1 เร่ือง มีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ 
จํานวน 290 ผลงาน 
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 6.5 ภารกิจที่ 5 : สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียน  
  ภารกิจที่ 5 นี้จะตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา ซึ่งการ
ติดตามประเมินผล พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามภารกิจได้เป็นอย่างดี  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  จํานวน 13 เครือข่าย เช่น College 
of the Environment and Natural Resources can tho University, cab tho, Viet Nam 
Technological University of Philippines และ University Puta Malaysia (UPM) เป็นต้น 
รวมทั้ง มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ “โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน (ASEAN 
Academic alliance : AAA)” เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งจัดที่  BELTEI International University 
(BELTEI IU) ราชอาณาจักรกัมพูชา มีตัวแทนของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วม ได้แก่ ไทย 
กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย 

 6.6 ภารกิจที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
  ภารกิจที่ 6 นี้จะตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ ซึ่งการ
ติดตามประเมินผล พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามภารกิจได้เป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ . 2560 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ โดยผล 
รอบ 12 เดือน พบว่า มีงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย จํานวน 
476,207,015.75 บาท ต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จํานวน  
1,108,937,490.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.94 นอกจากน้ี จากผลการสํารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เช่น มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริการจัดการและการตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 4.55) มีกระบวนการ 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 4.58) และมีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทําแผนพัฒนาในทุก
สายงานเพ่ือให้เกิดความ ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.60) 

 
7. การบรรลุวิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” โดยตัวช้ีวัด
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
ผลงานท่ีเป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยผลการติดตามพบว่า จากการจัดอันดับสมรรถนะของมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอร์เน็ตตามเกณฑ์ 
Webometrics จัดทําโดย Cybermetric Lab  หรือ Internet Lab กลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for 
Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภา วิ จั ย แห่ ง ช า ติ  ( Spanish National 
Research Council-CSIC) ประเทศสเปน ประจําปี ที่ระบุว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในอันดับ
ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 26 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 1,400 ของ
เอเชีย (ในปีงบประมาณ 2559  ผลการจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 18 
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ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 668 ของเอเชีย) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยยัง
สามารถครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังต้องมี
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอ่ืนๆ ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเกณฑ์
ของ QS World University Rankings เพ่ือให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนําใน
ระดับนานาชาติต่อไป 
 
8. งานสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กําหนดโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9 โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจําปี 2561 ตามตารางที่ 
2.5 ดังน้ี  

ตารางที่ 2.5  โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ.  
โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าระดับ 3.01 (≥ 60.00) 

2. โครงการเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ  
(ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน) 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (≥ 25.00) 

3. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน (≥ 95.00) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
4. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1 .  ร้อยละของผลงานวิชาการ  วิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ ตี พิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย (≥ 30.00) 
2. ร้อยละของบทความวิจัยที่ ไ ด้รับการอ้างอิง 
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (≥ 3.00) 

5. โครงการเพ่ิมจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ จํานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ (≥ 15) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
6 .  โครงการขยาย เครื อข่ ายความร่ วมมื อ
ภายในประเทศ 

ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน
ประเทศท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง (≥ 40) 

7 .  โครงการขยายเครือข่ ายความร่ วมมือกับ
ต่างประเทศ 

ร้อยละความสําเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ (≥ 50.00) 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
8. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินการตามแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย (100) 
9. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย (≥ 80.00) 
 
9. ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 
1) มีสถานที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียน 4.53 มากที่สุด 
2) มีบรรยากาศความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างเพ่ือนร่วมห้องเรียน 

4.55 มากที่สุด 

3) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อ
ความต้องการสําหรับการเรียน 

4.51 มากที่สุด 

4) มีกิจกรรม / งานพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน    4.52 มากที่สุด 
5) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ อย่างเหมาะสม 

4.52 มากที่สุด 

6) มีระบบกําจัดของเสียอย่างเหมาะสม 4.48 มาก 
7) มีระบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสม 4.49 มาก 
8) มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน 4.47 มาก 
9) มีห้องน้ําที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ 4.46 มาก 
10) มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบภายใน 4.52 มากที่สุด 
11) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 4.47 มาก 
12) มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 4.54 มากที่สุด 
13) มีสถานที่ปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดแก่
ร่างกาย ชีวิต หรือ ทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า การจราจร  

4.53 มากที่สุด 

14) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน 

4.52 มากที่สุด 

รวม 4.51 มากที่สุด 
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 ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยด้านมีบรรยากาศความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพ่ือน
ร่วมห้องเรียน มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และมี
สถานท่ีปลอดภัยจากอันตราย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือ ทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย 
ไฟฟ้า การจราจร ตามลําดับ  
 
10. ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสังคมต่อการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 การประเมินความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของสังคมต่อการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.7 ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจของสังคมต่อการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจ 

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.56 มากที่สุด 
2) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.49 มาก 
3) ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 4.48 มาก 
4) ด้านการวิจัย 4.46 มาก 

รวม 4.50 มากที่สุด 
 

 ผลการประเมินความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของสังคมต่อการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2560 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.50) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ลําดับแรก ด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56) รองลงมาด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ ในระดับมาก                  
( x = 4.49) ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.48) และด้านการวิจัย     
อยู่ในระดับมากเช่นกัน ( x = 4.46) 
 
11. การประเมินผลภาวะผู้นําของมหาวิทยาลัย 

 11.1 การประเมินผลภาวะผู้นําของอธิการบดี 
  จากการสํารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้นําของอธิการบดี จากบุคลากรสายวิชาการและ              
สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยทําการสํารวจแบบสํารวจแบบออนไลน์จํานวน 
5,981 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 5,981 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) พบว่า ในรายการประเมิน 
10 รายการนั้น อธิการบดีมีภาวะผู้นําในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63) ซึ่งสูงกว่าผลการสํารวจ
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ปีที่แล้วท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) โดยหากพิจารณาเป็นรายการจะพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้ง 10 รายการ โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการตั้งแต่ 4.56-4.67 สําหรับรายการที่มีผลการประเมินด้านภาวะ
ผู้นําสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง                   
(X = 4.67) อันดับที่ 2 การคํานึงและรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน นักศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ( X = 4.66) อันดับที่ 3 มีถึง 3 ข้อด้วยกัน คือ (1) การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงานไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ (2) มีคุณธรรม จริยธรรม 
และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และ (3) การเป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (X = 4.65) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินด้านภาวะผู้นําในอันดับรองลงมา แต่ก็
ยังคงอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ (1) การอุทิศตน อุทิศเวลาในการบริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน                    
(X= 4.64) (2) มีการส่ือสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร มีการถ่ายทอดและกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (X= 4.63) (3) การรับรู้และลงมือปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผน
และงบประมาณที่ได้รับ (X= 4.63) (4) มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา (X= 4.56)  
และ (5) มีการกระจายอํานาจ มอบอํานาจในหน่วยงาน/บุคลากร และติดตามการใช้อํานาจของหน่วยงาน/
บุคลากรอย่างเหมาะสม (X= 4.56) รายละเอียดปรากฏผลดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางท่ี  2.8 สรุปผลการสํารวจภาวะผู้นําของอธิการบดี 

ประเด็นประเมิน X  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/

หน่วยงานไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ 
4.65 มากที่สุด 

2. มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร มีการถ่ายทอดและกํากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.63 มากที่สุด 

3. การรับรู้และลงมือปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามแผนและงบประมาณที่ได้รับ 

4.63 มากที่สุด 

4. การอุทิศตน อุทิศเวลาในการบริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 4.64 มากที่สุด 
5.  การคํานึงและรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน 

นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.66 มากที่สุด 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 4.65 มากที่สุด 
7. มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 4.56 มากที่สุด 
8. การเป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 4.65 มากที่สุด 
9. มีการกระจายอํานาจ มอบอํานาจในหน่วยงาน/บุคลากร และติดตาม

การใช้อํานาจของหน่วยงาน/บุคลากรอย่างเหมาะสม 
4.56 มากที่สุด 

10. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 4.67 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.63 มากที่สุด 
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  11.2 การประเมินผลภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 
  จากการสํารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน จากบุคลากร                
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีจํานวน
ทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน โดยทําการสํารวจแบบออนไลน์จํานวน 5,981 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 5,981 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) พบว่า หน่วยงานท่ีผู้บริหารมีภาวะผู้นําในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 5.00) คือ วิทยาลัยนานาชาติ อันดับที่ 2 ( X = 4.97) คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา อันดับที่ 3 ( X = 4.95) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน                   
ส่วนรายการที่มีผลการประเมินด้านภาวะผู้นําในอันดับสุดท้าย ( X= 4.01) คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดปรากฏผลดังตารางท่ี 2.9 
 
ตารางที่  2.9  สรุปผลการสํารวจภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 
 

 หน่วยงาน X  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. คณะครุศาสตร ์ 4.33 มาก 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.80 มากที่สุด 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.65 มากที่สุด 
4. คณะวิทยาการจัดการ 4.11 มาก 
5.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.90 มากที่สุด 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4.01 มาก 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 4.56 มากที่สุด 
8. วิทยาลัยนานาชาติ 5.00 มากที่สุด 
9. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 4.14 มาก 

10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 4.04 มาก 
11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 4.89 มากที่สุด 
12. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 4.63 มากที่สุด 
13.  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4.72 มากที่สุด 
14. สํานักงานอธิการบดี 4.65 มากที่สุด 
15. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.97 มากที่สุด 
16. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.91 มากที่สุด 
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.97 มากที่สุด 
18. สํานักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 4.81 มากที่สุด 
19. 
20. 

สํานักทรัพย์สินและรายได้ 
โรงเรียนสาธิต 

4.71 
4.64 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

21. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.84 มากที่สุด  
22. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 4.95 มากที่สุด 
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 หน่วยงาน X  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
23. ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม 4.82 มากที่สุด 
24. ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี 4.80 มากที่สุด 
25. ศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 4.89 มากที่สุด 
26. ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง 4.52 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.66 มากที่สุด 

 ทั้งนี้ ผลการสํารวจข้างต้นไม่ได้รวมผลการสํารวจจากกลุ่มศิษย์เก่า เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้มีความครบถ้วน และสมบูรณ์ถูกต้อง 

หมายเหตุ : เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนน มีดังนี้ 
  1.00-1.49  หมายถึง น้อยที่สุด 
  1.50-2.49  หมายถึง น้อย  
  2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
  3.50-4.49  หมายถึง มาก 
  4.50-5.00  หมายถึง มากที่สุด 
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สรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงาน 
 จากการประเมินผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วในบทท่ี 2 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็นการประเมินผลที่สําคัญเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา การวิจัย และการใช้งบประมาณ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งระบุให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
การจัดการศึกษา และการวิจัย นอกจากน้ี คณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ยังได้สรุปถึงการสร้างบรรยากาศการบริหารมหาวิทยาลัย จุดเด่นในการพัฒนาและบริหาร
มหาวิทยาลัย และงานสําคัญที่มหาวิทยาลัยต้องการทําให้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ได้
ภาพรวมของการประเมินผลที่ครบถ้วน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
1. คุณภาพการจัดการศึกษาและการวิจัย  
 1.1 คุณภาพบัณฑิต  
  ในการพิจารณาคุณภาพบัณฑิตน้ัน สามารถพิจารณาจาก  
  1.1.1 ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้บัณฑิต ซึ่งจะพบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสะท้อนคุณภาพ
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าอยู่ในระดับที่ดี โดยผลการ
ประเมินผลภาพรวมคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปี
การศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวมผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจบัณฑิตในระดับมาก               
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48 ดังนี้ (ปีการศึกษา 2558 ได้ค่าเฉลี่ย 4.21) 

ตารางท่ี 3.1   ภาพรวมการประเมินผลคุณภาพของบัณฑิต 
รายการคุณลกัษณะบัณฑิต ค่าเฉลี่ย ระดับความพงึพอใจ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   4.59 มากที่สุด 
2. ด้านความรู ้ 4.46 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.46 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.51 มากที่สุด 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ  
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.47 มาก 

6. ด้านเฉพาะอื่นๆ (ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้) 

4.38 มาก 

รวม 4.48 มาก 
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  จากตารางที่ 3.1 พบว่า ภาพรวมของการประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 หากพิจารณาเป็นรายด้าน ลําดับแรก ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และด้านความรู้ กับด้านทักษะ
ทางปัญญา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เท่ากันตามลําดับ    
  1.1.2 ตัวช้ีวัดร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน 1 ปี ซึ่งจะพบว่า บัณฑิต
ปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้งานทําภายใน 1 ปี อยู่ในระดับท่ีสูง
มาก ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 93.83 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลอยู่ที่ ร้อยละ 83.24)  
  1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา ซึ่งผลการประเมินพบว่า อยู่ใน
ระดับสูง กล่าวคือ มีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําตรงสาขา คิดเป็นร้อยละ 85.49 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลอยู่ที่ ร้อยละ 68.65) 
  1.1.4 ตัวชี้วัดคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผลการประเมินพบว่า บัณฑิตมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง ได้ 4.48 
คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลอยู่ที่ ร้อยละ 4.21) 
  ทั้งนี้ จากข้อมูลจะพบว่า ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคุณภาพบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2560 ข้างต้น                
มีแนวโน้มผลการประเมินที่ดีขึ้นจากปีก่อน  
 
 1.2 คุณภาพบุคลากร  
  1.2.1 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
  ในการพิจารณาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการน้ัน สามารถพิจารณาจากตัวช้ี วัด             
“ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา” และ “ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด” โดยผลการดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.2  คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

รายการ รอ้ยละของ
เป้าหมาย 

ร้อยละของ 
ผลการดําเนนิงาน 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
ต่ออาจารย์ประจํา 

30.00 32.92 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
ต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 

25.00 20.90 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะพบว่า ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจํา บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ส่วนตัวช้ีวัดร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดทั้ง 2 ตัวน้ี 
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เป็นตัวช้ีวัดสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยควรดําเนินการ
ผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบต่อไป 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีพัฒนาการในการดําเนินการเร่ืองดังกล่าวแล้ว 
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดน้ัน ก็ยังตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 
ควรมีการทบทวนเป้าหมายของตัวช้ีวัดใหม่ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดได้โดยเร็ว  
 
  1.2.2 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   ในการพิจารณาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการน้ัน สามารถพิจารณาจาก  
   1) คุณวุฒิด้านการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวนท้ังสิ้น  
656 คน แบ่งเป็นวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 18 คน ปริญญาตรี 506 คน ปริญญาโท 132 คน  
ซึ่งโดยภาพรวมจะพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณวุฒิอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.14  
   2) ระบบการพัฒนาการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนว ิชาการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจํา    
สายงาน มีจํานวน 631 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 656 คน คิดเป็น ร้อยละ 
96.19 
   3) การเตรียมความพร้อมด้านความเป็นนานาชาติของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 7.85 
 
 1.3 คุณภาพหลักสูตร 
  จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 ในระดับ
หลักสูตร มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ สกอ. จํานวน 102 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 
จํานวน 103 หลักสูตร (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มีสภาวิชาชีพประเมินรับรองแล้ว) พบว่า ผลการ
ประเมินหลักสูตรที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป มีจํานวน 91 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 89.22 จําแนกเป็น  
(1) หลักสูตรที่มีคะแนนอยู่ระดับดีมาก (4.01-5.00) จํานวน 2 หลักสูตร (2) หลักสูตรที่มีคะแนนอยู่ใน
ระดับดี (3.01-4.00) จํานวน 89 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 88.24 ท้ังน้ี มีหลักสูตรที่มีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (2.01-3.00) จํานวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรที่มีอยู่ในคะแนนอยู่ในระดับน้อย (0.01-2.00) 
จํานวน 1 หลักสูตร  
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในทุกหลักสูตรการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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  ทั้งนี้ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พันธกิจหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยที่กําหนดตามกฎหมายหรือ
นโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายนั้น สามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงาน  
ผลผลิต และหรือโครงการ กิจกรรมหลักได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้และมีความ
เข้าใจตรงกันภายในมหาวิทยาลัย ทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง ซึ่งคํานึงถึงความเป็นไปได้ของงบประมาณที่คาดว่าได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย  
  คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 แล้ว มีสาระสําคัญดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3   สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจําปี 2558-2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. เงินงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด 

เงินนอก 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด 

2558 765,604,400 45.50 917,037,600 54.50 
2559 879,681,600 50.30 869,402,400 49.70 
2560 871,387,400 47.73 954,161,400 52.27 

* ท่ีมา : กองนโยบายและแผน   
  - ข้อมูลเงินงบประมาณจาก ระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 - ข้อมูลเงินงบนอกประมาณจาก ระบบ ERP ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
  จากตารางที่ 3.3 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลจํานวน 871,387,400 บาท และเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยมาสมทบเพ่ิมเป็นเงิน 954,161,400 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,825,548,800 
บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอัตราส่วนร้อยละจากทั้ง 2 แหล่งเงิน (งบประมาณแผ่นดิน : เงิน
รายได้) ใกล้เคียงกันกับสัดส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 แต่เป็นอัตราส่วนที่มี
นัยสําคัญของการลดสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินลง และเพ่ิมสัดส่วนจํานวนการใช้เงินรายได้สูงขึ้น โดย
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 
วงเล็บ 3   
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการกําหนดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากที่มีจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปรับเป็นจํานวน 4 ยุทธศาสตร์และเพ่ิม 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้   
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 1.4 คุณภาพการวิจัย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดําเนินงานด้าน
การวิจัยที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้  

1) มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ /นําเสนอ ในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 1,041  
ผลงาน เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 799 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 

2) มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 290 ผลงาน 
3) มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) จํานวน 40 เ ร่ือง จําแนกเป็น

ระดับชาติ จํานวน 39 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง เทียบกับอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
จํานวน 799 คน คิดเป็นร้อย 5.01 

4) มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บริการในระดับชาติ จํานวน 31 ผลงาน เทียบกับผลงานวิจัย ทั้งหมด 537 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 5.77  

5) อาจารย์ประจํามีผลงานวิจัย จํานวน 683 คน เทียบกับอาจารย์ประจําทั้งหมด  
ที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 787 คน คิดเป็นร้อยละ  86.79 

 
2. การสร้างบรรยากาศการบริหารมหาวิทยาลัย 
  บรรยากาศในการบริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้ัน อธิการบดีและ
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร การสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ต่อองค์กร ดังสะท้อนได้จากโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทําขึ้น และผลการสํารวจระดับความ
เช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการตามภารกิจซึ่งออกมาในระดับมาก
ที่สุด รวมถึงความพึงพอใจต่ออาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยก็อยู่ในอันดับ
มากท่ีสุดเช่นเดียวกัน อาทิเช่น บรรยากาศความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ความช่วยเหลือซึ่งกัน               
และกัน เป็นต้น   
  นอกจากน้ี อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมหาวิทยาลัยได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สูงเป็นอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ โดยผลผลิตและเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายกิจกรรม ของงาน/โครงการ ความสอดคล้องกับแผน
แม่บท แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ทั้ง 4 ด้านและ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 ที่
กําหนดไว้ มีการกําหนดเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยแสดงถึงผลสําเร็จ/ผลลัพธ์ จากการ
นําส่งผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการคือนักศึกษาและ
ชุมชนท้องถิ่น จากการมีผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมาย 
การให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ  
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  ทั้งนี้ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พันธกิจหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยที่กําหนดตามกฎหมายหรือ
นโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายนั้น สามารถถ่ายทอดพันธกิจหรือภารกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงาน  
ผลผลิต และหรือโครงการ กิจกรรมหลักได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้และมีความ
เข้าใจตรงกันภายในมหาวิทยาลัย ทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง ซึ่งคํานึงถึงความเป็นไปได้ของงบประมาณที่คาดว่าได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย  
  คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 แล้ว มีสาระสําคัญดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3   สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจําปี 2558-2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. เงินงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด 

เงินนอก 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด 

2558 765,604,400 45.50 917,037,600 54.50 
2559 879,681,600 50.30 869,402,400 49.70 
2560 871,387,400 47.73 954,161,400 52.27 

* ท่ีมา : กองนโยบายและแผน   
  - ข้อมูลเงินงบประมาณจาก ระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 - ข้อมูลเงินงบนอกประมาณจาก ระบบ ERP ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
  จากตารางที่ 3.3 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลจํานวน 871,387,400 บาท และเงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยมาสมทบเพ่ิมเป็นเงิน 954,161,400 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,825,548,800 
บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีอัตราส่วนร้อยละจากทั้ง 2 แหล่งเงิน (งบประมาณแผ่นดิน : เงิน
รายได้) ใกล้เคียงกันกับสัดส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 แต่เป็นอัตราส่วนที่มี
นัยสําคัญของการลดสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินลง และเพ่ิมสัดส่วนจํานวนการใช้เงินรายได้สูงข้ึน โดย
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 
วงเล็บ 3   
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนการกําหนดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากที่มีจํานวน 5 ยุทธศาสตร์ มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปรับเป็นจํานวน 4 ยุทธศาสตร์และเพ่ิม 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้   
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ตารางที่ 3.4 การจําแนกงบประมาณ  (แผ่นดินและเงินรายได้)  และผลการเบิกจ่ายตามราย
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

936,058,700 51.28 844,067,500 90.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา 

131,260,400 7.19 128,143,100 97.63 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

27,133,000 1.49 21,390,300 78.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาต ิ

18,614,500 1.02 15,331,900 82.37 

รายการ  ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ คลากรภาครั ฐ 
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

712,482,200 39.02 676,932,500 95.01 

รวม 1,825,548,800 100.00 1,685,865,300 92.35 
 
 พิจารณางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามรายยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างย่ังยืน คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.28 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  การจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว มีความสอดคล้องตามนโยบาย จุดเน้น และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึง
ความสําคัญของยุทธศาสตร์และหน้าที่ตามพันธกิจและเป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีการดําเนิน
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การริเร่ิมสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ตารางที่ 3.4 การจําแนกงบประมาณ  (แผ่นดินและเงินรายได้)  และผลการเบิกจ่ายตามราย
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

936,058,700 51.28 844,067,500 90.17 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา 

131,260,400 7.19 128,143,100 97.63 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

27,133,000 1.49 21,390,300 78.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาต ิ

18,614,500 1.02 15,331,900 82.37 

รายการ  ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ คลากรภาครั ฐ 
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

712,482,200 39.02 676,932,500 95.01 

รวม 1,825,548,800 100.00 1,685,865,300 92.35 
 
 พิจารณางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามรายยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างย่ังยืน คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.28 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด  การจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว มีความสอดคล้องตามนโยบาย จุดเน้น และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึง
ความสําคัญของยุทธศาสตร์และหน้าที่ตามพันธกิจและเป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีการดําเนิน
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โครงการท่ีสําคัญๆ เช่น โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยงานเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ สําหรับสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาละ 800,000 บาท และสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน สาขาวิชาละ 500,000 บาท  
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สัดส่วน
การจัดสรรงบประมาณที่ให้เป็นลําดับรองลงไป เป็นการจัดให้กับรายการงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
วงเงินงบประมาณท้ังหมดที่มหาวิทยาลัยได้รับ ส่วนลําดับสาม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญา ส่วนลําดับที่สี ่ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่ 3 สร้างความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงเครือข่าย และลําดับที่ห้า ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งการ
จัดสรรงบประมาณให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ในสัดส่วนที่น้อย (ประมาณร้อยละ 1) 
มหาวิทยาลัยต้องคํานึงถึงความคาดหวังในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ดังกล่าวด้วยว่า คาดหวังว่า 
จะบรรลุเป้าหมายอย่างไรในอนาคต เพ่ือพัฒนาได้ตามทิศทางที่กําหนดเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ระยะยาว 
 
ตารางที่ 3.5   การจําแนกงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ตามรายยุทธศาสตร์และผลการ

เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                         
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
เงินรายได ้ งบประมาณแผ่นดิน 

แผน (บาท) ผล (บาท) ร้อยละ แผน (บาท) ผล (บาท) ร้อยละ 

1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ย่ังยืน 

 626,451,600   536,199,600   85.59   309,607,100   307,867,900   99.44  

2 สร้างผลงานวชิาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
สิทธิทางปัญญา 

 29,048,400   25,964,200   89.38   102,212,000   102,178,900   99.97  

3 สร้างความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงเครือข่าย 

 22,483,000   16,775,400   74.61   4,650,000   4,614,900   99.25  

4 ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

 18,614,500   15,331,900   82.37   -   -   -  

รายการคา่ใช้จา่ย
บุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคณุภาพ
การศกึษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 257,563,900   233,045,700   90.48   454,918,300   443,886,800   99.36  

รวมทั้งสิ้น 954,161,400   827,316,800   86.71   871,387,400   858,548,500   98.53  

ท่ีมา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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รายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถือว่าเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญอย่างหน่ึงที่ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 แล้วปรากฏผล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.6   สรุปผลการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแหล่งเงิน 
   

ปีงบประมาณ 
 

 แหล่ง
งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

งบประมาณ
จัดสรร 

ร้อยละ
การ

จัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย  ร้อยละ
การ

เบกิจ่าย  

งบประมาณ
จัดสรร 

ร้อยละ
การ

จัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย  ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย  
งบประมาณ
แผ่นดิน 

879,681,600 50.29 870,881,200 99.00 871,387,400 47.73 858,548,500 98.53 

เงินรายได ้ 869,402,400 49.71 741,276,500 85.26 954,161,400 52.27 827,316,800 86.71 
รวม 1,749,084,000  1,612,157,700 92.17 1,825,548,800  1,685,865,300 92.35 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้ในภาพรวมได้ในอัตราร้อยละ 92.35 โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดินในอัตรา 
ร้อยละ 98.53 และเงินรายได้ในอัตราร้อยละ 86.71 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในอัตราภาพรวมร้อยละ 92.17 แล้ว เห็นได้ว่าปี 2560 อัตรา 
ร้อยละอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปี 2559 เล็กน้อย โดยแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานเร่งรัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
อันถือว่าเป็นผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่พยายามรักษาอัตราร้อยละของการเบิกจ่ายให้คงไว้ 
ในระดับดี อันสมควรจะได้รับการชมเชย 
       
 โครงการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
มีเป้าประสงค์เดียวในการหารายได้ที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดในเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ โดยวัดจากร้อยละของรายได้ด้านการบริการวิชาการ
และวิจัยต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผลงานร้อยละ 46.67 แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดค่าเป้าหมายไว้เพียง ร้อยละ 20 ได้
ผลงาน 42.94 จึงทําให้ได้ความก้าวหน้า ร้อยละ 100 โดยมีข้อสังเกตว่า ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด 
ค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 20 นั้น สามารถดําเนินการได้สูงกว่า ดังน้ัน ในปีต่อๆ ไป จึงควรทบทวนการ
ต้ังเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกับผลดําเนินการที่ทําได้จริง 
 สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในโครงการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ 
(การจําหน่ายสินค้าและการให้บริการ) ที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงแหล่งเดียวนั้น  
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยไม่ได้นํามากําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดและดําเนินการติดตามประเมินผลงาน 
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รายงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อย่างไรก็ดีผลการดําเนินงานในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย จะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จะนํามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงควรได้รับการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการได้ประสานขอข้อมูลจากสํานักทรัพย์สินมาพิจารณาและนําเสนอด้วย     
ดังปรากฏในตาราง ที่ 3.7 ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 3.7   เปรียบเทียบผลการดําเนินการในการหารายได้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายนอกแล้ว 
ดังน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ : 1) ปี 2560 ไม่รวมงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสํานักงานทรัพย์สินและรายได้ท่ีมีรายได้ 
                 หักค่าใช้จ่ายขาดทุน จํานวน 3.86 ล้านบาท          
               2) รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
                  เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 2560  
                3) กําไรของฝ่ายธุรกิจพ้ืนท่ีให้เช่าลดลง เนื่องจาก  
                     (1) มีการก่อสร้างร้านขายของเพ่ิมข้ึน 
                     (2) มีการปรับปรุงศูนย์อาหารใหม่ 
      
  จากผลการดําเนินงานของโครงการจัดหารายได้ด้านจํานวน 7 รายการ มีผลประกอบการ
กําไรลดลง 2 โครงการ คือ ฝ่ายธุรกิจพ้ืนที่ให้เช่า และรายได้ค่าบริการวิชาการ แต่ในภาพรวมมีกําไร
เพ่ิมขึ้นจาก 40.40 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 46.34 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 5.99 
 
4. จุดเด่นในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย  
  จากการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นของการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  4.1 มหาวิทยาลัยได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สูงเป็นอันดับ 1 ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้
เป็นอย่างดี  

ปี 2559/2560
รายรับ รายจ่าย กําไร ร้อยละ รายรับ รายจ่าย กําไร ร้อยละ กําไร เพ่ิม/ลด

ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา 30.19   30.32 -0.13 0.43-    74.53   66.32   8.21   11.02  8.08           
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพ่ือการศึกษา 328.14 317.47 10.67 3.25    388.02  371.02  17.01  4.38    6.34           
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องด่ืม 27.87   28.60 -0.73 2.62-    28.03   28.18   0.14-   0.50-    0.59           
ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษา 11.96   5.64 6.32 52.84  11.66   4.79     6.86   58.83  0.54           
ฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -      0.03 -0.03 -     -      -      -     -     0.03           
ฝ่ายธรุกิจพ้ืนที่ให้เช่า 12.49   5.37 7.12 57.01  7.17     7.16     0.009  0.13    7.11-           
รายได้ค่าบริการวิชาการ 322.97 305.84 17.13 5.30    267.15  252.75  14.39  5.39    2.74-           

รวม 733.62 693.27 40.35 5.50   776.56 730.22 46.34  5.97    5.99           

ปี งบประมาณ 2559 ปี งบประมาณ 2560
โครงการหารายได้
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  4 .2 มีการจัดทํ าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่ เอตทัคคะ  (SSRU Guru Development 
Roadmap) โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนสาขาวิชา 
สู่เอตทัคคะ ซึ่งถ้าเป็นสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาละ 800,000 บาท สาขาวิชา 
ที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน สาขาวิชาละ 500,000 บาท 
  4.3 การเตรียมความพร้อมด้านความเป็นนานาชาติของบุคลากร ในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 318 คน  
  4.4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ให้
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น โดยมีการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 4.5 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายสวนสุนันทา 4.0 เพ่ือให้
ทิศทางการดําเนินการด้านการจัดการเรียนและการสอน สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศที่ชัดเจน ตามท่ี
แสดงในภาพที่ 2 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายสวนสุนันทา 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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5. วาระสําคัญตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและอธิการบดี 
ท่ีต้องการทําให้เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กําหนดโครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 9 โครงการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจําปี 2561 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 3.8 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.8  โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ.  
โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าระดับ 3.01 (≥ 70.00) 

2. โครงการเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ (ตํารา หนังสือ 
เอกสารประกอบการสอน) 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
(≥ 25.00) 

3. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน (≥ 95.00) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
4. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย (≥ 30.00) 
2 .  ร้ อยละของบทความวิ จั ยที่ ไ ด้ รั บการอ้ า ง อิ ง 
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย (≥ 3.00) 

5. โครงการเพ่ิมจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ จํานวนองค์ความรู้ที่ เ พ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ (≥ 15) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
6 .  โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ภายในประเทศ 

ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน
ประเทศท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง (≥ 40.00) 

7. โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ร้อยละความสําเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ (≥ 50.00) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
8. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย (100) 
9. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย (≥ 80.00) 
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6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 6.1 ด้านคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต  
  จากผลการประเมินผลคุณภาพบัณฑิตจากผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า คุณภาพท่ี
บัณฑิตควรต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ คุณภาพด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา รวมทั้ง ทักษะด้านการ
สื่อสาร ภาษา คอมพิวเตอร์ และทักษะความเป็นผู้นํา ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องพัฒนาและปรับวิธีการ
เรียนการสอน โดยการเพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมถึงการใช้กระบวนการพัฒนา
นักศึกษาผ่านกิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นํา เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้มีความรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการทํางานในยุค
ประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

  6.2 ด้านคุณภาพบุคลากร  
      6.2.1 คุณภาพอาจารย์ 
   มหาวิทยาลัยยังมีความจําเป็นที่จะต้องเพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และ
จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ QS และเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมคุณภาพของอาจารย์โดยการส่งอาจารย์ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของอาจารย์แล้ว 
ยังเป็นการช่วยเพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย   

  6.2.2 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
   มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริมและมีมาตรการจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดําเนินการเสนอและพัฒนานวัตกรรมงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 6.3 ด้านคุณภาพหลักสูตร 
  ในการพัฒนาหลักสูตรน้ัน นอกจากการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเป็นเอตทัคคะแล้ว 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงในการพัฒนา
หลักสูตรในอนาคตควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล และทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วย และที่สําคัญมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องมีการทบทวนวิธีการ 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป (GE) เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักศึกษา 

 6.4 ด้านคุณภาพการวิจัย 
  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมความรู้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ในการทํางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดมาตรการ
และวิธีการในการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการตามเกณฑ์ TCI และตีพิมพ์
บทความในฐานข้อมูล Scopus, SJR และ ISI อย่างชัดเจน 
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  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจุดเน้นในงานวิจัยและฐานข้อมูลด้านกรุงรัตนโกสินทร์  
ซึ่งเป็นภารกิจและอัตลักษณ์ที่สําคัญข้อหน่ึงของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิจัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ 

 6.5 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์  
  การเปลี่ ยนแปลงชื่อย ุท ธศาสตร ์ใ หม ่และ เพิ ่ม ลดจํานวนย ุท ธศาสตร ์ ตั ้ง แ ต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พ.ศ . 2559 และ พ.ศ. 2560 ในแต่ละปี อาจมีผลกระทบทําให้การ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และการติดตามประเมินผลความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์ประสบปัญหาในการดําเนินงานว่าไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณกับปีงบประมาณที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน    
  อย่างไรก็ดี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ควรกําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด
เพ่ิมในเรื่องผลการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เน่ืองจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
ส่วนสําคัญที่ใช้ขับเคลื่อนการทํางานที่จะส่งผลสําเร็จของเป้าหมายที่กําหนดไว้ อีกทั้งต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และ 2560 มหาวิทยาลัยเองก็ประสบความสําเร็จในการเร่งรัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ถือได้ว่าเป็นผลงานดีเด่น 
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรติดตามกํากับการบริหารจัดการโครงการจัดหารายได้ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนควรใช้กลไกการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือการบริหารความเส่ียงในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ รวมทั้งพิจารณาเพ่ิมโครงการจัดหา
รายได้ที่อยู่ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยให้ 
มากขึ้น   

 6.6 ด้านการบริหารจัดการ 
  จากผลข้อมูลของ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2560) 
พบว่า คะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลดลง มีผลทําให้ลําดับที่ของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 6.7 ด้านศูนย์การศึกษาและศูนย์การเรียนรู้  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการตรวจ
เย่ียมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่
ท้องถิ่นชุมชนคําชะโนด อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
             6.7.1 โดยที่กรอบความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดเป้าหมายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอุดรธานีที่อยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังน้ัน มหาวิทยาลัย ควรจะได้มีการ
พิจารณาทบทวนกรอบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าจะมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์
การศึกษาฯ ให้เป็นไปในรูปแบบใดให้ชัดเจนต่อไป  
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   6.7.2 การติดตามผลการดําเนินการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาฯ 
ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานโดย ส่งข้อมูล ภาพถ่ายประกอบการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาฯ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขในด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการติดตาม 
ตรวจสอบของคณะกรรมการฯ  
  6.7.3 โดยที่ศูนย์การศึกษาฯ ยังมีรายได้ไม่มาก มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปอีกระยะหน่ึง ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาฯ ควรทําบัญชีใช้จ่ายย่อยของตนเอง และ 
แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างอาจารย์และบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการ
ติดตามตรวจสอบ  
  6.7.4 ควรหามาตรการสร้างคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจเพ่ือสร้างความผูกพันระหว่าง 
ศูนย์การศึกษาอาจารย์และบุคลากรด้วย 
  6.7.5 ควรมีบทบาทในการทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงช่วยในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ คําชะโนดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ัง ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยฯ  

  6.8 ด้านแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน่ืองจากพันธกิจของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีพันธกิจสําคัญ 3 ประการ คือ 1) อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
2) ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และ 3) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือข่าย คณะกรรมการฯ                     
มีข้อเสนอแนะในภาพรวมว่า มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งในการดําเนินการตาม             
พันธกิจดังกล่าวให้มีความโดดเด่นย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการขับเคล่ือนนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และนโยบายด้านระบบสารสนเทศที่ต้องมีการส่งเสริมงานวิจัย เพ่ือให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมใช้เป็น
แหล่งข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเผยแพร่ผลงาน
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
และ

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
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ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 017/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการ
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
 พ
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มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
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กําหนดการสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

 
รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
เวลา 

13.00 – 14.00 น. 14.00 –15.00 น. 15.00 – 16.30 
1. คุณพรพิมลรัตนพิทักษ์ 
2. คุณวิชิต พิพัทธกุศลกุล 
3. ว่าที่ ร.ต.วินัย ชาคริยานุโยค 
4. คุณยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี 
5. ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา สัมภาษณ์หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฯ ประชุม 
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กําหนดการสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

 
รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
เวลา 

09.00 – 10.00 น. 10.00 – 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 –15.00 น. 15.00 – 16.00 น. 
1. คุณพรพิมลรัตนพิทักษ์ 
2. คุณวิชิต พิพัทธกุศลกุล 
3. ว่าที่ ร.ต.วินัย ชาคริยานุโยค 
4. คุณยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี 
5. ดร.สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

สัมภาษณ์อธิการบดี ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงานวิชาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ

สิทธิทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความสัมพันธ์

และเชื่อมโยง
เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

สัมภาษณ์ประธานสภา
คณาจารย์/ ผู้แทนอาจารย์
คณะ/วิทยาลัย และผู้แทน
บุคลากรสายสนับสนุน 

ประเด็นสัมภาษณ์ ทิศทางและแนว
ทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์
และปัญหาที่ผ่านมา 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับประเด็นคุณภาพด้านต่างๆ เช่น คุณภาพหลักสูตร คุณภาพอาจารย์และบุคลากร  
คุณภาพนักศึกษา/คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย หรือคุณภาพอื่นๆ ที่เห็นว่าสําคัญและเกี่ยวข้อง 

ประเด็นคําถาม  1. ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน/ดําเนินการ 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและการดําเนินงานที่ผ่านมา และความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรในระดับหน่วยงาน 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

หมายเหตุ : - กรรมการพร้อมกันเวลา 08.00 น. เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ ์
- กรรมการพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
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รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์
 

เวลา ยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 
ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 

10.00 – 11.00 น. 
 
 

1 
พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 

1. รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ 
2. ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 
3. ผศ.ดร.วิทยา เมฆขํา 
4. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ 
5. ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
6. อ.นภาศรี สุวรรณโชติ 
7. นายชํานิ นิลอรุณ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานงานฯ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินฯ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 

1. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ 
2. ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม 
3. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ 
4. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ 
5. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร 
6. ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสวภา 
7. ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 
8. ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ 
9. ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา 
10. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  
11. อ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ 
12. ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ 

คณบดีวิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีฯ 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ 
คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

11.00 -12.00 น. 
 2 

สร้างผลงานวิชาการ 
ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

และสิทธิทางปัญญา 

1. รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 
2. ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ 
2. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  
3. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ 
4. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ 
5. ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 
6. ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 

คณบดีคณะเทคโนโลยีฯ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดีวิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

13.00 – 14.00 น. 
 3 

สร้างความสัมพันธ์

1. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

1. ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา 
2. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
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เวลา ยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 
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และเชื่อมโยง
เครือข่าย 

3. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร 
4. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี 
5. อ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ 

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ 

14.00 – 15.00 น. 
 4 

ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

1. ผศ.ดร.วิทยา เมฆขํา 
2. รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ 
3. ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัดิ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานฯ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 
2. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี 
3. ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม 
4. ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา 
5. อ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ 

15.00 – 16.00 น. 
 สัมภาษณ์

ประธานสภา
คณาจารย์/ ผู้แทน
อาจารย์คณะ/
วิทยาลัย และผู้แทน
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานสภาคณาจารย์ฯ ผศ.ดร.ณรงค์  วังวาระนาที 
รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์ 
อ.รัศมี  รัตนอุบล 
อ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา 
อ.วัฒน์ พลอยสี 
อ.นภดล สังวาลเพ็ชร 
ดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์ 
อ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี 
ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 
อ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว 
อ.ธีรพงศ์ เสรีสําราญ 
อ.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ 
อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล 
น.ส.ภัทรพร หัสดี 
น.ส.รดาศา โพธิ์จาด 

อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยพยาบาลฯ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยภาพยนตร์ฯ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจําคณะครุศาสตร ์
เจ้าหน้าที่ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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เวลา ยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 
ชื่อ -สกุล ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 

นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ 
น.ส.นิภาวรรณ ธาราศักดิ์ 
นายชีวิน ชินดิลกวณิช 
น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ 
นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์ 
นายนพปกูล อินยาศรี 
น.ส.จิณห์จุฑา ศรีเหรา 
นายธนวันต์ ไหวเคลื่อน 
น.ส.ดาราวรรณ พวงบุบผา 
นายปรุงศักดิ์ เชิดชู 
นางปราณีพร บญุประภาศรี 
อ.วรีพจน์ รัตนวาร 

เจ้าหน้าที่ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
เจ้าหน้าที่ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เจ้าหน้าที่ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่ประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
เจ้าหน้าที่ประจําวิทยาลัยพยาบาลฯ 
เจ้าหน้าที่ประจําวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจําวิทยาลัยภาพยนตร์ 
เจ้าหน้าที่ประจําวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 
เจ้าหน้าที่ประจําวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร ์
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ภาคผนวก 4
สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ ใช้บัณฑิต+ตัวแทนนักศึกษา
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Suan Sunandha Rajabhat University
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วิทยาลัยพยาบาล 
1. นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลมีความอดทน อาจจะมีความรู้ไม่เท่าคนอ่ืน แต่มีการพัฒนา 

ปัญหาที่พบคือ เมื่อเข้ามาทํางานใหม่ๆ จะต้องมีการฝึกให้รู้บริบทในการทํางานจริง แต่เมื่อชํานาญแล้ว ก็ชวน
กันลาออก การสร้างคน สร้างทีมงาน ค่อนข้างลําบาก ดังน้ัน อยากให้มหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษามีความ
อดทนมากกว่าน้ี 

2. ควรพัฒนาทักษะด้านการแสดงออกให้มากข้ึน เช่น ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
คนที่ตอบก็จะตอบอยู่คนเดียว ทําให้การทํากิจกรรมร่วมกับวิชาชีพอ่ืนยังไม่เป็นน่าพอใจเท่าที่ควร 

3. ต้องเป็นผู้นําทางการพยาบาล 
4. ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการทํางานของ

ตนเอง และควรแสดงความคิดเห็นต่อที่ทํางาน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางพัฒนางานในองค์กรให้ดีขึ้น 
5. นักศึกษามีปัญหาทางด้านการสื่อสารสหวิชาชีพ นักศึกษาต้องใช้ทักษะในการเรียนรู้ ลองสื่อสาร 

สรุปว่า ควรต้องมีความกระตือรือร้นต้ังแต่ขั้นตอนการฝึกงานเลย 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. นักศึกษายังขาดเรื่องการคิดและการตัดสินใจ มีลักษณะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นํา ไม่ค่อยมั่นใจ การ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า การกล้าแสดงออก  

2. ควรจัดนิทรรศการโดยให้นักศึกษาโชว์ผลงาน แล้วเชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาชม ถือเป็นสิ่งที่
ดี เพราะจะทําให้นักศึกษาได้งานทําในอนาคต 
 

สรุปโดยภาพรวม นักศึกษา/บัณฑิตของสวนสุนันทา มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ที่ว่า “เป็น                
นักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณ” เพียงแต่มหาวิทยาลัยอาจจะต้อง
เพ่ิมทักษะในบางด้านที่ตลาดแรงงานต้องการมากกว่าน้ี เช่น ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โปรแกรม office 
การสื่อสาร และการแสดงออกทางความคิด การคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  เป็นต้น 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์ตวัแทนนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. นักศึกษารู้สึกสบายใจ มีความสุข ที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. เสนอให้มีหลักสูตรที่หลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่าน้ี 
3. วิชาเลือกเสรี มีรายวิชาให้เลือกน้อย 
4. มหาวิทยาลยัควรเพ่ิมความเข้มข้นด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามากกว่าน้ี ยกตัวอย่างเช่น

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษตอนปี 1 หลังจากน้ันไม่มวิีชาภาษาอังกฤษแล้ว เมื่อ
นักศึกษาสอบ TOEIC จึงไม่ผา่นตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกําหนด ทําให้นักศกึษาสําเร็จการศึกษาล่าช้า 

5. นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ อยากเพิ่มรายวิชาโขน 
6. อาคาร 37 มีปัญหาเรื่องห้องน้ํา  
7. ไฟดับบ่อย ทําให้มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
1. ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 

รวมถึงสภาพแวดล้อมก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
2. เสนอใหส้ร้างสะพานกลับรถ หน้าศูนย์การศึกษาฯ เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดี แต่อาคารเรียนใช้งานได้เพียง 2 ช้ัน 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน 

ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
1. เสนอใหม้ีกจิกรรม English Camp หรือกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันระหว่างคณะในศูนย ์
2. ทางเขา้ศูนย์ฯ ตอนน้ีแย่มาก เพราะเร่งก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 
3. อาจารย์ผู้สอนจบสาขาโลจิสติกส์ฯ โดยตรง มีการสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียน

การสอนถือว่าดีมาก เจ้าหน้าที่ก็ย้ิมแย้มแจม่ใส ให้บริการดี 
4. ต้องปรับปรุงสัญญาณวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ 
5. ไฟทางไม่ม ี

ข้อเสนอแนะรายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) 
1. การสอนวิชา GE อาจารย์บางท่านอัดสอนทีเดียว 4 บท และหลังจากนั้นก็จะเชิญวิทยากรมา

บรรยาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักศึกษาสามารถรับรู้สิ่งที่อาจารย์สอนได้เพียง 1-2 ชั่วโมงแรกเท่าน้ัน  
2. มีการปรับเปลี่ยนจากการทําโครงงาน มาเป็นสอบ 100% ซึ่งนักศึกษามีความเห็นว่า การทํา

โครงงานทําให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ที่นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน ส่วนการบังคับสอบ 100% 
กลายเป็นว่าต้องเข้าเรียนให้ครบจํานวนช่ัวโมง แล้วก็รับแนวข้อสอบบางส่วนไปอ่าน ซึ่งไม่ค่อยส่งผลดีเท่าท่ีควร 

3. ควรเน้นการสอนมากกว่าการเชิญวิทยากรมาบรรยาย  
4. ควรสอนสัปดาห์ละ 1 บท เพราะทําให้นักศึกษาสามารถเจาะลึกข้อมูลในรายวิชานั้นๆ ได้ดีกว่า  

 
ประเด็นที่เสนอนําเรียนอธิการบดี 

1. เรื่องการประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาไม่ค่อยละเอียด 
ปัจจุบันค่อนข้างดีขึ้น  

2. เสนอให้มีเงินสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษามากขึ้น 
3. เสนอให้ปรับปรุงห้องสมุดโดยให้มีหนังสือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการบริหารงานตํารวจให้มาก

ขึ้น 
 

 
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดี แต่อาคารเรียนใช้งานได้เพียง 2 ช้ัน 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน 

ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
1. เสนอใหม้ีกจิกรรม English Camp หรือกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันระหว่างคณะในศูนย ์
2. ทางเขา้ศูนย์ฯ ตอนน้ีแย่มาก เพราะเร่งก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 
3. อาจารย์ผู้สอนจบสาขาโลจิสติกส์ฯ โดยตรง มีการสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียน

การสอนถือว่าดีมาก เจ้าหน้าที่ก็ย้ิมแย้มแจม่ใส ให้บริการดี 
4. ต้องปรับปรุงสัญญาณวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ 
5. ไฟทางไม่ม ี

ข้อเสนอแนะรายวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) 
1. การสอนวิชา GE อาจารย์บางท่านอัดสอนทีเดียว 4 บท และหลังจากนั้นก็จะเชิญวิทยากรมา

บรรยาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนักศึกษาสามารถรับรู้สิ่งที่อาจารย์สอนได้เพียง 1-2 ชั่วโมงแรกเท่าน้ัน  
2. มีการปรับเปลี่ยนจากการทําโครงงาน มาเป็นสอบ 100% ซึ่งนักศึกษามีความเห็นว่า การทํา

โครงงานทําให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ที่นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน ส่วนการบังคับสอบ 100% 
กลายเป็นว่าต้องเข้าเรียนให้ครบจํานวนช่ัวโมง แล้วก็รับแนวข้อสอบบางส่วนไปอ่าน ซึ่งไม่ค่อยส่งผลดีเท่าที่ควร 

3. ควรเน้นการสอนมากกว่าการเชิญวิทยากรมาบรรยาย  
4. ควรสอนสัปดาห์ละ 1 บท เพราะทําให้นักศึกษาสามารถเจาะลึกข้อมูลในรายวิชานั้นๆ ได้ดีกว่า  

 
ประเด็นที่เสนอนําเรียนอธิการบดี 

1. เรื่องการประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาไม่ค่อยละเอียด 
ปัจจุบันค่อนข้างดีขึ้น  

2. เสนอให้มีเงินสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษามากขึ้น 
3. เสนอให้ปรับปรุงห้องสมุดโดยให้มีหนังสือที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการบริหารงานตํารวจให้มาก

ขึ้น 
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สรุปบทสัมภาษณ์อธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ นักศกึษา  
ผู้ใชบ้ัณฑิต และหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 เม่ือวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชัน้ 5 
 
 
อธิการบดี เวลา 09.00 - 10.00 น. 

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (คุณพรพิมล  
รัตนพิทักษ์) กล่าวว่า สําหรับผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ในภาพรวมพบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นตัวช้ีวัดในเชิงกิจกรรม ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และ ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้ งหมดทั้ งนี้ ยังไม่พบตัวช้ี วัดในเชิงผลกระทบ ( Impact)  
ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะต้องพัฒนาต่อไปส่วนประเด็นการสัมภาษณ์จะเน้นตามคุณภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่
คุณภาพหลักสูตร คุณภาพอาจารย์และบุคลากร คุณภาพบัณฑิต/นักศึกษา คุณภาพงานวิจัย รวมถึงแผนการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไข/พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ยังคงมีประเด็นปัญหาหลักๆ ได้แก่ 
1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

 2. ความต้องการของนักศึกษาเรื่องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาต้องการให้มีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีช่วยในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในปี ค.ศ. 2030 โดยมุ่งที่จะ
เป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” ทั้งน้ี ได้แบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะท่ี 1 
(พ.ศ. 2560 - 2564) คือ ช่วงเปลี่ยนวิธีคิด/กระบวนทัศน์ของบุคลากร ขณะนี้อาจารย์โดยส่วนใหญ่คิดว่า การ
ทํางานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ซึ่งกว่าจะมีวันนี้ต้องใช้เวลา และความอดทน 
 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ
อย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา ยทุธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยกําหนด
เป้าหมายที่ไม่ใช่เกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด แต่กําหนดเป้าหมายจากเกณฑ์ QS ต้องต้ังเป้าหมายให้สูง เพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24- 25 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบส่ี จากสํานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เป็น 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่ สมศ. มาตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการตรวจประเมิน
คร้ังน้ี ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ  
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากน้ียังมีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประสงค์ 
ขอเข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งน้ีด้วย  

บัดน้ี สํานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างเป็นทางการ ดังนี้  
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จากการสรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ทั้งหมดจาก 5 ประเด็นนั้น มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการประเมินในระดับดีมาก 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพงานวิจัย และผลของการบริการ
วิชาการ ส่วนอีก 3 ด้าน อยู่ในระดับดี จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นมากในด้านการวิจัย โดยที่
ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานวิจัยไปในระดับต่างประเทศ และได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 
และ 4 เหรียญรางวัลพิเศษ งานวิจัยส่วนใหญ่มาจากภูมิปัญญาไทย และมหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการ 
ต่อยอดความรู้ต่อไป ทั้งน้ี ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ห้านั้น มหาวิทยาลัยฯ จะเร่งดําเนินการ
พัฒนาในทุกด้าน เพ่ือให้ได้รับผลประเมินในระดับดีเยี่ยมต่อไป  
 สําหรับระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) เป็นระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนํามาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1) คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
  2) สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน สําหรับนักเรียนในพ้ืนที่  
  3) การรับตรงร่วมกัน 
  4) การรับ Admission  
  5) การรับตรงแบบอิสระ 
 เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับรายงานตัวนักศึกษาจากการคัดเลือก 
ในระบบทีแคส (TCAS) รอบ 1/1 จากจํานวนผู้ยืนยันสิทธิ 2,383 คน ปรากฏว่ามีผู้มารายงานตัวและชําระเงิน
ลงทะเบียนแล้ว 2,146 คน จากจํานวนผู้สมัครรอบนี้ 12,846 คน ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 3,636 คน ซึ่งถือได้ว่า
ผู้รายงานตัวตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งน้ี เกินเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
เพราะรอบพอร์ตโฟลิโอ รอบ 1-2 ต้ังเป้าไว้ 3,077 คน โดยรอบ 1/2 ซึ่งดําเนินการอยู่นี้ มีผู้สมัครถึง 4,633 คน 
เช่ือมั่นว่าวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ยอดอยู่ที่หลักหมื่นเหมือนรอบ 1/1 ที่ผ่านมา  
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 สําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE โดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นมาก ซึ่งดูได้จากข้อร้องเรียน 
ที่ลดลงมาก ผลการเรียนของนักศึกษาที่เคยได้ F เป็นส่วนใหญ่ ตอนน้ีเหลือน้อยประมาณร้อยละ 8-10 เท่าน้ัน 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GE ต้องใช้ระบบเดียวกันทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยก 
แนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการประเมินวัดผลการเรียนต้องเป็นไปตามท่ี มคอ. กําหนด และกําลังพัฒนาในส่วนของ 
Active Learning โดยมีวิธีการติดตามและวัดผลความสําเร็จ คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ กระบวนการอบรม
เพ่ือเป็นกลไกในการให้ความรู้และคําปรึกษาแก่อาจารย์อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและรายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบ 
 ปัญหาหลักของการจัดการเรียนการสอน GE คือ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ต้องมีศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ 
 การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ มีกรอบแนวคิด 3 กรอบหลัก 9 หัวข้อย่อย รายละเอียด ดังน้ี 
  

หัวขอ้ ค่านํ้าหนักคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
Input 20% 
1. จํานวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนในแต่
ละปีการศึกษา 

5 อัตราการแข่งขันของนักเรียนที่มาสมัครกับ
แผนรับนักศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษา 5 1. แนวโน้มของนักศึกษาที่คงอยู่ 
2. นักศึกษาต่างชาติ 
3. นักศึกษาแลกเปล่ียน 

3. คุณภาพอาจารย์ 5 1. วุฒิปริญญาเอก 
- สูงกว่าหรือเท่ากับมาตรฐานอุดมศึกษา  
(ร้อยละ 40.00) 
- ต่ํากว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 40.00) 
2. ตําแหน่งทางวิชาการ 
- สูงกว่าหรือเท่ากับมาตรฐานอุดมศึกษา  
(ร้อยละ 60.00) 
- ต่ํากว่ามาตรฐานอุดมศึกษา (ร้อยละ 60.00) 

4. เครือข่าย/คู่ความร่วมมือ 5 1. ในประเทศ 
2. ต่างประเทศ 

Output 40% 
5. คุณภาพของนักศึกษา 15 รางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ 
6. ผลงานของอาจารย์ 25 1. งานวิจัย 

2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
4. การนําเสนอบทความ 
5. หนังสือ, ตํารา 
6. อาจารย์ที่มีชื่อเสียง/ได้รับการยกย่องทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

Outcome 40% 
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 10 แนวโน้มความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หัวขอ้ ค่านํ้าหนักคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
8. การมีงานทําของบัณฑิต 10 แนวโน้มการมีงานทําของบัณฑิต 
9. อันดับของหลักสูตรเมื่อเทียบกับที่อื่น 20 1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 
2. สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ตนเองในการ 
จัดอันดับเมื่อเทียบกับหลักสูตรในประเทศ 

 
 โดยมีคณะและสาขาวิชานําร่องท้ังสิ้น 13 คณะ/วิทยาลัย 13 สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ยกตัวอย่างเช่น 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งอาจารย์ไปฝังตัวที่บริษัท ไทย คาร์โก้ แอนด์ โลจิสติกส์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล จํากัด เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งทําให้อาจารย์ทราบว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่ต้องปรับปรุงหรือไม่สาขาวิชา
ต้องมีเครือข่ายที่ดีทั้งน้ี การเปิดหลักสูตรใหม่จะต้องพิจารณาจุดคุ้มทุนเป็นหลัก และหากหลักสูตรที่เปิดอยู่ไม่
คุ้มทุน ต้องปรับระบบบริหารจัดการ ซึ่งขณะนี้มี 33 หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุน ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
1. ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 12. เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

2. ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 13. วิทยาศาสตรบัณฑิต มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

4. ครุศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14. ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบเคร่ือง 
แต่งกาย 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์สารสนเทศ 15. ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบนิเทศศิลป ์

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ 16. ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม 

7. ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา 17. ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรี 

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

9. ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสังคมและ
วัฒนธรรม 

19. ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว 

10. สารสนเทศศาสตรบัณฑติ การจัดการสารสนเทศ 20. ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม 

11. ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 21. บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
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22. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทุนมนษุย์และ
องค์การ 

30. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอล 

23. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

31. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 32. รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ 

24. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการซัพพลายเชน 33. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาและจริยศาสตร์ 

25.บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์  

26.บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส ์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  

27. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต แพทย  ์
แผนไทยประยุกต์ 

 

28. วิทยาศาสตรบัณฑิต เลขานุการการแพทย์และ
สาธารณสุข 

 

 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางแก้ไข 2 แนวทาง ดังนี้ 
1. กิจกรรมวิเคราะห์ความคุ้มทุนของหลักสูตร และได้ประชุมคณบดีทั้ง 33 หลักสูตรได้รับทราบ และ

นําเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันกิจกรรม/โครงการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
2. มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นแขนงวิชา และได้ดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

สําหรับการวิจัยเชิงรัตนโกสินทร์ ยังไม่มีการดําเนินการ เน่ืองจากรัฐบาลทุนวิจัยเชิงพาณิชย์มากกว่า 

 การบริหารจัดการงบประมาณ โดยหลักการมหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณแผ่นดินก่อน แล้วใช้งบ
รายได้อย่างประหยัด หากเงินรายได้เหลือจ่ายเท่าไร แบ่งเป็นคณะร้อยละ 50 เพ่ือเข้ากองทุนคณะ และ 
ร้อยละ 50 เข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย ส่วนการหักเงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้จะเพ่ิมขึ้น กรณีที่เป็น
โครงการงบบูรณาการ จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10  
  
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ 
 มหาวิทยาลัยควรกําหนดตัวช้ีวัดที่วัด Impact เน่ืองจากปีที่ผ่านๆ มา ยังไม่ปรากฏตัวช้ีวัดดังกล่าว 
และควรต้ังค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือความท้าทายและการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ด้านคุณภาพหลักสูตร 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
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ใดที่มีปัญหา เช่น อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบถ้วนหรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 
มหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการแก้ไขโดยการจัดหามาเพ่ิมให้ครบ ส่วนอาจารย์ที่คุณวุฒิไม่ตรงสาขาวิชาก็แก้ไขให้
ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบริการการศึกษาได้มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองว่าหลักสูตรใดบ้างที่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องอาจารย์ ซึ่งในปีน้ีต้องช่ืนชมคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัยท่ีดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ทําให้ผลการประเมินผ่านทุกหลักสูตรซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  1) Input หมายถึง ร้อยละ 20 คือวัดจากสัดส่วนนักศึกษาที่มาสมัครเรียน อาจารย์ที่มี 
วุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) ซึ่งหากคณะ/วิทยาลัยใดมีจํานวนนักศึกษาและศักยภาพ 
ของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่าหลักสูตรของคณะน้ันๆ ไม่น่าสนใจ สาขาวิชาไม่มีเอตทัคคะ 
  2) Output วัดจากการมีงานทําของบัณฑิต ผลงานการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
ของอาจารย์ และผลงานของนักศึกษา 
  3) Outcome วัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 การเปิดหลักสูตรใหม่ จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด และต้องคํานึงถึงจุดคุ้มทุน แต่ยกเว้น 
บางสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาการแสดง ซึ่งอาจจะไม่คุ้มทุน  
แต่เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องพัฒนา และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาที่จะให้มหาวิทยาลัยให้เปิดสอนวิชาโขนน้ัน ถือเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยจะนําไป
พิจารณาต่อไป 
 ประธานกรรมการติดตามฯ กล่าวว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนมากพูดถึงวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติ
และวิทยาลัยโลจิตติกส์ฯ ซึ่งได้คําติชมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพอาจารย์ ส่วนเรื่อง
ของวิทยาลัยนานาชาติพูดถึงเรื่องภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ในช้ันปีที่ 1-2 ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (TOEIC) และสนใจภาษาที่ 3 คือภาษาจีน  
ซึ่งตลาดต้องการ ผู้ใช้บัณฑิตมองว่าถ้ามีภาษาดังกล่าวนี้จะทําให้มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้เปรียบคู่แข่งทาง
การศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ช้ีแจงว่า สําหรับวิทยาลัยพยาบาลจะมีองค์กรสภาวิชาชีพพยาบาลรับรอง 
ส่วนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือได้ว่ามีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น มีนักศึกษาสมัครจํานวนมาก  
มีการสร้างเครือข่ายที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)             
มีการส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อศึกษาว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการนักศึกษา/บัณฑิตแบบไหน และ
มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยด้วย 

ประธานกรรมการติดตามฯ กล่าวว่า ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความอดทนสูง 
แต่ไม่กล้าแสดงออก ในด้านการปฏิบัติงานจะทําได้ดีมีความอดทน  
 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นําเสนอว่า วิทยาลัยฯ พยายามล่อหลอมให้นักศึกษามีความรัก
ต่อองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีปัจจัยหลากหลายท่ีค่อนข้างควบคุมได้ยาก เช่น เงินเดือน ความมั่นคง หรือ 
การที่นักศึกษาได้งานหรือแหล่งฝึกที่ตนเองไม่ถนัด ก็มีการขอโยกย้าย/ลาออก เป็นต้น ในส่วนท่ีนักศึกษาไม่มี
ความมั่นในใจการตัดสินใจนั้น เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่มีโรงพยาบาลเพื่อรองรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน จึง
ต้องส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลอ่ืนๆ ซึ่งทางวิทยาลัยได้เน้นยํ้ากับนักศึกษาว่าวิชาชีพพยาบาล
ต้องทํางานโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเลย โดยอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการเซ็นรับรองการรักษาพยาบาล จึง
ทําให้นักศึกษาไม่กล้าตัดสินใจขณะที่ปฏิบัติงานจริงดังน้ัน ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น
อินเทิร์นชิพโปรแกรม ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอสภาวิชาชีพการพยาบาล โดยหลักสูตรนี้จะให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้
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เข้าฝึกงานในโรงพยาบาลเสมือนเป็นพยาบาล เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้แก่นักศึกษาสําหรับในส่วนของการพัฒนา
อาจารย์ สิ่งที่ภูมิใจ คือ อาจารย์ประจําทั้งหมด 60 คน มีอาจารย์จํานวน 15 คน จบปริญญาเอก และอยู่
ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีก 8 คนในประเด็นนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเสริมว่า ส่วนหน่ึง
ที่นักศึกษาไม่ค่อยกล้าแสดงออก เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มี ภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัดก็จะมี บุคลิก 
ลักษณะเฉพาะตน 

 ประธานกรรมการติดตามฯกล่าวว่า เรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะแต่ละหน่วยงานดําเนินการ
อย่างไรรวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะให้
สถานประกอบการมาร่วมด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่านโยบายของอธิการบดี ต้องการให้นักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี ดังน้ัน จึงต้องเน้นการอบรมบุคลิกภาพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมี
มารยาทที่สง่างาม ส่วนมหาวิทยาลัยเอตทัคคะจะมุ่งเน้นการมีงานทําของนักศึกษา จํานวนผลงานวิชาการของ
อาจารย์และการทําวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งอาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานตีพิมพ์ และความพึงพอใจของ
บัณฑิตว่าจบไปบัณฑิตมีความพึงพอใจกับที่ทํางานหรือไม่ การประเมินตนเองเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษา
อ่ืน ว่าอยู่ในการจัดอันดับต้น ๆ หรือไม่ ส่วนเอตทัคคะของหลักสูตรเช่นหลักสูตรท่องเที่ยวได้มีการทํา MOU 
กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายให้นักศึกษาเข้าทํางานด้วย 

นอกจากน้ี ในส่วนของการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณบดีได้มี
การจัดโครงการ Fast Tact ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการทําตําแหน่งทางวิชาการ แต่เน่ืองจากในเชิงยุทธศาสตร์ได้มีการ
กําหนดเป้าหมายไว้สูงกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด จึงทําให้ผลการดําเนินงานในตัวช้ีวัดนี้ไม่บรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งการต้ังค่าเป้าหมายไว้สูงนั้นเป็นนโยบายของอธิการบดี เพ่ือให้เกิดความท้าทาย 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนําเสนอว่า สําหรับนโยบายเอตทัคคะ ถือเป็นนโยบายท่ีดี  
มีประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยให้คณะเลือกสาขาวิชา 1 สาขาวิชา เพ่ือเข้าโครงการสาขาวิชา
เอตทัคคะ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ เลือกสาขาวิชาคหกรรม เพราะเป็นสาขาวิชาที่มีความเก่าแก่และโดดเด่น  
มีช่ือเสียงด้านอาหารไทยชาววัง อีกทั้งแนวโน้มของนักศึกษาไทยในปัจจุบัน ชอบสาขาวิชาที่จบไปแล้วมีงานทํา
ทันที หรือสามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวได้ทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาจึงเข้ามาสมัครหลักสูตรนี้
เป็นจํานวนมาก โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ 500,000 บาท ซึ่งคณะก็มุ่งเน้นพัฒนาทั้งอาจารย์
และนักศึกษา ดังนี้ 

- การพัฒนาอาจารย์ โดยมีแนวคิดว่า “นักศึกษาจะมีคุณภาพ อาจารย์ต้องมีคุณภาพก่อน”  
มีการส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จัดอบรมวิชาชีพติดอาวุธให้แก่อาจารย์  และพัฒนา
อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการผ่านโครงการ Fast Track  

- การพัฒนานักศึกษา คณะพยายามหาหน่วยงานที่มีช่ือเสียง เพ่ือทําความร่วมมือกัน (MOU) 
และรับนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน/ทํางาน และคณะมีงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
ด้วย เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสกับเชฟระดับประเทศ มีการส่งนักศึกษาเข้าประกวดการแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ  

- การพัฒนาศูนย์พัฒนาฝึมือแรงงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้สอบใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเป็น
ใบเบิกทางให้แก่นักศึกษา 
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 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นําเสนอว่า สาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นสาขานําร่องของ
โครงการสาขาวิชาเอตทัคคะ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ที่จะให้ทุกคณะ/
วิทยาลัยรับทราบและมีความเข้าใจว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรและมีเกณฑ์การวัดประเมินผลอย่างไร ทั้งนี้  
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งถือเป็นกลไกในการคัดเลือกเข้าสู่เอตทัคคะ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นําเสนอปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และแผนการดําเนินงาน 
ในอนาคตของการบริหารจัดการหลักสูตรและด้านอ่ืนๆ ดังน้ี 

ปัญหาอุปสรรค  
1. การนําองค์กร 
2. การถ่ายทอดกลยุทธ์ และแผนระดับกลางและล่าง 
3. อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ, ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร, การย้ายวิทยาลัยไปอยู่สมุทรสงคราม 
4. ลูกค้าไม่มาก demand สูง 
5. เจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับความเช่ียวชาญ, ขาดแรงจูงใจ, งานวิจัยน้อย 

การแก้ปัญหา 
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร, ผู้นําองค์กร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. การเพ่ิมเจ้าหน้าที่ 
3. กําหนด KPI และมอบหมายผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 แผนการดําเนินงานในอนาคต                                                                                                    
1. สร้างเครือข่ายในต่างประเทศ 
2. การให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ, เพ่ิมสถานที่ฝึกงาน 
3. สร้างระบบการสนับสนุนอาจารย์, แรงจูงใจ, ผลงาน 
4. จัดอันดับหลักสูตร 
5. ประเมินคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.51 

 โครงการต่างๆ  
 1. โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 200,000 นักศึกษาเพิ่มข้ึนจาก 37 คน เป็น 60 คน 
2) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 100,000 - สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ในประเทศ 

- สร้างเครือข่ายกับ 10 สถาบันในต่างประเทศ 
- นักศึกษาได้รับรางวัลในเวทีนานาชาติ 1 คน 

 
2. โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาชีพ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1) จัดทํา MOU กับสถานประกอบการ
ในประเทศ 

100,000 ได้ MOU กับสถานประกอบการอย่างน้อย  
10 แหล่ง 

 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นําเสนอว่า สาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นสาขานําร่องของ
โครงการสาขาวิชาเอตทัคคะ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ที่จะให้ทุกคณะ/
วิทยาลัยรับทราบและมีความเข้าใจว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรและมีเกณฑ์การวัดประเมินผลอย่างไร ทั้งนี้  
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน ซึ่งถือเป็นกลไกในการคัดเลือกเข้าสู่เอตทัคคะ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นําเสนอปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และแผนการดําเนินงาน 
ในอนาคตของการบริหารจัดการหลักสูตรและด้านอ่ืนๆ ดังน้ี 

ปัญหาอุปสรรค  
1. การนําองค์กร 
2. การถ่ายทอดกลยุทธ์ และแผนระดับกลางและล่าง 
3. อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ, ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร, การย้ายวิทยาลัยไปอยู่สมุทรสงคราม 
4. ลูกค้าไม่มาก demand สูง 
5. เจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับความเช่ียวชาญ, ขาดแรงจูงใจ, งานวิจัยน้อย 

การแก้ปัญหา 
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร, ผู้นําองค์กร, อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. การเพ่ิมเจ้าหน้าที่ 
3. กําหนด KPI และมอบหมายผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 แผนการดําเนินงานในอนาคต                                                                                                    
1. สร้างเครือข่ายในต่างประเทศ 
2. การให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ, เพ่ิมสถานที่ฝึกงาน 
3. สร้างระบบการสนับสนุนอาจารย์, แรงจูงใจ, ผลงาน 
4. จัดอันดับหลักสูตร 
5. ประเมินคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.51 

 โครงการต่างๆ  
 1. โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 200,000 นักศึกษาเพิ่มข้ึนจาก 37 คน เป็น 60 คน 
2) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 100,000 - สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ในประเทศ 

- สร้างเครือข่ายกับ 10 สถาบันในต่างประเทศ 
- นักศึกษาได้รับรางวัลในเวทีนานาชาติ 1 คน 

 
2. โครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาชีพ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

1) จัดทํา MOU กับสถานประกอบการ
ในประเทศ 

100,000 ได้ MOU กับสถานประกอบการอย่างน้อย  
10 แหล่ง 
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2) จัดทํา MOU กับสถานประกอบการ
ต่างประเทศ 

200,000 - ได้ MOU กับสถาบันในประเทศลาว, เวียดนาม, 
ภูฏาน 
- มี ก า รรั บ นัก ศึกษาต่ า งชา ติและนั กศึ กษา
แลกเปลี่ยน 

 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1) ส่งเสริมและผลักดันการนําเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

140,000 อาจารย์ประจําสาขาวิชาทุกคนได้นําเสนอและ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

2) ผลักดันให้อาจารย์ประจําสาขาวิชามี
วุฒิปริญญาเอก และมี ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

- อาจารย์ประจําสาขาวิชาทุกคนมีวุฒิปริญญาเอก 
และมีตําแหน่งทางวิชาการ 

 4. โครงการการมีงานทําของบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1) จัดอบรมแนะแนวการหางานและการ
ทํางานที่มีคุณภาพ 

20,000 นักศึกษาในสาขาวิชาและในวิทยาลัยเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 60 

2) จัดกิจกรรมพบประผู้ประกอบการ
เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

20,000 นักศึกษาในสาขาวิชาและในวิทยาลัยเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 60 

 
 คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กล่าวว่ามี 2 ตัวช้ีวัดที่วิทยาลัยไม่บรรลุเป้าหมาย คือจํานวน
อาจารย์ที่จบปริญญาเอก จํานวนผลงานวิชาการและการจ้างอาจารย์ต่างชาติ เนื่องจากในวิทยาลัยมีอาจารย์ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ อาจารย์ที่มีอยู่เดิมและอาจารย์เข้าใหม่ ซึ่งอาจารย์ก็ต้องการทําผลงานทางวิชาการ  
ส่วนอาจารย์ที่อายุยังน้อยที่เข้ามาใหม่ ก็จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติ 
มาสอน ก็ไม่สามารถทําได้ ทําให้ทางวิทยาลัยฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด จึงมีความต้องการขอเสนอให้
มหาวิทยาลัย ลดเป้าหมายตัวช้ีวัดดังกล่าวลง 

 กรรมการติดตามฯสอบถามท่ีประชุมว่าอาจารย์ที่ส่งผลงานวิชาการ ถ้าอาจารย์ไม่ส่งผลงานตามเวลา
ที่กําหนด มหาวิทยาลัยมีวิธีการเร่งรัดอย่างไร และคุณภาพนักศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้
ข้อเสนอแนะว่านักศึกษา มีอัตลักษณ์แล้วคือเป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ ส่วนที่
ยังขาดอยู่คือเช่ียวชาญการสื่อสาร และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งอยากให้มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมเติมในส่วนนี้ จะทําให้
นักศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มีศูนย์การศึกษาหลายแห่ง นักศึกษาจึงต้องการให้มี
กิจกรรมร่วมกัน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่าการทําผลงานวิชาการจะมีเงินรางวัลให้สําหรับผู้ที่ส่งผลงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยผลักดันให้มีโครงการ Fast Tact ขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและจัดอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้แต่ละคน เมื่อถึงกําหนดส่งผลงาน อาจารย์ท่านที่เข้าร่วมโครงการไม่ส่ง 2 ครั้ง จะทําการตัดสิทธิให้ออกจาก
โครงการ ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรม 80 ปี สวนสุนันทาขึ้น จะมีสํานัก 
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือร่วมกันทํา
กิจกรรม ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น เน่ืองจากศูนย์การศึกษาแต่ละแห่งอยู่ไกล จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ทุกคน มีเพียงตัวแทนนักศึกษาแต่ละศูนย์เข้าร่วม 

รักษาการฯ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าการจัดกิจกรรมของนักศึกษาน้ัน 
จะเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้ทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ิมมากขึ้น ส่วนเร่ืองความปลอดภัยของถนนและไฟส่องสว่าง 
ศูนย์ฯ มีโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าใหม่และไฟส่องสว่าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีการนําเสนองานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ นโยบายของอธิการบดี มุ่งเน้นการทํา
วิจัยนวัตกรรมและเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และนําผลงานวิจัยของอาจารย์ช่วยเหลือ
ท้องถิ่นในรูปแบบประชารัฐ โดยในส่วนทุนหมู่บ้าน มหาวิทยาลัยเป็นผู้นําในการให้คําปรึกษาการดําเนินงาน
ต่างๆ 

กรรมการติดตาม กล่าวว่าตัวช้ีวัดร้อยละผลงานวิจัยต่ออาจารย์ประจําพบว่า อาจารย์ไม่ได้ทํางานวิจัย
ทุกคน และพบข้อสังเกตด้านงานวิจัย ดังนี้ 

- นโยบายเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิจัยกรุงรัตนโกสินทร์ ยังคงมีนอ้ย 
- ข้อสังเกต ปี 2560 คณะครุศาสตร์ ไม่มีงานวิจัยอ้างอิงเลย 
- ฐานข้อมูลวิจัย จํานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลทั้งปี 2,079 คนต่อปี คนที่เข้ามาใช้ฐานดังกล่าว เป็นใคร 

อาจารย์ นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก ต้องดูวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้บุคคลใด 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยช้ีแจงว่าเร่ืองร้อยละอาจารย์ทําวิจัย มหาวิทยาลัยได้ต้ังค่าเป้าหมายไว้    

ร้อยละ 80 โดยไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและอาจารย์ที่เข้าใหม่ไม่ถึง 6 เดือน ทําให้จํานวนอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยไม่ครบร้อยละ 100 ส่วนเรื่องการเป็นศูนย์กลางข้อมูลกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนี้มีผลงานวิจัยของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์3 ศิลป์ คือ 3 สาขา โดยมีฐานข้อมูลเพ่ือให้นักวิจัยขอทุน 

สถาบันวิจัยฯ ได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ ได้มีการเขียนผลงานวิจัยของ วช. เพ่ือขอรับทุนภายนอก 
และได้มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกคนได้ทํางานวิจัยโดยจํานวนเงินในการทํางานวิจัยไม่จํากัดแต่
งบประมาณท่ีได้รับน้ันขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานวิจัย เมื่อเทียบจํานวนเงินที่ได้รับในการทําวิจัยพบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับเงินทําวิจัยมากที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน อีกทั้งยัง
สนับสนุนให้ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทุกคนสามารถส่งผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานของตนและสามารถไป
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

ประธานกรรมการติดตาม กล่าวว่ากรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.0 การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ทันสมัย ซึ่งไม่อยู่ในตัวช้ีวัดแต่มหาวิทยาลัยจะวัดความสําเร็จหรือ
ขับเคลื่อนให้ผ่านมหาวิทยาลัย 4.0 ได้อย่างไรบ้าง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนากล่าวว่า 4 ปีย้อนหลัง อธิการบดีได้มีการพัฒนาบุคลากร และได้มี
การสร้างศูนย์การศึกษาจํานวนมาก ซึ่งตอบโจทย์ว่าทําอย่างไรถึงมีความยั่งยืน และได้จัดส่งอาจารย์ไปเป็น
กรรมการอํานวยการแต่ละแห่ง เพ่ือนํานโยบายของแต่ละแห่งมาพัฒนาทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ
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ทางการทําธุรกิจ จึงได้มีการทําความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนา
ชุมชนในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นฐานท่ีมีจํานวนประชากรจํานวนมาก ทําให้ได้ฐานที่มั่นคงและยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย(ข้อเสนอแนะ) 

1. การท่ีคณะจะเลือกสาขาใดมาเป็นเอตะทักคะ ต้องมีการสร้างเครือข่ายพยายามหาแม่แบบ    
ที่ประสบความสําเร็จเป็นตัวอย่าง นํามาถ่ายทอดต่อๆ กันมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
และพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทํากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย 

2. มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาลัย
นานาชาติ และวิทยาลัยนานาชาติ 

3. การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี หรือ
ระบบธรรมาภิบาล และโปร่งใส ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน 
บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการกระจายอํานาจ 
อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนําพาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสร้างพันธมิตร เครือข่าย และการมีส่วนร่วม
จากท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถ่ิน ชุมชนและประชาชนมีการ 
ต่อยอดอย่างไร และการที่คณะวิทยาลัย จะมีการติดตามผลด้วย ส่วนศิษย์เก่า ก็พยายาม 
ดึงมาร่วมงาน 80 ป ี

5. การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นวิธีหาผู้ที่สนใจ 
เข้ามาเรียน โดยการนํานักศึกษาเข้าฝึกงาน นําอาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ 
ทั้งน้ีเพราะอาจารย์หลายท่านจบ ป.ตรี - โท - เอก แต่ยังไม่มีประสบการณ์การทํางานจริง 
เราจึงต้องส่งไปเรียนรู้ให้ครบถ้วน รูปแบบนี้บุคลากรท้ัง 6 คณะ 7 วิทยาลัยจะนําไปปรับใช้ให้
เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนก็นํามาใช้แล้ว  
ได้ผลตอบรับท่ีดีมากทั้งจากฝ่ายเราและฝ่ายผู้ประกอบการ 

6. มีการจัดทําแผนยกระดับฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยร่วมกับ ไอที โดยมีการทําเป็นเว็บ เรซูเม่ 
แนะนําตัวเองแบบสั้นๆ 

7. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนหรือเครือข่ายได้ เป็นลักษณะบริการวิชาการแก่
สังคม 

8. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (นานาชาติ) /อาจารย์ โดยมีโครงการพัฒนาอาจารย์ปริญญาเอก 

9. การแลกเปล่ียนนักศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลฯ) มีการทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช 
เพ่ือส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และยังมีอีกหลายสถานประกอบการที่ต้องการนักศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาล ถือว่าเป็นความสําเร็จของการสร้างเครือข่าย 
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10. เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการเป็นการสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิต ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต 
ได้สะท้อนเร่ืองการเป็นผู้นําของนักศึกษา ที่ยังไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่กล้าตัดสินใจเป็นต้น 
และฝากเรื่องความชํานาญด้านภาษา และเรื่องความเป็นวัง  

11. วิทยาลัยพยาบาลนั้น ทุกปีได้มีการจัดอบรมภาวะผู้นําให้นักศึกษาทุกปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
1. มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาและปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน 

เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง จุดเร่ิมต้นสําคัญคือต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการที่ดีและการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 

2. การวิจัย เน้นที่คุณภาพไม่เน้นปริมาณ  
3. ผลักดันให้ทุกคณะ มีอย่างน้อย 1 รายวิชาที่ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
4. การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ สู่การเรียนการสอน SSRU 4.0 ซึ่งจะเน้นการวิจัย การสร้าง

นวัตกรรม และพัฒนาการเรียนการสอน มาจากนโยบายท่ีว่า อยู่ที่ไหนในโลกก็ทําการเรียน
การสอนได้ เพราะฉะนั้น เราจึงบังคับให้อาจารย์ต้องมีเว็บไซต์และสื่อการสอน ที่เปิด 
ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาแม้จะมาหรือไม่เข้ามาเรียนก็ตาม นอกจากน้ียัง
กําหนดให้อาจารย์ต้องใช้อีเมล .ssru เพ่ือเช่ือมต่อกับยูแรงค์และจะส่งผลให้เราว่ิงไปถึงการ
ประเมินอาจารย์ที่ทําให้ชาวโลกรู้จัก มหาวิทยาลัยมีเงินรางวัลจูงใจให้อาจารย์ในการเผยแพร่
ผลงานในต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งในขณะน้ีอาจารย์
กว่า 95% ใช้อีเมล .ssru และมีการเผยแพร่ผลงานกันมากขึ้น 

สัมภาษณ์ประธานสภาคณาจารย์/ ผู้แทนอาจารย์คณะ/วิทยาลัย และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
1. จุดอ่อน เรื่อง ตําแหน่งทางวิชาการ /อาจารย์มีภาระงานมาก/บริการวิชาการ/เอกสาร

ประกอบการสอน /บริหารเวลาไม่ทัน ฉะนั้น ปัญหาหลักของการสร้างผลงานทางวิชาการ คือ 
เรื่องของเวลา เน่ืองจากงานประจําและงานแทรก ทําให้การผลิตผลงานทางวิชากรขาดความ
ต่อเน่ือง 

2. จุดอ่อน เรื่อง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) คือ วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาใน การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม นั้น  

- นักศึกษาไม่เห็นถึงความสําคัญในรายวิชานี้ 
- แม้ว่า มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุง พัฒนาขึ้นแล้วก็ตาม  

3.  มีบางสาขาที่มีนักศึกษาน้อยมาก เช่น วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคณะต้องมี
การทําความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ส่งนักศึกษามา
ฝึกงานเพ่ือ ส่งนักศึกษาเข้าทํางานที่อ่ืนๆ ได้ 

4.   บางสาขาวิชา ยังมีอาจารย์ที่จบไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน 
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5.    1) คุณภาพอาจารย์ 
   - จะต้องเร่งจัดหาอาจารย์ให้มีคุณภาพด้านวุฒิการศึกษา โดยให้มีอาจารย์วุฒิ  

ป.เอก ให้มากเพียงพอต่อการสอน นศ. และยังเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนด้วย 

   - นอกจากการส่งเสริมด้านความเก่งของอาจารย์แล้วยังต้องส่งเสริมการมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ที่เคร่งครัดควบคู่ไปด้วย 

   - ควรส่งเสริมให้อาจารย์ต้องทํางานวิจัยให้มากๆ เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์ 
ในการที่จะนํากลับมาสอน นศ. ต่อไป 

   - ส่งเสริมให้อาจารย์ต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจนสามารถสอน นศ.  
ในช้ันเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ 

   - ส่งเสริมให้อาจารย์มีเครือข่ายกับอาจารย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
   - ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการและนําเผยแพร่บ่อยๆ 

2) คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
   - ต้องมีระบบสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้คุณภาพเพื่อจะได้เป็นหุ้นส่วน

ทางการบริหารให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
   - มีระบบพัฒนาเพ่ือรองรับการทํางานที่อยู่ในสถานการณ์ที่สังคมมีการเปล่ียนแปลง

ค่อนข้างรวดเร็ว 
   - ต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านการใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้น 
   - ส่งเสริมให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งทั้งภายในหน่วยงานย่อยและประสานงานเป็นทีม

ระหว่างหน่วยงานได้อย่างเป็นเอกภาพ 
   - มีระบบการประเมินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 
   - ส่งเสริมการมีจริยธรรม คุณธรรม ในตัวบุคลากรทุกคน 
   - มีระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติ สําหรับเป็นขวัญกําลังใจของบุคลากร 

 
ตรวจสอบภายใน 
  ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําบัญชีปัจจัยเสี่ยงและ
เกณฑ์การประเมินความเส่ียงฯ เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการประเมินตนเองและให้บันทึกข้อมูล
ทั้งหมดบนระบบการตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Audit) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หน่วยตรวจสอบภายใน 
จึงเห็นควรเสนอบัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเส่ียง ระดับองค์กร หน่วยงาน และกิจกรรม 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ สรุปรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ 
  1. บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร (7 ปัจจัย) 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 

1.  การควบคุม
ภายในและการ

 มีแผนบริหารความ
เส่ียง และจัดวาง

 มีแผนบริหารความ
เส่ียง หรือจัดวาง

 มีแผนบริหารความ
เส่ียง หรือจัดวาง

 มีแผนบริหารความ
เส่ียง หรือจัดวาง

ไม่มีแผนบริหารความ
เส่ียง หรือไม่จัดวาง
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ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
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บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุม
ภายใน ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่
สําคัญขององค์กร  

 จัดทําโดยการมี 
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง  

 นําไปปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่
กําหนด 

ระบบควบคุม
ภายใน ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่
สําคัญขององค์กร 

 จัดทําโดยการมี
ส่วนร่วม 

 
 นําไปปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมที่
กําหนด 

ระบบควบคุม
ภายในไม่ครบ 
ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่
สําคัญขององค์กร 

 จัดทําโดยการมี
ส่วนร่วม 

 นําไปปฏิบัติไมค่รบ
ทุกมาตรการควบคุม
ที่กําหนด 

ระบบควบคุม
ภายในไม่ครบ 
ทุกภารกิจ/
กระบวนงานที่
สําคัญขององค์กร 

 จัดทําโดยไม่มี 
ส่วนร่วม 

 ไม่นํามาตรการไป
ปฏิบัติ 

ระบบควบคุมภายใน 

2. การกําหนด
นโยบายและแผน   
กลยุทธ ์

 นํานโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กร  

 บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา 
แผนกลยุทธ์  

 นําไปปฏิบัติ ได้ 
ร้อยละ 91 - 100  

 นํานโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กร  

 บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา 
แผนกลยุทธ์  

 นําไปปฏิบัติได้  
ร้อยละ 81 – 90  

 นํานโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กร  

 บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา 
แผนกลยุทธ์  

 นําไปปฏิบัติได้  
ร้อยละ 71 – 80 

 นํานโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของ
องค์กร  

 บุคลากรไม่มีส่วน
ร่วมในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์  

 นําไปปฏิบัติได้  
น้อยกว่าร้อยละ 71 

ไม่นํานโยบายของ
ผู้บริหารมาจัดทําแผน
กลยุทธ์ขององค์กร 
หรือไม่จัดทํา 
แผนกลยุทธ์ 

3. โครงสรา้งองค์กร
และอตัรากําลัง 

 

 มีโครงสร้างองค์กร
ตรงตามภารกิจ  

 มีอัตรากําลังเต็ม
ตามกรอบทุกงาน 
และเพียงพอ 

 มีโครงสร้างองค์กร
ตรงตามภารกิจ  

 มีอัตรากําลังเต็ม
ตามกรอบทุกงาน 
แต่ยังไม่เพียงพอ 

 มีโครงสร้างองค์กร
ตรงตามภารกิจ  

 มีอัตรากําลังเต็ม 
ตามกรอบเพียง
บางส่วนงาน 

 มีโครงสร้างองค์กร
ตรงตามภารกิจ   

 มีอัตรากําลังทุกส่วน
งานไม่เต็มตาม
กรอบ 

 มีโครงสร้างองค์กร 
ที่ไม่ตรงตามภารกิจ 

4. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 มีนโยบายด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 มีการดําเนินการ
ตามนโยบายที่
กําหนดครบถ้วน
ร้อยละ 91 - 100 

 มีนโยบายด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 มีการดําเนินการ
ตามนโยบายท่ี
กําหนด  
ร้อยละ 81 - 90 

 มีนโยบายด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 มีการดําเนินการ
ตามนโยบายท่ี
กําหนด  
ร้อยละ 71 - 80 

 มีนโยบายด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล  เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

 มีการดําเนินการ
ตามนโยบายที่
กําหนด  
น้อยกว่าร้อยละ 71 

 ไม่มีนโยบายด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
หรือมีนโยบายด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล ไมเ่ป็น 
ลายลักษณ์อักษร 

5. การกําหนด
อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

 มีการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
ตามโครงสร้างที่ไม่
ซ้ําซ้อน 

 ครอบคลุมทุก
ภารกิจ ครบถ้วน
ร้อยละ 91 - 100 

 มีการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
ตามโครงสร้างที่ไม่
ซ้ําซ้อน 

 ครอบคลุมภารกิจ  
ร้อยละ 81 - 90 

 มีการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน   
ตามโครงสร้าง  
 

 ครอบคลุมภารกิจ  
ร้อยละ 71 - 80 

 มีการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

 
 
 ไม่ครอบคลุม 

ทุกภารกิจ หรือ
ครอบคลุมภารกิจ
ไม่เกินร้อยละ 70 

 มีการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน ซ้ําซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน  
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ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 

6. ผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

 ค่าคะแนนท่ีได้รับ
จากการประเมินอยู่
ในระดับ 4.50 
ขึ้นไป 

 ค่าคะแนนท่ีได้รับ
จากการประเมินอยู่
ในระดับ 4.00 - 
4.49 

 ค่าคะแนนท่ีได้รับ
จากการประเมินอยู่
ในระดับ 3.50 - 
3.99 

 ค่าคะแนนท่ีได้รับ
จากการประเมินอยู่
ในระดับ 3.00 -
3.49 

 ค่าคะแนนท่ีได้รับ
จากการประเมินอยู่
ในระดับตํ่ากว่า 
3.00 

7. การนําหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงาน 

 มีการนํา 
หลักธรรมาภิบาล 6 
องค์ประกอบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
ครบถ้วน 

 มีการนํา 
หลักธรรมาภิบาล 5
องค์ประกอบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
ครบถ้วน  

 มีการนํา 
หลักธรรมาภิบาล 4 
องค์ประกอบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
ครบถ้วน  

 มีการนํา 
หลักธรรมาภิบาล 3 
องค์ประกอบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
ครบถ้วน 

 มีการนํา 
หลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
1-2 องค์ประกอบ 

 
  2. บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน (6 ปัจจัย) 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเส่ียง 
น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 

1.ด้านกลยุทธ ์  หน่วยงานได้นํา 
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร มากําหนด
ทิศทางในการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับหน่วยงาน  

 
 
 มีการทบทวนการ

ปฏิบัติงาน 
 นําผลการทบทวน

มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
 

 หน่วยงานได้นํา 
กลยุทธ์ระดับ
องค์กรมากําหนด
ทิศทางในการ
ปฏิบัติงานในระดับ
หน่วยงาน 

 
 
 มีการทบทวนการ

ปฏิบัติงาน 
 ไม่ได้นําผลการ

ทบทวนมา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

 หน่วยงานได้นํา 
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร มากําหนด
ทิศทางในการ
ปฏิบัติงานใน
ระดับหน่วยงาน 

 
 
 ไม่มีการทบทวน 

 หน่วยงานได้นํา 
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร บางส่วน
มากําหนดทิศทาง
ในการปฏิบัติงาน
ในระดับหน่วยงาน 

 หน่วยงานไม่ได้นํา
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร มากําหนด
ทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน 
ในระดับหน่วยงาน 
หรือไม่ได้จัดทํา
แผนกลยุทธ์ 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดร้อยละ  
91 - 100 ของ
โครงการทั้งหมด 

 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดร้อยละ  
81 - 90 ของ
โครงการทั้งหมด 

 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดร้อยละ 
71 - 80 ของ
โครงการทั้งหมด 

 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่
กําหนดร้อยละ  
61 - 70  ของ
โครงการทั้งหมด 

 ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน
น้อยกว่าร้อยละ 
61 ของโครงการ
ทั้งหมด 

3. ด้านบุคลากร  มีการมอบหมาย
งานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตรง
ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
ร้อยละ 91-100 
ของจํานวน
บุคลากร 

 มีการมอบหมาย
งานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตรง
ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
ร้อยละ 81- 90 
ของจํานวน
บุคลากร 

 มีการมอบหมาย
งานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตรง
ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
ร้อยละ 71 - 80 
ของจํานวน
บุคลากร 

 มีการมอบหมาย
งานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตรง
ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
น้อยกว่าร้อยละ 
71 ของจํานวน
บุคลากร 

 ไม่มีการ
มอบหมายงาน
เป็นลายลักษณ์  
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4. ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

 มีแผนการใช้
จ่ายเงิน  

 ผลการเบิจ่ายเงิน 
ไตรมาสที่ 3 ได้ 
ร้อยละ 91 - 100  
ของมติ ครม.
กําหนด 

 มีแผนการใช้
จ่ายเงิน  

 ผลการเบิจ่ายเงิน 
ไตรมาสที่ 3 ได้ 
ร้อยละ 81 - 90 
ของมติ ครม.
กําหนด 

 มีแผนการใช้
จ่ายเงิน  

 ผลการเบิจ่ายเงิน 
ไตรมาสที่ 3 ได้
ร้อยละ 71 - 80 
ของมติ ครม.
กําหนด 

 มีแผนการใช้
จ่ายเงิน  

 ผลการเบิจ่ายเงิน 
ไตรมาสที่ 3 ได้
น้อยกว่าร้อยละ 
71 ของมติ ครม.
กําหนด 

 ไม่มีแผนการใช้
จ่ายเงิน  

5. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
ในทุกระบบงาน
สําคัญ 

 ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน 

 มีการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง 

 หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงานที่
จําเป็น 

 ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน 

 มีการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ 

 หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงานที่
จําเป็น 

 ข้อมูลสารสนเทศ
ส่วนใหญ่เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

 หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงานที่
จําเป็น 

 ข้อมูลสารสนเทศ
ส่วนใหญ่ไม่
ปัจจุบัน 
 

 ไม่มีระบบ
สารสนเทศใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เฉพาะระบบงานที่
จําเป็น 
 

6. ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการ
ดําเนินงาน 

 หน่วยงานได้รับ
การสนับสนุน
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และ
อุปกรณ์ ในการ
ดําเนินงาน  
ร้อยละ 91 - 100 
ของความต้องการ 

 หน่วยงานได้รับ
การสนับสนุน
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และ
อุปกรณ์ ในการ
ดําเนินงาน  
ร้อยละ 81 - 90 
ของความต้องการ 

 หน่วยงานได้รับ
การสนับสนุน
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และ
อุปกรณ์ ในการ
ดําเนินงาน  
ร้อยละ 71 - 80 
ของความต้องการ 

 หน่วยงานได้รับ
การสนับสนุน
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และ
อุปกรณ์ ในการ
ดําเนินงาน  
ร้อยละ 61 - 70 
ของความต้องการ 

 หน่วยงานได้รับ
การสนับสนุน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ในการดําเนินงาน
น้อยกว่า  
ร้อยละ 61 ของ
ความต้องการ 

 
  3. บัญชีปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับกิจกรรม (5 ปัจจัย) 

ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเส่ียง 
น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด = 5 

1. คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

 

 มีการกําหนด
ขั้นตอน  
กระบวนการ 
แนวทาง หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 91 - 100 

 มีการกําหนด
ขั้นตอน  
กระบวนการ 
แนวทาง หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 81 - 90 

 มีการกําหนด
ขั้นตอน  
กระบวนการ 
แนวทาง หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 71 - 80 

 มีการกําหนด
ขั้นตอน  
กระบวนการ
แนวทางหรือคู่มือ
การปฏิบัติงานน้อย
กว่า ร้อยละ 71 

 ไม่มีการกําหนด
ขั้นตอน  
กระบวนการ 
แนวทาง หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน  

 
2. กระบวนการและ

วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
กําหนด 
ร้อยละ 91-100  

 มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
กําหนด 
ร้อยละ 81 - 90 

 มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
กําหนด 
ร้อยละ 71 - 80 

 มีการปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่
กําหนดน้อยกว่า
ร้อยละ 71 

 ไม่มีการปฏิบัติ
ตามคู่มือ/
แนวทาง/
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
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3. การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  

 ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และ
ผู้ตรวจสอบภาย
นอกจากการ
ตรวจสอบคร้ัง
หลังสุด พบข้อ
ทักท้วง ไม่เกิน 
3 ข้อ  

 ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และ
ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก  
จากการตรวจสอบ 
คร้ังหลังสุด พบข้อ
ทักท้วง 4-6 ข้อ 

 ผลการตรวจสอบ
ของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก  
จากการตรวจสอบ 
คร้ังหลังสุด พบข้อ
ทักท้วง 7-9 ข้อ 

 ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้
ตรวจสอบภาย
นอกจากการ
ตรวจสอบคร้ัง
หลังสุด พบข้อ
ทักท้วง 10-12 ข้อ  

 ผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้ตรวจ
สอบภายนอกจาก
การตรวจสอบคร้ัง
หลังสุด พบข้อ
ทักท้วงมากกว่า  
12 ข้อ 

4. ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ของบุคลากร ใน
หน่วยงาน มีความ
ชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ของบุคลากร ใน
หน่วยงาน มีความ
ชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน  

 ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ของบุคลากร ใน
หน่วยงาน มีความ
ชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน  

 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ของบุคลากร ใน
หน่วยงาน มีความ
ชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน  

 น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของบุคลากร 
ในหน่วยงาน 
มีความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงาน  

5. การติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ทุกเดือน 

 มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ทุก  3 เดือน 

 

 มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 6 เดือน  9 เดือน 
และ 12 เดือน 

 มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  
9 เดือน และ  
12 เดือน 

 ไม่มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
 

 
ข้อเสนอจากกรรมการ 

1. ควรมีการวางแผนการดําเนินงาน/มี Feed back/มีข้อแนะนําหน่วยงานอย่างไร 
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ข้อเสนอแนะจากการตรวจเย่ียมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ีและศูนย์การเรียนรู้ วิจยั 
บริการวชิาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถ่ิน ชุมชนคําชะโนด อําเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี เม่ือวันท่ี 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
  - นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
  1) ปัญหาเร่ืองจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าน้อยลง ส่วนหน่ึงเกิดจากสภาพภูมิทัศน์ เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีอาคารเรียนเพียง 1 อาคาร ในแง่ความน่าเช่ือถือจึงน้อยกว่าที่อ่ืนๆ หรือเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี  
  2) ศูนย์ฯ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม ได้หาแนวทางการพัฒนา
ห้องเรียนเพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต คือ การพัฒนาลงทุนฐานราก เช่น การจัดซื้อตู้คอน
เทนเนอร์ เพ่ือนํามาสร้างเป็นห้องเรียนให้แก่นักศึกษา โดยอาศัยงบประมาณลงทุนจากวิทยาลัย    โลจิสติกส์
และซัพพลายเชน โดยมีข้อดี คือ สามารถขนย้ายได้ง่าย  
  3) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น คือ การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา ซึ่งกําลังศึกษาหาแนวเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาให้ได้ 1,200 คน โดยมีแนวคิดว่าจะขยายสาขาวิชาเป็น 4 สาขาวิชา อย่างไรก็ดีในการพัฒนา
สาขาวิชา ยังคงต้องประสานและพ่ึงพิงกับคณะต่างๆ โดยจะออกแบบสํารวจความต้องการ เพ่ือดูว่าสาขาวิชา
อะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น ทั้งน้ี ต้องพิจารณาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน แล้วนําผลจากการสํารวจมาวิเคราะห์ว่า จะมีโอกาสหรืออุปสรรคอย่างไรในการลงทุน
ในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือนําข้อมูลจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ และนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปิด
สาขาวิชาต่อไป  
  4) แนวทางการขยายโอกาสของสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งถือเป็นสาขาวิชา
หลักของศูนย์ฯ เพราะจังหวัดอุดรธานีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ประกอบด้วย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และ
ความศรัทธา ซึ่งสามารถเช่ือมต่อกันกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ได้ โดยมีแนวคิด 3 ธรรม ได้แก่ 1) 
ธรรมชาติ 2) ธรรมะ และ 3) วัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์สาขาวิชาท่องเท่ียวพยายามปลูกฝังให้แก่นักศึกษา 
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ กําลังพิจารณาวางกลยุทธทางการตลาดที่จะพยายามดึงนักเรียนระดับ ปวช. ให้สนใจมา
สมัครเข้าศึกษาต่อที่สาขาน้ี โดยเน้นเรื่อง สร้างโอกาสในการทํางานควบคู่กับการเรียนโดยไม่ต้องไปเรียนไกล
บ้าน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้ นักศึกษาที่จบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายด้วย  
  5) รูปแบบการเรียนการสอน อาจารย์มีการฝึกให้นักศึกษาทําช้ินงานเป็นวิดีโอพรีเซ็นเทช่ัน 

  - บุคลากร 
  สําหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  จะสังกัดคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ต้ังในกรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีอาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จํานวน 6 คน อาจารย์สาขาวิชาท่องเที่ยวฯ 
จํานวน 5 คน โดยภาระงานอาจารย์ 1 คน เท่ากับ 12 ช่ัวโมง ส่วนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กํากับดูแล เช่น การทําแผนผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ หรือการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก 

  - แผนและงบประมาณ 
  ปัญหาที่ผ่านมาของศูนย์ฯ สําหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ คือ รายได้ทั้งหมด ต้อง
หักเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 80 ทําให้ ศูนย์การศึกษาฯ จะมีงบประมาณมาบริหารจัดการได้เพียงร้อยละ 20 
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  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

             1. ในระยะยาว มหาวิทยาลัย ควรจะได้มีการพิจารณาทบทวนกรอบความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์การศึกษาฯ ว่าจะมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ ให้เป็นไปในรูปแบบใด
ให้ชัดเจนต่อไป 
   2. การติดตามผลการดําเนินการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาฯ ควรมีการ
รายงานผลการดําเนินงานโดย ส่งข้อมูล ภาพถ่ายประกอบการดําเนินงานของศูนย์การศึกษาฯ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการและการแก้ไขในด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการติดตาม ตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ  
  3. โดยที่ศูนย์การศึกษาฯ ยังมีรายได้ไม่มาก มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาฯ ควรทําบัญชีใช้จ่ายย่อยของตนเอง และแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าจ้าง
อาจารย์และบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เพ่ือความชัดเจนในการติดตามตรวจสอบ  
  4. ควรหามาตรการสร้างคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างศูนย์การศึกษา
อาจารย์และบุคลากรด้วย 
  5. ควรมีบทบาทในการทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงช่วยในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ฯ                     
คําชะโนดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ัง ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยฯ  
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1

บทสรปุผูบรหิาร 
 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มี

คุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดีพึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ มีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารทุกสมัยใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้

จัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) ที่จะมุ่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัวที่เป็นนานาชาติ หรือเป็น “มหาวิทยาลัย

เอตทัคคะนานาชาติ” โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผนชี้นําการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ีและแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี 

 มหาวิทยาลัยได้นํากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)” โดยมุ่งให้มีความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนด

จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่

ความสําเร็จดังกล่าว โดยแปลงไปสู่ในการปฏิบัติในแต่ละปี  

 สําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภายใต้กรอบ 4 ยุทธศาสตร์  มีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน  

4 เป้าหมายหลัก คือ 1) สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ 2) สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ 3) สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา 4) สร้าง

ภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  

 มหาวิทยาลัยกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ จํานวน 50 ตัวชี้วัด  จําแนกเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน

จุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 16 ตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน จํานวน 34 ตัวชี้วัด ทั้งนี้หาก

พิจารณาความต่อเนื่องของตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 27 ตัวชี้วัด และเป็นตัวชี้วัดใหม่ จํานวน 23 ตัวชี้วัด  จากการติดตามผลรอบ  

12 เดือน พบว่า มีตัวชี้วัดที่เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 48 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.00   



94
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ

 พ
.ศ. 2560

มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
uan S

unandha R
ajabhat U

niversity

 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2

สวนที ่1  สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ จํานวน 50 ตัวชี้วัด จําแนกเป็นตัวชี้วัดที่

สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวัดความสําเร็จของการปฏิบัติราชการ จํานวน 16 ตัวชี้วัด (โดยมีสัญลักษณ์ *
 
กํากับ) และตัวชี้วัดที่ใช้ในขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติงาน จํานวน 34 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 1.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการโดยภาพรวม    
 ยุทธศาสตร์ น้ําหนัก จํานวน

ตัวชี้วัด 
คะแนน จํานวนตัวชี้วดัที่

ไม่บรรลุ 
จํานวนตัวชี้วดัที่
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละการ
บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 44.38 25 4.8706                 1               24          96.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทาง

ปัญญา 

27.75 14 5.0000                -               14         100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 14.75 6 5.0000                -                6         100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 13.13 5 4.8762                 1                4          80.00  

รวม 100.00 50 4.9264                2              48          96.00  
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3

ตารางที่ 1.2 รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559- กันยายน 2560) 

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
  ประสิทธิผล 
 เป้าประสงค์ : 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกนั

คุณภาพภายในประจําปี 

คะแนนเฉลี่ย 4.80 3.67 4.36 4.20 4.32 100.00  มหาวิทยาลัยจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9  ร ะ ดั บ

มหา วิทยาลั ย  เ มื่ อวั น ที่  3-4  ตุลาคม  2560  

ผลจากการตรวจประเมินพบว่ามหาวิทยาลัยมี

คะแนนประเมิน 4.32 คะแนน อยู่ในระดับดี โดยมีผล

การประเมินรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์
ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย คะแนน
เฉลี่ย 

ผล
ประเมิน Input Process Output

ที่ 1 2.92 4.00 3.25 3.42 พอใช้ 

ที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ที่ 4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ที่ 5 - 5.00 4.07 4.69 ดีมาก 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.61 4.71 4.11 4.32 ด ี
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นําผลการประเมินและ

ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ  มา จัดทํ า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (improvement plan) 

พร้อมจะนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบในเดือนธันวาคม 2560 ต่อไป  

1.1.2 ร้อยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามเกณฑ์ QS 

ร้อยละ - - - 60 100.00  100.00  มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการขับเคลื่อนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย เกณฑ์ QS จํานวน 6 กิจกรรม 

โดยมีเกณฑ์ที่สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 

6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดังนี้ 

เกณฑ ์ เป้าหมาย ผล 
1. ร้อยละบทความวิจัย/ 

บทความทางวิชาการที่

เผยแพร ่Proceedings/ 

Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูล 

SCOPUS 

ร้อยละ 3 9.64 

2. ร้อยละจํานวนบทความ

วิจัยที่เผยแพรใ่นฐานข้อมูล 

SCOPUS ที่ได้รบัการอ้างอิง

ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 1 4.26 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

เกณฑ ์ เป้าหมาย ผล 
3.จํานวนอาจารย์หรือ

นักวิจัยประจําที่มี Account 

ของ Google scholar โดยนํา 

Link ของ Google scholar ไป

เผยแพร่บนเว็บไซต์ประจําตัว

อาจารย์ด้วย 

ร้อยละ 

80 

89.96 

4. ร้อยละอาจารยท์ีม่ีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 

32 

34.04 

5. ร้อยละจํานวนอาจารย์

ประจําที่เป็นชาวตา่งชาต ิ

ร้อยละ 2 2.80 

6.ร้อยละนักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

ร้อยละ 

0.25 

0.43 

1.1.3 จํานวนรางวัลที่ผู้เรียน

ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

รางวัล 51 62 - 50 126 100.00  นัก ศึกษา ที่ ไ ด้รับราง วัลในประเด็น ที่ เ กี่ ยวกับ  

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 126 รางวัล

จําแนกเป็น 

อัตลักษณ ์ จํานวนรางวัล 
ชาต ิ นานาชาติ 

1.นักปฏิบัติ 67 44 

2.เชี่ยวชาญการสือ่สาร 11 - 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

อัตลักษณ ์ จํานวนรางวัล 
ชาต ิ นานาชาติ 

3.มีจิตสาธารณะ 4 - 

รวม 82 44 
126 

  คุณภาพบริการ 

 เป้าประสงค์ : 1.2 สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่น 

- - - 4.01 4.50 100.00  ผลจากการสํารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ของสังคมที่มีต่อการดําเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบที่ 2 พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.50 สามารถสรุป ดังนี้  

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย ระดับความ

เชื่อมั่น 

1.การจัดการ

เรียนการสอน 

4.56 มากที่สุด 

2.การวิจัย 4.46 มาก 

3. บริการวิชาการ

 

4.48 มาก 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย ระดับความ

เชื่อมั่น 

4 . ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

4.49 มาก 

รวม 4.50 มากที่สุด 
เป้าประสงค์ : 1.3 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพ

ของบัณฑิต ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ
*1 

ระดับคะแนน 4.33 4.45 4.21 4.30 4.48 100.00  มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ/

วิทยาลัย/หลักสูตร ได้ดําเนินการสํารวจคุณภาพของ

บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สําเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 จากผู้ใช้บัณฑิต ผลการสํารวจ

พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 

4.48 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถจําแนกผลการ

ดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1) ครุศาสตร ์ 4.37 มาก 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 4.38 มาก 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 4.51 มากที่สุด 

4) วิทยาการจัดการ 4.45 มาก 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
5) เทคโนโลยีอุตฯ 4.49 มาก 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 4.37 มาก 

7) นานาชาต ิ 4.49 มาก 

8) นวัตกรรมฯ 4.52 มากที่สุด 

9) พยาบาลฯ 4.37 มาก 

10) สหเวชศาสตร ์ 4.81 มากที่สุด 

11) โลจิสติกส์ฯ 4.39 มาก 

12)บัณทิตวิทยาลัย 4.63 มากที่สุด 

รวม 4.48 มาก 

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี
*2 

ร้อยละ 87.54 91.99 83.24 85.00 93.83 100.00  มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษาร่วมกับ

คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร ได้ติดตามบัณฑิตที่สําเร็จ 

ปีการศึกษา 2558 โดยกําหนดให้บัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาเข้าตอบแบบสํารวจ การมีงานทําในระบบ

ของมหาวิทยาลัย  จากผลการติดตามพบว่า  

1) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

2558 ทั้งหมด จํานวน 4,005 คน โดยเข้าตอบแบบ

สํารวจ จํานวน 3,862 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.42 )  

2) จากจํานวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสํารวจ 

จํานวน 3,862 คน จําแนกเป็น 

1.3.3 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานตรง

สาขาวิชา 

ร้อยละ 66.54 80.37 68.65 75.00 85.49 100.00 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

2.1 บัณฑิต ที่ไ ด้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี  จํานวน 3,301 

คน  

2.2 บัณฑิตที่ได้งานทําระยะเวลามากกว่า 

1 ป ีจํานวน 48 คน  

2.3 บัณฑิตที่ยังไม่มีงานทํา จํานวน 169 

คน  

2.4 บัณฑิตอุปสมบท เกณฑ์ทหาร มีงาน

ทําก่อนเข้าศึกษา และศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวนทั้งสิ้น 344 คน โดยจะไม่นํามาคํานวณให้

ตัวชี้วัดนี้ 

3) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าบัณฑิต
ที่ มี ง า น ทํ า ง า น ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  1  ป ี 
มีจํานวน  3,301 คน เทียบกับจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม (ไม่นับรวมบัณฑิตในข้อ 2.4)  จํานวน 
3,518 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.83 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

4) บัณฑิตที่มีงานทําตรงสาขา จํานวน 2,822  
คน  เ ทียบกับจํานวนบัณฑิตที่ มีทํ างานภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จํานวน  3,301 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.49 
 โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

หน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
1.3.2 บัณฑิต

ได้งานทําฯ

ภายใน 1 ป ี

1.3.3 บัณฑิต

ทํางานตรง

สาขาวิชา 

1) ครุศาสตร ์ 97.78 90.91 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 88.14 82.85 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 96.41 82.75 

4) วิทยาการจัดการ 92.36 86.88 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 97.01 88.01 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 94.44 85.29 

7) นานาชาต ิ 100.00 90.82 

8) นวัตกรรมฯ 92.61 84.05 

9) พยาบาลฯ 100.00 100.00 

10) สหเวชศาสตร ์ 90.10 83.52 

11) โลจิสติกส์ฯ 91.79 81.30 

รวม 93.83 85.49 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

เป้าประสงค์ : 1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ

ดําเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่น 

- - 4.55 4.10 4.57 100.00  ผลจากการสํารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดําเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.57 สามารถสรุป ดังนี้ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
เชื่อมั่น 

1.    ด้านมีการพัฒนา ปรับปรุง

หลักสูตรและจัดการเรียนการ

สอนเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและสังคม 

4.60 มากที่สุด 

2.    ด้านมีงานวิจัยและบริการ

วิชาการที่พัฒนาองค์ความรู ้

บูรณาการการเรียนการสอน

ร่วมกับชุมชนและทําความ

ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

4.58 มากที่สุด 

3.    ด้านมีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

ทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

4.57 มากที่สุด 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 12

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
เชื่อมั่น 

4.    ด้านมีการพัฒนา

กระบวนการใหบ้รกิารที่มี

คุณภาพ และตอบสนองความ

ต้องการของผูร้ับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.56 มากที่สุด 

5.    ด้านมีการปรบัปรุงและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่อื้อต่อการ

บริการจัดการและการ

ตัดสินใจ 

4.55 มากที่สุด 

6.   ด้านมีการจัดทาํแนวทาง

ส่งเสริมการปฏิบัตตินเป็น

แบบอย่างทีด่ีในเรื่อง

จรรยาบรรณวิชาชพี 

4.56 มากที่สุด 

7.    ด้านมีกระบวนการการ

บริหารความเสีย่ง การควบคุม

ภายใน และการบริหารจัดการ

ทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่า

ของการใช้งบประมาณ 

4.58 มากที่สุด 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 13

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
เชื่อมั่น 

8.   ด้านมีกระบวนการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์และจัดทาํ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ประจําปี ตลอดจนการสื่อสาร

สู่การปฏิบัต ิพร้อมทัง้มี

กระบวนการตดิตามและ

ประเมินผลการปฏบิัติงาน 

4.58 มากที่สุด 

9.   ด้านมีการพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

จัดทําแผนพัฒนาในทุกสาย

งานเพื่อให้เกิดความ ก้าวหน้า

และมั่นคงในอาชีพ 

4.60 มากที่สุด 

10. ด้านมีกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของบุคลากร สร้าง

ความผาสุกและความผูกพัน

ต่อองค์กร 

4.61 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.57 มากที่สุด 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

1.4.2 ระดับคะแนนผลการ

พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

ระดับคะแนน - - - 4.25 4.47 100.00  มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ

คณะ/วิทยาลัย ได้ดําเนินการสํารวจผลการพัฒนา

บัณ ฑิตต ามอั ตลั ก ษ ณ์  จ ากผู้ ใ ช้ บัณ ฑิต  ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยกําหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ ว่า  

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร 

ชํานาญการคิดมีจิตสาธารณะ” ผลการดําเนินงานได้

คะแนน 4.47 จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดย

สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน 

ดังนี้ 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1) ครุศาสตร ์ 4.35 มาก 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 4.44 มาก 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 4.40 มาก 

4) วิทยาการจัดการ 4.39 มาก 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 4.42 มาก 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 4.26 มาก 

7) นานาชาต ิ 4.60 มากที่สุด 

8) นวัตกรรมฯ 4.27 มาก 

9) พยาบาลฯ 4.32 มาก 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
 พ

.ศ. 2560

มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
uan S

unandha R
ajabhat U

niversity

 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
10) สหเวชศาสตร ์ 4.86 มากที่สุด 

11) โลจิสติกส์ฯ 4.32 มาก 

12)บัณทิตวิทยาลัย 4.99 มากที่สุด 

รวม 4.47 มาก 

  ประสิทธิภาพ           
 เป้าประสงค์: 1.5 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 1.5.1 ร้อยละของกิจกรรม

นอกหลักสูตรที่บูรณาการกบั

พันธกิจการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ร้อยละ - - - 30 86.08 100.00  มหาวิทยาลัยโดยคณะ/วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม

นอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน  68 กิจกรรม  

จากกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้ งหมด จํานวน 79 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.08 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสริม หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย - 4.27 4.31 4.25 4.54 100.00  มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา คณะ/

วิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้ง

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด

กิจกรรม ซึ่งมีผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 16

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

390.72 จากโครงการดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จํานวน 86 โครงการ  ทําให้มีคะแนนเฉลี่ยความ 

พึงพอใจฯ เท่ากับ  4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด โดย

สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลรวมค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 

โครงการ
ทั้งหมด 

คะแนน
เฉลี่ย 

1) ครุศาสตร ์ 18.40 4 4.60 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 21.53 5 4.31 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 13.53 3 4.51 

4) วิทยาการจัดการ 41.33 9 4.59 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 22.14 5 4.43 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 13.31 3 4.44 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 9.28 2 4.64 

8) นานาชาติ 4.93 1 4.93 

9) นวัตกรรมฯ 13.63 3 4.54 

10) พยาบาลฯ 8.98 2 4.49 

11) สหเวชศาสตร ์ 61.12 13 4.70 

12) การภาพยนตร ์ 23.20 5 4.64 

13) โลจิสติกส์ 37.43 8 4.68 

14) สนอ 101.91 23 4.43 

รวม 390.72 86 4.54 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์

ประจําที่มีเว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ - 95.50 100 100 100.00 100.00  อาจารย์ประจําที่มีเว็บไซต์ของการจัดการเรียน

การสอน จํานวน 787 คน จากจํานวนอาจารย์

ทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริง) 787 คน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

หน่วยงาน อ.ที่มีเว็บฯ อ.ทั้งหมด ร้อยละ 
1) ครุศาสตร ์ 62 62 100.00 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 108 108 100.00 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 119 119 100.00 

4) วิทยาการจัดการ 101 101 100.00 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 77 77 100.00 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 46 46 100.00 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 39 39 100.00 

8) นานาชาติ 37 37 100.00 

9) นวัตกรรมฯ 48 48 100.00 

10) พยาบาลฯ 41 41 100.00 

11) สหเวชศาสตร ์ 46 46 100.00 

12) การภาพยนตร ์ 11 11 100.00 

13) โลจิสติกส์ 52 52 100.00 

รวม 787 787 100.00 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

เป้าประสงค์ : 1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
1.6.1 ร้อยละของหลักสูตร

ทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่า

ระดับ 3.01
*3

 

ร้อยละ - 5.93 52.34 60 89.22 100.00  มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะ/วิทยาลัยจัดตรวจ

ประ เ มินคุณภาพการ ศึกษาภายใน  ประจํ าปี

การศึกษา  2559 ในระดับหลักสูตรเ มื่อเ ดือน

กรกฎาคม 2560 โดยมีหลักสูตรที่รับการตรวจ

ประเมินตามเกณฑ์ สกอ จํานวน 102 หลักสูตร จาก

หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 103 หลักสูตร (หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์มีสภาวิชาชีพประเมินรับรองแล้ว) 

พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

มีจํานวน  91 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 89.22 

จําแนกเป็น  

1) หลักสูตรที่มีคะแนนอยู่ระดับดีมาก(4.01-

5.00) จํานวน 2 หลักสูตร   

2) หลักสูตรที่มีคะแนนอยู่ในระดับดี(3.01-4.00)  

จํานวน 89 หลักสูตร)  คิดเป็นร้อยละ 88.24  

ทั้งนี้มีหลักสูตรที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง

(2.01-3.00)  จํานวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรที่มี
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

อยู่ในคะแนนอยู่ในระดับน้อย(0.01-2.00) จํานวน 1 

หลักสูตร โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินงาน 

ตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
หลักสูตรที่มี
คะแนน 

ระดับด ีขึ้นไป

หลักสูตร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) ครุศาสตร ์ 8 8 100.00 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 15 15 100.00 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 12 14 85.71 

4) วิทยาการจัดการ 5 5 100.00 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 9 12 75.00 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 6 6 100.00 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 16 18 88.89 

8) นานาชาต ิ 5 5 100.00 

9) นวัตกรรมฯ 8 8 100.00 

10) พยาบาลฯ ใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพประเมิน 

11) สหเวชศาสตร ์ 2 4 50.00 

12) การภาพยนตร ์ 0 2 0.00 

13) โลจิสติกส์ 5 5 100.00 

รวม 91 102 89.22 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

หลักสูตรทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย - - - 4.01 4.28 100.00  คณะ / วิทยาลัย  ไ ด้ดํา เ นินการสํารวจความ 

พึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร  

โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีความ 

พึงพอใจ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลรวมความ
พึงพอใจ 

หลักสูตรที่
สํารวจ 

ค่าเฉลี่ย 

1) ครุศาสตร ์ 33.92 8 4.24 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 64.98 15 4.33 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 54.09 14 3.86 

4) วิทยาการจัดการ 42.48 10 4.25 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 44.33 11 4.03 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 27.5 6 4.58 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 68.7 15 4.58 

8) นานาชาต ิ 22.6 5 4.52 

9) นวัตกรรมฯ 26.25 6 4.37 

10) พยาบาลฯ 4.15 1 4.15 

11) สหเวชศาสตร ์ 17.94 4 4.49 

12) การภาพยนตร ์ 8.33 2 4.16 

13) โลจิสติกส์ฯ 17.01 4 4.25 

รวม 432.28 101 4.28 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

  การพัฒนาองค์การ 
 เป้าประสงค์ : 1.7 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 1.7.1 ร้อยละของบุคลากร

สายวิชาการทีไ่ด้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ

ในสาขาวิชาของตนเอง 

ร้อยละ - - - 80 91.87 100.00  บุคลากรสาย วิชาการ ที่ ไ ด้รับการ เ พิ่มพูน

ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง จํานวน 

723 คน จากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 787 คน 

คิดเป็นร้อยละ 91.87 

  1.7.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ*4
 

ร้อยละ 20.34 20.50 18.00 25 20.90 83.60  อาจาร ย์ ที่ มี ตํ าแหน่งทาง วิชาการ  จํ านวน  

167 คน จําแนกเป็น ศ. 5 คน รศ. 28 คน และ  

ผศ .  1 3 4  คน  จ ากอ าจ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ทั้ ง หมด  

799 คน  คิดเป็นร้อยละ  20.90 โดยสามารถ

จําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้  

หน่วยงาน 
อ.ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ อ.

ทั้งหมด
ร้อยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
1) ครุศาสตร ์ 14 4 - 18 63 28.57 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 24 5 - 29 108 26.85 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 11 1 - 12 123 9.76 

4) วิทยาการจัดการ 32 2 - 34 101 33.66 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 

 

17 3 - 20 77 25.97 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน 
อ.ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ อ.

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
6) ศิลปกรรม

ศาสตร ์

8 2 - 10 47 21.28 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 5 5 4 14 39 35.90 

8) นานาชาติ 5 2 - 7 37 18.92 

9) นวัตกรรมฯ 8 1 1 10 48 20.83 

10) พยาบาลฯ 4 3 - 7 46 15.22 

11) สหเวชศาสตร ์ 3 - - 3 46 6.52 

12) การภาพยนตร ์ 0 - - 0 11 0.00 

13) โลจิสติกส์ 3 - - 3 53 5.66 

รวม 134 28 5 167 799 20.90 
   

   

สาเหตุที่ผลการดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
 1) อาจารย์บางส่วนที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ (Fast 

Track) ไม่ส่งผลงานตามแผนและเป้าหมายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจํานวนอาจารย์ที่มี

ตําแหน่งทางวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

2559 กับ  2560 พบว่า  มีจํานวนอาจารย์ ที่ มี

ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จํานวน 32 คน 

แนวทางการปรับปรุง 
1) กํากับติดตามผลการพิจารณาตําแหน่งทาง

วิชาการ ของอาจารย์ที่เสนอผลงานเพื่อขอตําแหน่ง

ทางวิชาการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ อยู่

ระหว่างการพิจารณาผลงาน จํานวน 64 คน  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ที่เ ข้า ร่วม

โครงการพัฒนาฯ เสนอผลงานเพื่อขอตําแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มเติม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ที่ เ ข้าร่วม

โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ 

(Fast Track) พัฒนาผลงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

  1.7.3 ร้อยละของอาจารย์

ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก*5 

ร้อยละ 23.91 25.48 30.27 30 32.92 100.00  อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก จํานวน 263 คน จาก

อาจารย์ประจําทั้งหมด 799 คน  คิดเป็นร้อยละ  

32.92  ทั้งนี้มีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ป. เอก 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จํานวน 36 คน  โดยสามารถ

จําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน อ.ที่มีวุฒิ 
ป.เอก 

อ.ทั้งหมด ร้อยละ 

1) ครุศาสตร ์ 21 63 33.33 

2) วิทยาศาสตร์ฯ 55 108 50.93 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 24 123 19.51 

4) วิทยาการจัดการ 26 101 25.74 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 23 77 29.87 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 14 47 29.79 

7)  บัณฑิตวิทยาลัย 34 39 87.18 

8) นานาชาติ 9 37 24.32 

9) นวัตกรรมฯ 19 48 39.58 

10) พยาบาลฯ 13 46 28.26 

11) สหเวชศาสตร ์ 12 46 26.09 

12) การภาพยนตร ์ 2 11 18.18 

13) โลจิสติกส์ 11 53 20.75 

รวม 263 799 32.92 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 25

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

  1.7.4 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ

การพัฒนาตามสมรรถนะ

ประจําสายงาน 

ร้อยละ - - - 80.00 96.19 100.00  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา

ตามสมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 631 คน จาก

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด 656 คน  

คิดเป็นร้อยละ 96.19  

  1.7.5 ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ - - - 80.00 94.53 100.00  มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณให้กับบุคลากร โดยมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1,364 คน จากบุคลากร

ทั้งหมด 1,443 คน คิดเป็นร้อยละ 94.53 

  1.7.6 ร้อยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย*6
 

ร้อยละ - - 21.42
 

ผลที่

สอบ

ผ่าน

ตาม

เกณฑ ์

TOEFL 

ITP: 

≥437

20.00 23.20 100.00  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการ

ป รั บ เ พิ่ ม เ กณ ฑ์ค ะ แนนม าต ร ฐ านก า ร ผ่ า น

ภาษาอังกฤษจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1) TOEFL ITP: จากเดิม ≥380 คะแนน เป็น 437 

คะแนน   

2) TOEIC: จากเดิม ≥250 คะแนน เป็น 405 คะแนน  

     ซึ่งผลการสอบ พบว่า มีผู้สอบผ่านมาตรฐาน

เกณฑ์ฯ จํานวน 318 คน รายละเอียดดังนี้ 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

และ 

TOEIC: 

≥405 

 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน

ผู้สอบผ่าน

จํานวน
ผู้สอบ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1.สายวิชาการ 269 713 37.72 

2. สายสนับสนุนวิชาการ 53 675 7.85 

รวม 322 1,388 23.20 

 1.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางาน 

  1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของ

ความสําเร็จตามแนวทางการ

พัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ - - - 60.00 85.45 100.00  มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลได้

ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ

ประเด็นองค์กรสุขภาวะ จํานวน 5 มิติ ตามแบบ

ประเมินของ สสส.  โดยมีผลการสํารวจรอบที่ 2 

ดังนี้ 

มิติ ร้อยละเฉลี่ย 
มิติที่1 สุขด้วยการจัดการ  83.74 

มิติที่2 สุขด้วยบรรยากาศในที่ทํางาน  84.36 

มิติที่3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข  84.47 

มิติที่4 สุขด้วยสุขภาพกายใจ   86.55 

มิติที่5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร  88.83 

รวม 85.45  
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

 1.9 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

  1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของ

บุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่น 

- - 4.56 4.51 4.76 100.00  ผลจากการสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ

ที่ 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

เชื่อมั่น 

1. ด้านมีวิสยัทศันแ์ละความสามารถ 

ที่จะนาํพามหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน 

ไปสูค่วามสาํเร็จตามเปา้หมายและ

พันธกจิ 

4.78 มากที่สุด 

2. ด้านมีการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธิผล มีความคุ้มค่าตาม

เป้าหมาย งบประมาณและ

ระยะเวลาที่กําหนด 

4.77 มากที่สุด 

3. ดา้นมีการบรหิารงานที่ตอบสนอง

ตามความคาดหวังของผูร้ับบรกิาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย/หนว่ยงาน 

4.76 มากที่สุด 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

เชื่อมั่น 

4. ด้านมีการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏบิัติงานอย่าง

สม่ําเสมอ 

4.78 มากที่สุด 

5. ด้านมีระบบตรวจสอบการ

ทํางาน ภายในมหาวิทยาลยั/

หน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล

ที่ เป็นประโยชน์ในการทํางานของ

มหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน อย่าง

ถูกต้อง 

4.77 มากที่สุด 

6. ด้านเปดิโอกาสให้บุคลากรและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน 

4.74 มากที่สุด 

7. ด้านมีการมอบอํานาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจ

ดําเนินการให้แก่บคุลากรใน

มหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 

 

 

4.76 มากที่สุด 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ

เชื่อมั่น 

8. ด้านมีการใช้อํานาจของ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ใน

การบริหารงานไดอ้ย่างถูกต้อง 

เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ

4.75 มากที่สุด 

9. ด้านมีการบริหารงานโดย

คํานึงถึงบุคลากรให้ได้รับการ

ปฏิบัติและบริการอย่างทัดเทียมกัน 

4.75 มากที่สุด 

10. ด้านมีการบริหารงานโดยใช้

กระบวนการการตัดสินใจตามหลัก

ฉันทามติ 

4.76 มากที่สุด 

รวม 4.76 มากที่สุด 
  1.9.2 ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม

และลดระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด

ที่กําหนดขึ้นต่อปี 

ร้อยละ - - - 100 100.00 100.00  ปงีบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ความ

เ สี่ ย ง  พ บ ว่ า มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด  

จํานวน 7 ความเสี่ยง ผลรอบ 12 เดือน สามารถ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยง ได้ทุกความเสี่ยง 

คิดเป็นร้อยละ 100.00  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ด้าน/ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

สถานะ ก่อนการ

ควบคุม 

หลังการ

ควบคุม 

1.ด้านกลยุทธ์    

1 . 1  การ เปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมภายนอกมีผล

ต่อการกําหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

25 

สูงมาก 

10 

สูง 

ลดลง 

2.ด้านการปฏิบัติงาน  
2.1 ภาวะการมีงานทําของ

บั ณ ฑิ ต ไ ม่ ถึ ง เ ก ณ ฑ์ ที่

ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด 

(เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85) 

20 

สูงมาก 

4 

น้อย 

ลดลง 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ

สังคมออนไลน์ (social media) 

ที่ มี ผลต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยในทางลบ 

25 

สูงมาก 

6 

ปานกลาง 

ลดลง 

3.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
3 . 1  ภัยคุกคามทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

12 

สูง 

4 

น้อย 

ลดลง 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ด้าน/ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

สถานะ ก่อนการ

ควบคุม 

หลังการ

ควบคุม 

3 . 2  ก า ร เ กิ ด เ ห ตุ ก า รณ์

อัคคีภัย 

10 

สูง 

6 

ปานกลาง 

ลดลง 

3.3 แนวโน้มของการจัดสรร

งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง 

25 

สูงมาก 

9 

ปานกลาง 

ลดลง 

4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ  ข อ ง

หน่วยงานภายนอกมีผลต่อ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

16 สูง 10 สูง ลดลง 

 เป้าประสงค์ : 1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจได้อยา่งครบถ้วน 

  1.10.1 ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ

อาคารสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

ความพึง

พอใจ 

- - - 4.01 4.51 100.00  ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 รอบที่ 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

1) มีสถานที่เอื้ออํานวยต่อการ

เรียน 

4.53 มากที่สุด 

2) มีบรรยากาศความสามัคค ี

ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันระหว่างเพือ่นร่วม

ห้องเรียน 

4.55 มากที่สุด 

3) มีวัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ ที่

เหมาะสมทันสมัย และ

เพียงพอต่อความต้องการ

สําหรับการเรียน 

4.51 มากที่สุด 

4) มีกิจกรรม / งานพัฒนา

สภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง

บรรยากาศที่ดีต่อการเรียน      

4.52 มากที่สุด 

5) มีระบบรักษาความ

ปลอดภยั อุปกรณป์้องกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ

อย่างเหมาะสม 

4.52 มากที่สุด 

6) มีระบบกําจัดของเสียอย่าง

เหมาะสม 

 

4.48 มาก 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

7) มีระบบการจดัการขยะ

อย่างเหมาะสม 

4.49 มาก 

8) มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ปราศจากกลิ่นและเสยีงรบกวน 

4.47 มาก 

9) มีห้องน้ําที่สะอาด ถูก

สุขลักษณะ และเพียงพอ 

4.46 มาก 

10) มีสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ

และภูมทิัศนโ์ดยรอบภายใน 

4.52 มากที่สุด 

11) มีระบบสาธารณูปโภค 

ไฟฟ้า ประปา 

4.47 มาก 

12) มีสภาพแวดลอ้มที่สะอาด 4.54 มากที่สุด 
13) มีสถานที่ปลอดภัยจาก

อันตราย หรืออุบตัิเหตุต่างๆที่

เกิดแก่ร่างกาย ชีวติ หรือ 

ทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า 

การจราจร  

 

 

 

 

4.53 มากที่สุด 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

14) มีส่วนร่วมในการให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือ

พัฒนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

และสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การเรียน 

4.52 มากที่สุด 

รวม 4.51 มากที่สุด 
 เป้าประสงค์ : 1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
  1.11.1 ร้อยละของงบรายได้

จากโครงการจัดหารายได้

ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่องบรายได้จากการ

จัดการเ รียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 46.67 20 42.94 100.00  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดหา

ร า ย ไ ด้ ด้ ว ย ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  โ ด ย ผ ล 

รอบ 12 เดือน พบว่า มีงบรายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย  จํานวน 

476,207,015.75 บาท  ต่องบรายได้จากการจัดการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จํานวน  

1,108,937,490.82 บาท คิดเป็นร้อยละ  42.94 โดย

สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน 

ดังนี้ 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน รายได้จากการบรกิารวิชาการ

(ล้านบาท) 

1) ครุศาสตร์  58.66  

2) วทิยาศาสตร์ฯ  1.21  

3) มนุษยศาสตร์ฯ  26.16  

4) วทิยาการจัดการ  38.18  

5) เทคโนโลยีอุตฯ  20.70  

6) ศิลปกรรมศาสตร์  0.88  

7) บัณฑิตวทิยาลยั  13.47  

8) นานาชาติ  1.54  

9) นวัตกรรมฯ  68.58  

10) พยาบาลฯ  4.97  

11) สหเวชศาสตร์ 5.18 

12) การภาพยนตร์ 2.30 

13) โลจสิติกส์ 6.78 

14)  สนอ. 1.78 

15)  วทิยบริการฯ 0.64 

16)  สํานักศิลปะฯ 0.27 

17) สถาบันวิจยัฯ 2.08 

18)  GE 1.14 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน รายได้จากการบรกิารวิชาการ

(ล้านบาท) 

19)  สสสร 12.50 

20) สํานักทรัพยส์นิ 209.05 

21)  ศูนย์ฯอุดรธานี 0.01 

23) ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม 0.12 

24) ศูนย์ฯ นครปฐม - 

รวม  476.21  

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
 ประสิทธิผล 
 เป้าประสงค์ : 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 
 2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ทีต่ีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ต่ออาจารย์ 

ประจําและนักวิจัย*7 

ร้อยละ 35.13 32.68 49.97 30.00 60.75 100.00  มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ /

นําเสนอ จํานวน 1,041  ผลงาน จําแนกตามประเภท

ผลงานได้ดังนี้ 

ประเภทผลงาน ระดับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

รวม 

ชาต ิ นานาชาติ 
1)ผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์
ในวารสารฯ(Journal) 

44 61 105 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประเภทผลงาน ระดับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

รวม 

ชาต ิ นานาชาติ 
2)ผลงานที่เผยแพร่ในที่
ประชุม(Proceedings) 

259 557 816 

2.1งานวิจัย 255 557 812 

2.2งานสร้างสรรค์ 4 - 4 

3)ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร 

79 

4)ผลงานทางวิชาการ 12 
5)งานที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดําเนินการ 

29 

รวมผลงาน ลําดับที่ 
1-2 

303 618 921 

รวมผลงานทุก
ประเภทลําดับที่ 1-5 

 1,041 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ

 พ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 38

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ทั้งนี้หากพิจารณาตามระดับคุณภาพของการ

ตีพิมพ์/เผยแพร่ พบว่า มีผลรวมของคุณภาพผลงาน 

เท่ากับ 485.40 (1,041 ผลงาน) เทียบกับจํานวน

อาจารย์ประจําทั้งหมด  799 คน คิ ด เ ป็นร้ อยละ 

60.75 โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน คุณภาพงาน

(จํานวนเรื่อง)

อ.ทั้งหมด ร้อยละ 

1) ครุศาสตร์ 29.00 (75) 63 46.03 

2) วทิยาศาสตร์ฯ 66.00 (140) 108 61.11 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 68.60 (157) 123 55.77 

4) วทิยาการจัดการ 78.00 (188) 101 77.23 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 92.80 (126) 77 100.00 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 33.60 (72) 47 71.49 

7) บัณฑิตวทิยาลยั 13.00 (45) 39 33.33 

8) นานาชาติ 14.00 (23) 37 37.84 

9) นวัตกรรมฯ 16.60 (42) 48 37.84 

10) พยาบาลฯ 21.00 (46) 46 45.65 

11) สหเวชศาสตร์ 20.20 (48) 46 43.91 

12) การภาพยนตร ์ 2.40 (7) 11 21.82 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน คุณภาพงาน

(จํานวนเรื่อง)

อ.ทั้งหมด ร้อยละ 

13) โลจสิติกส์ 30.20 (53) 53 56.98 

รวม 485.40

(1,041) 

799 60.75 

หมายเหตุ  โดยมีรายละเอียดระดบัคุณภาพของผลงานวิจัยใน

ภาคผนวก 1 

2.1.2 ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์

ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ - - - 3 5.01 100.00  มหาวิทยาลัยมีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) จํานวน 40 เรื่อง จําแนกเป็นระดับชาติ 

จํานวน 39 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 1 

เรื่อง เทียบกับอาจารย์ประจําและนักวิจัย จํานวน 

799 คน คิดเป็นร้อย 5.01 โดยสามารถจําแนกผล

การดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน Citation อ.ทั้งหมด ร้อยละ 

1) ครุศาสตร์ - 63 0.00 

2) วทิยาศาสตร์ฯ 24 108 22.22 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 2 123 1.63 

4) วทิยาการจัดการ 1 101 0.99 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 6 77 7.79 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ - 47 0.00 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน Citation อ.ทั้งหมด ร้อยละ 

7)  บัณฑิตวทิยาลยั - 39 0.00 

8) นานาชาติ 4 37 10.81 

9) นวัตกรรมฯ 1 48 2.08 

10) พยาบาลฯ - 46 0.00 

11) สหเวชศาสตร์ 2 46 4.35 

12) การภาพยนตร ์ - 11 0.00 

13) โลจสิติกส์ - 53 0.00 

รวม 40 799 5.01 

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลงานของนักศึกษาและ

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ระดับคะแนน - - - 3.00 3.08 100.00  มหาวิทยาลัยมีผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์ /นําเสนอ 

จํานวน 187 ผลงาน ซึ่งผลรวมของคุณภาพผลงาน 

เท่ากับ 47.80เทียบกับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  

ป.โท ทั้งหมด จํานวน  194 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.64 ทั้งนี้เมื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

ที่กําหนดให้คะแนนร้อยละผลงานของนักศึกษาและ

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ คะแนน 

5.00 เท่ากับร้อยละ 40.00 ทําให้ผลการดําเนินงาน
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

มหาวิทยาลัยในตัวชี้วัดนี้จะมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.08 (24.64*5/40) 

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลงานของนักศึกษาและ

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทีไ่ด้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ระดับคะแนน - - - 3.00 4.50 100.00  มหาวิทยาลัยมีผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ /นําเสนอ 

จํานวน 46 ผลงาน ซึ่งผลรวมของคุณภาพผลงาน 

เท่ากับ 21.60 เทียบกับจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ป.

เอก ทั้งหมด จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 

ทั้งนี้เมื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่กําหนดให้

คะแนนร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับ ป .เอก ที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ คะแนน 5.00  

เท่ากับ ร้อยละ 80.00 ทําให้ผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยในตัวชี้วัดนี้จะมีระดับคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.50 (72.00*5/80) 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

เป้าประสงค์ : 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ 
2.2.1 จํานวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการ

นําไปใช้ประโยชน์
*8 

 

ผลงาน 5 5 100.00  มหา วิทยาลั ย มี จํ านวนผลงาน วิ จั ยหรื อ ง าน

สร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 290 

ผลงาน โดยสามารถจําแนกตามกลุ่มและหน่วยงาน

ดังนี้ 

 - กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

66 186 190 130 185 100.00 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ

หน่วยงาน งานวิจัยฯ ที่นาํไปใช้ประโยชน ์

1.ครุศาสตร์ 28

2.มนุษยศ์าสตร์ 36

3.การจัดการ 36

4.ศิลปกรรมศาสตร์ 18

5.นานาชาติ 19

6.นวัตกรรมฯ 17

7.ภาพยนตร์ฯ 2

8.โลจิสติกส์ฯ 22

9.บัณฑิตฯ (มนุษย์) 3

รวม 185 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

 - กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

33 71 70 40 59 100.00  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงาน งานวิจัยฯ ที่นาํไปใช้ประโยชน ์

1.บัณฑิตฯ (วทิย)์ 1

2.วิทยาศาสตรฯ์ 24

3.เทคโนโลยีอุตฯ 34

รวม 59

 - กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

10 25 31 15 46 100.00  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หน่วยงาน งานวิจัยฯ ที่นาํไปใช้ประโยชน ์

พยาบาลฯ 24

สหเวชฯ 22

รวม 46

 คุณภาพบริการ 
 เป้าประสงค์ : 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 
 2.3.1 จํานวนฐานความรู้/องค์

ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้บริการวิชาการ *9 
 

ฐาน - 33 23 14 23 100.00  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนฐานความรู้/องค์

ความรู้ ที่ เ พิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

จํานวน 23 ฐาน/องค์ความรู้ ได้แก่ 

1) การพัฒนาการคิดด้วยคณิตศาสตร์ 

2) การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะในอาคาร 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 44

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

3) การสร้างระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางอินเตอร์เน็ต

บนเว็บไซต์ 

4) เทคนิคการจัดรายการวิทยกุระจายเสียง 
5) ปั๊มน้ําไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ 

6) การผลิตกระดาษสาจากเปลือกทุเรียน 

7) การพัฒนางานวิจัยและบทความวิชาการ 

8) การให้บริการบนสายการบิน  

9) การจัดการรูปแบบอาชีพค้าขาย  

10)การป้องกันสภาวะตั้งครรภ์สําหรับนักเรียน 

11) การให้บริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  

12) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ 

13) การจัดองค์ประกอบภาพ 

14) การเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายเดียว  
15) การบริหารงานธุรกิจค้าปลีก  
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 45

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

16) ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ จารีตประเพณีแบบแผน

แห่งราชสํานัก  

17) การสร้างเครื่องมือศึกษาชุมชนด้วยแผนผัง
เครือข่ายคติชนวิทยา  

18) การเตรียมความพร้อมสําหรับการขอรับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

19) เทคนิคการให้บริการที่ประทบัใจ  

20) ระบบโลจิสติกส์ในชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน  

21) การทําน้ํามันเหลืองตํารับวังสวนสุนันทา 
22) กระบวนการคิดสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์สําหรับประชาชน  

23) เทคนิคการวาดภาพเพื่อการแข่งขันระดับ
ประถมศึกษา 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 46

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

  2.3.2 ร้อยละของงานบริการ

วิชาการที่ดําเนินการภายใต้

ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้นําชุมชน 

เทียบกับงานบริการวิชาการ

ทั้งหมด 

ร้อยละ - - - 10 29.76 100.00  มหาวิทยาลัยมีงานบริการวิชาการที่ดําเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นํา

ชุมชน จํานวน 100 โครงการ เทียบกับงานบริการ

วิชาการทั้งหมด จํานวน 336 โครงการ คิดเป็น 

ร้ อยละ  29 .76  โดยสามารถจํ าแนกผลการ

ดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน งานบริการ

วิชาการที่

ดําเนินการ

ภายใต้ความ

ร่วมมือ 

งานบริการ

วิชาการ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) ครุศาสตร์ 5 18 27.78 

2) วทิยาศาสตร์ฯ 19 51 37.25 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 17 40 42.50 

4) วทิยาการจัดการ 3 21 14.29 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 10 28 35.71 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 1 3 33.33 

7)  บัณฑิตวทิยาลยั 6 22 27.27 

8) นานาชาติ 5 11 45.45 

9) นวัตกรรมฯ 11 28 39.29 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 47

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน งานบริการ

วิชาการที่

ดําเนินการ

ภายใต้ความ

ร่วมมือ 

งานบริการ

วิชาการ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

10) พยาบาลฯ 2 6 33.33 

11) สหเวชศาสตร์ 4 26 15.38 

12) การภาพยนตร ์ 7 9 77.78 

13) โลจสิติกส์ 3 30 10.00 

14) โรงเรียนสาธิต 1 19  

15) สํานักวิทยบรกิาร

ฯ 

- 2  

16) สสสร - 1  

17) สถาบันวิจยั 6 21  

รวม 100 336 29.76 
 เป้าประสงค์ : 2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
  2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย

ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต่ อ

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 

 บาท/คน 5 5 100.00  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกําหนด

เป้าหมายเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจํา 

สามารถจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 48

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวน 25,000 บาท/คน  

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวน 60,000 บาท/คน 

3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 

50,000 บาท/คน 

 ผลการดําเนินงาน พบว่า จํานวนเงินวิจัยทั้ง

ภายนอกและภายใน จํานวน 168,753,001 บาท ต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับที่ปฏิบัติงานจริง) 

จํานวน 787 คน เฉลี่ยคนละ 214,425.67 บาท 

   - กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

 

  49,447 263,710 88,479.64 25,000 217,627.73 100.00 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ

หน่วยงาน 
เงินวิจัย

ทั้งหมด 

อ.

ทั้งหมด

เงิน/คน 

1.ครุศาสตร์ 21,928,111 62 353,679.21 

2.มนุษย์ศาสตร์ 8,443,176 119 70,951.06  

3.การจัดการ

 

 

10,452,100 101 103,486.14  
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 พ

.ศ. 2560

มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
uan S

unandha R
ajabhat U

niversity

 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน 
เงินวิจัย

ทั้งหมด 

อ.

ทั้งหมด

เงิน/คน 

4.ศิลปกรรม

ศาสตร ์

6,306,712 46 137,102.43  

5.นานาชาติ 1,274,914 37 34,457.14  

6.นวัตกรรมฯ 54,323,839 48 1,131,746.65  

7.ภาพยนตร์ฯ 2,524,073 11 229,461.18  

8.โลจิสติกส์ฯ 4,882,774 52 93,899.50  

9.บัณฑิตฯ

(มนุษย์) 

1,289,700 36 35,825.00  

รวม 111,425,399 512 217,627.73 

   - กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

  130,780 164,876 221,430.57 60,000 252,450.91 100.00  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงาน 

เงินวิจัย

ทั้งหมด 

อ.

ทั้งหมด 

เงิน/คน 

1.บัณฑิตฯ (วทิย์) 1,456,950 3 485,650.00  

2.วิทยาศาสตร์ 22,810,907 108 211,212.10  

3.เทคโนโลยีอุตฯ 23,192,915 77 301,206.69  

รวม 47,460,772 188 252,450.91 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

   - กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  18,725 891,902 70,049.42 50,000 113,411.84 100.00  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หน่วยงาน 

เงินวิจัย

ทั้งหมด 

อ.

ทั้งหมด 

เงิน/คน 

1.พยาบาล 2,106,160 41 51,369.76  

2. สหเวช 7,760,670 46 168,710.22  

รวม 9,866,830 87 113,411.84 
  2.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครฐั หรือภาคบริการใน

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติต่อผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

 

 

 

 

ร้อยละ - - - 3 5.77 100.00  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ  หรือภาคบริการใน

ระดับชาติ จํานวน 31 ผลงาน เทียบกับผลงานวิจัย 

ทั้งหมด 537 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 5.77 โดย

สามารถจําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน 

ดังนี้  

หน่วยงาน งานวิจัยที่

ความร่วมมือฯ 

งานวิจัย

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) ครุศาสตร์ 5 43 11.63  

2) วทิยาศาสตร์ฯ 1 100 1.00  

3) มนุษยศาสตร์ฯ 4 76 5.26  

4) วทิยาการจัดการ 5 64 7.81  

5) เทคโนโลยีอุตฯ 1 57 1.75  
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 51

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน งานวิจัยที่

ความร่วมมือฯ 

งานวิจัย

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 2 27 7.41  

7)  บัณฑิตวทิยาลยั 1 14 7.14  

8) นานาชาติ 1 24 4.17  

9) นวัตกรรมฯ 3 30 10.00  

10) พยาบาลฯ 2 34 5.88  

11) สหเวชศาสตร์ 2 32 6.25  

12) การภาพยนตร ์ 0 8 0.00 

13) โลจสิติกส์ 4 28 14.29  

รวม 31 537 5.77  
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ

 พ
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มห
าวิทยาลัยราชภ
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สวนสุนันทา
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 52

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

  ประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : 2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
 2.5.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ดําเนินงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและ 

เป็นที่ยอมรับ 

ระดับ

ความสําเร็จ 

- - 5 5 5 100.00  1) มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้

แต่งตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบและกลไก

การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  

2) มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาระบบ

และกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ จํานวน 11 กิจกรรม 

3) มีการติดตามการพัฒนาระบบและกลไกการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ จํานวน 

3 รอบ คือ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

4) ในรอบ 12 เดือน มีการประเมินการพัฒนาระบบ

และกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ 

5) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประเมินการพัฒนา

ระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน พบว่ามี
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 53

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 921

บทความ ซึ่งมีผลการประเมินดี ขึ้นมากกว่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2  ผลงาน 

เกณฑ์ประเมิน 
1) มีคณะทํางานการพัฒนาระบบและกลไกการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

2) มีแผนการดําเนินงานการพัฒนาระบบและ

กลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

3) มีการติดตามการพัฒนาระบบและกลไกการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

4) มีการประเมินการพัฒนาระบบและกลไกการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

5) มีผลการนําผลการประเมินมาปรับปรุงอย่าง
น้อย 1 รอบ และมีผลการประเมินดี ขึ้น ณ สิ้น

ปีงบประมาณ 
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 54

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

เป้าประสงค์ : 2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.6.1 จํานวนวารสารที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ
*10

 

วารสาร - - - 5

 

6 100.00  มหาวิทยาลัยมีวารสารที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ จํานวน 6 วารสาร ได้แก่ 

1) วารสารสถาบนัวิจัยและพัฒนา (TCI กลุ่ม1) 

2) วารสารศิลป์ปริทัศน์ (TCI กลุ่ม2)  

3) วารสารบัณฑิตศึกษา (TCI กลุ่ม2) 

4) วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(TCI กลุ่ม2) 

   5) วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (TCI กลุ่ม2) 

   6) Suan Sunandha Science and Technology 

Journal (TCI กลุ่ม2) 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 55

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

เป้าประสงค์ :  2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการที่ไดม้าตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม 
2.7.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาที่กาํหนด 

ระดับ

ความสําเร็จ 

- - - 5 5 100.00  1. มหาวิทยาลัย ได้กําหนดชุมชนหรือองค์การ

เ ป้ าหมายของการ ใ ห้บ ริการทาง วิชาการ 

แก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า  

2. มีการจัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วม
จากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนด 

3. มหาวิทยาลัยพัฒนาและส่งเสริม จนส่งผลให้

ชุมชน จํานวน 3 ชุมชน  มีความเข้มแข็งได้แก ่

 (1) ชุมชนตลาดน้ําบางน้อย (2)ชุมชนบ้านสารภี  

และ (3) ชุมชนเมืองวัดประชาระบือธรรม 

4. ชุมชนตลาดน้ําบางน้อย โดยได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์

การเรียนรู้ วิจยั และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์

วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ําบางน้อย ตําบลกระดังงา 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” เพื่อ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 56

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

1. การทําไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

2. การนวดตัวเพื่อผ่อนคลาย 

3. การทําน้ํามันเหลืองตํารับวังสวนสุนันทา  

 จนถึงปัจจุบันกลุ่มอาชีพชุมชนตลาดน้ําบาง

น้อย ทําให้มีรายได้เสริมนอกจากรายได้หลักจาก

งานประจํา ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน

ได้อย่างยั่งยืน 

5. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย  

6. อาจารย์จากทุกคณะ/วิทยาลัยมีส่วนร่วมใน

การดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัย จํานวน 55 คน จากอาจารย์ที่

ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 787 คิดเป็นร้อยละ 6.98  

ประเด็นการพิจารณา 
1) กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความ
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 57

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  

2) จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 

3) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน 

4) ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5) สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย 

6) ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตาม

แผนบริการทางวิชาการแก่สังคมสถาบันตามข้อ 2 

โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์

มาจากทุกคณะ 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

  การพัฒนาองค์การ 
 เป้าประสงค์ : 2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.8.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัย  

ร้อยละ 64.20 82.47 92.68 80.00 86.79 100.00  อาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย จํานวน  683 คน

เทียบกับอาจารย์ประจําทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริง 

จํานวน 787 คน คิดเป็นร้อยละ  86.79 โดยสามารถ

จําแนกผลการดําเนินงานตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน อ.ที่มี

ผลงานวิจัย 

อ. 

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) ครุศาสตร์ 57 62 91.94 

2) วทิยาศาสตร์ฯ 103 108 95.37 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 101 119 84.87 

4) วทิยาการจัดการ 89 101 88.12 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 66 77 85.71 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 39 46 84.78 

7)  บัณฑิตวทิยาลยั 29 39 74.36 

8) นานาชาติ 32 37 86.49 

9) นวัตกรรมฯ 38 48 79.17 

10) พยาบาลฯ 41 41 100.00 

11) สหเวชศาสตร์ 37 46 80.43 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน อ.ที่มี

ผลงานวิจัย 

อ. 

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

12) การภาพยนตร ์ 8 11 72.73 

13) โลจสิติกส์ 43 52 82.69 

รวม 683 787 86.79 

 เป้าประสงค์ : 2.9 มหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกและฐานข้อมูลวิจัยที่เปน็ประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสริมงานวิจัย 
  2.9.1 จํานวนผู้ใช้บริการ

ฐานข้อมูลวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

คน - - - 1,000 2,079 100.00  ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย  

จํานวน 2,079 คน  

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย  
 ประสิทธิผล 
 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบัมหาวิทยาลยั 
 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - - 100 100 100.00 100.00  จํานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหา วิทย าลั ย  จํ า น วน  5  กลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย  มี  

93 เครือข่ายย่อย โดยทุกเครือข่ายมีผลผลิตที่เป็น

ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ

มหาวิทยาลัย โดยมีรายชื่อเครือข่ายดังนี้   
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

1 เครือข่ายศิษย์เก่า จํานวน 12 เครือข่ายย่อย 

ได้แก่  

1.1 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา 
1.2 ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะ วิ ท ย า ศ าสต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี 

1.3 ศิษย์เก่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.4 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ(สาขา

นิเทศศาสตร์) 

1.5 ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

1.6 ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.7 ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 

1.8 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ 
1.9 ศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

1.10 ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

1.11 ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหเวชศาสตร ์
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

1.12ศิษย์เก่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

ตัวอย่างผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มศิษย์เก่า 
:- นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 
- ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

- ศิษย์ปัจจุบันได้รับองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ

มาประยุกต์ใช้กับการเรียนที่หลากหลาย  เป็นต้น 

2) เครือข่ายชุมชน  จํานวน 18 เครือข่ายย่อย ไดแ้ก่  

2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

2.2 ชุมชนตําบลจอมปลวก 

2.3 ชุมชนวัดโตนด 

2.4 ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม 

2.5 องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงงาม จังหวัด

สระบุรี 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

2.6ชุมชนธรรมบารมี

2.7 ชุมชนตําบลหงาว จังหวัดระนอง 

2.8 ชุมชนวัดุทธธรรมรังสี 

2.9 ชุมชนท่าน้ําสามเสน 

2.10 โ ร ง เ รี ยน วั ด ดอนมะ โน ร า  จั ง ห วั ด

สมุทรสงคราม 

2.11 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร 

2.12 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดส้มแป้น 

จังหวัดระนอง 

2.13 ชุมชนตําบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 

2.14 ชุมชนตลาดน้ําบางน้อย 

2.15 ชุมชนบ้านสารภี 
2.16 ชุมชนตําบลบางคนที 
2.17 สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาลพบุรี 

2.18 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ตัวอย่างผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มชุมชน :  
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน

โครงการที่ทําความร่วมมือ 

- อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ที่นํามาใช้ในการเรียน

การสอน 

- เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  จํานวน 14 เครือข่าย

ย่อย ได้แก่ 

3.1 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สชวท.) 

3.2 โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

3.3 สภาคมภาพยนตร์ 
3.4 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

3.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

3.6 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 

3.7 สภาวิชาชีพการพยาบาล 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

3.8 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

3.9 สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
3.10 สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์

บันเทิงไทย 

3.11 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย 

3.12 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - 

จีน 

3.13 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 

3.14 สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 

ตัวอย่างผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มสมาคม
วิชาชีพ :  
- มหาวิทยาลัยได้หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  และเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

- นักศึกษาได้รับความรู้ และมีทักษะสอดคล้อง

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ จํานวน 36 เครือข่าย 

4.1 โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู 

4.2 โรงเรียนต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

4.3 บริษัทจ๊อบดีบี 
4.4 บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด 

4.5 บริษัท ฟอร์แคส ชายน์แอนช์คอนชัลแตนท์ 

จํากัด 

4.6 บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเขียน 

จํากัด" 

4.7 บริษัท PULS 

4.8 บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส" 

4.9 The Art of AUD studio 

4.10 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
4.11 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

4.12 บริษัท MK เรสโตรองต์ จํากัด 

4.13 กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 



158
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ

 พ
.ศ. 2560

มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
uan S

unandha R
ajabhat U

niversity

 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 66

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

4.14กองทัพบก

4.15 โรงพยาบาลศิริราช 

4.16 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล" 

4.17 โรงพยาบาลตราด 

4.18 สถาบันกันตนา 
4.19 superman Co.,Ltd 

4.20 บริษัท ไบร์ทวีี จํากัด 

4.21 บริษัทไฟร์สตาร์ โปรดักชั่น จํากัด 

4.22 บริษัทที.โอ.เค สกรีน จํากัด 

4.23 บริษัท เนชั่น บอรดแคลติ้ง คอร์ปเปอร์

เรชั่น จํากัด (มหาชน) 

4.24 บริษัท พาชนะ เฮ้าส์ จํากัด 

4.25 บริษัท เยล ออร์ โน จํากัด 

4.26 หจก.อีลิท มีเดีย จํากัด 

4.27 บริษัท N&P creation จํากัด 

4.28 บริษัท กันตนากรุ๊ป จํากัด 

4.29 บริษัท อิมเมจิน ดีไซน์ จํากัด" 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

4.30 บริษัm เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอร์เรชั่น 

จํากัด 

4.31 บริษัท เซ็นทรัล เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด 

4.32 บริษัท  โฮมโปรดักส์  เ ซ็นเตอร์  จํากัด 

(มหาชน) 

4.33 บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด 

4.34 กรมการขนส่งทางบกจังหวัดนครปฐม" 

4.35 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน) 

4.36 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย 

ในพระราชูปถัมภ์ 

ตั วอ ย่างผลผ ลิต ที่ เป็ นประ โยช น์ของก ลุ่ม
ผู้ประกอบการ :  
- มหาวิทยาลัยได้หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

- นักศึกษาได้รับประสบการณ์การสอนจาก

สถานที่จริง พร้อมทั้งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

การประกอบอาชีพในอนาคต

- นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ

ประสบการณ์ในวิชาชีพ จากศึกษาดูงานจากฝึก

ประสบการวิชาชีพ เป็นต้น 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  จํานวน 

 13 เครือข่ายย่อย  

5.1 College of the Environment and Natural 

Resources can tho University, cab tho, Viet 

Nam 

5.2 Chia Nan University of :harmacy and 

Science, republic of china Taiwan 

5.3 Yunnan Normal of University 

5.4 Technological University of Philippines 

5.5 University Puta Malaysia (UPM) 

5.6 Kent State University, USA 

5.7 University Sains of Malaysia 

5.8 Metropolitan University of Prague 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

5.9 Chihlee University of Technology 

5.10 Nation University of Laos 

5.11 National University of Laos 

5.12 Binus University of Indonesia 

5.13 National University of Laos Lao people's 

Democratic Republic 
ตั วอ ย่างผลผ ลิต ที่ เป็ นประ โยช น์ของก ลุ่ม
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ :  
- นักศึกษาได้รับทักษะด้านการใช้ภาษาจีนกับ

เจ้าของภาษา 

-นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ในต่างประเทศ 

หมายเหตุ: 
การพิจารณาร้อยละเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  พิจารณาจากกลุ่ม

เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 5 กลุ่มเครือข่าย 

ได้แก่ 1) เครือข่ายศิษย์เก่า 2) เครือข่ายชุมชน  
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ 4)เครือข่าย

ผู้ประกอบการ  และ5) เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ โดยแต่ละกลุ่มเครือข่าย จะมีเครือข่าย

ย่อยซึ่งทุกเครือข่ายย่อยจะต้องแสดงผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ครบทุกเครือข่ายจึงจะสามารถนับได้ว่า

กลุ่มเครือข่ายนั้นๆ มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย*11  

 

 

 

เครือข่าย - - 5 5 5 100.00  มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา เช่น  การบริจาคเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ 

การให้ทุนการศึกษา  การร่วมจัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี  การมาให้ความรู้กับนักศึกษา เป็น

ต้น  จํานวน 5 กลุ่มเครือข่าย มี 93 เครือข่ายย่อย  

รายชื่อเครือข่ายย่อยดังปรากฏในตัวชี้วัดที่ 3.1.1. 

 โดยมีตัวอย่างการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

เครือข่ายดังนี้ 

1) เครือข่ายศิษย์เก่า  
- ร่วมจัดกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

- ร่วมจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการโดยเชิญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยาย 

- เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ากลับมาถ่ายทอด

ประสบการณ์และความรู้ 

- ให้ทุนการศึกษา 

2) เครือข่ายชุมชน   

- เป็นกลุ่มตัวอย่างในการค้นหาความรู้เพื่อ

นํามาใช้ในการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ

อาจารย์ 

-ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม 

- เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  

-ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

- จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

- แลกเปลี่ยนบุคลากรในการจัดการเรียนการ
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

สอนในการถ่ายทอดประสบการณ์

- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

4)เครือข่ายผู้ประกอบการ  

-ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

-เป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

-สนับสนุนวิทยากรและองค์ความรู้ในการเรียน

การสอน 

หมายเหตุ: 
1. การพิจารณาจํานวนเครือข่ายที่มีจํานวน

เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  จะ

พิจารณาจากจํานวนกลุ่มเครือข่ายที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 5 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายศิษย์เก่า 

2) เครือข่ายชุมชน  3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ 4)
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

เครือข่ายผู้ประกอบการ  และ5) เครือข่าย

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยแต่ละกลุ่มเครือข่าย 

จะมีเครือข่ายย่อยซึ่งทุกเครือข่ายย่อยจะต้องแสดงมี

ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

ครบทุกเครือ ข่ายจึงจะสามารถนับได้ ว่าก ลุ่ม

เครือข่ายนั้นๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. การมีส่วนร่วม หมายถึง เครือข่ายที่มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย 

เช่น  

- การบริจาคเงินทุนเพื่อช่วยเหลือ  

- การให้ทุนการศึกษา  

- การร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย  

-การมาให้ความรู้กับนักศึกษา 

-การเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

 คุณภาพบริการ 
 เป้าประสงค์ : 3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 
 3.2.1 ระดับความพึงพอใจ

ของเครือข่ายที่มีต่อการ

ดําเนินกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

 

ระดับความ

พึงพอใจ 

- - 4.50 3.51 4.61 100.00  หน่วยงานได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ

เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน พบว่า เครือข่ายมีความพึง

พอใจอยู่ในเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 

เป้าประสงค์ : 3.3 ความสําเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 
3.3.1 ร้อยละของข้อตกลง

ความร่วมมือที่ดําเนินการ

สําเร็จตามที่กําหนด*12  

 

 

ร้อยละ - - - 20.00 71.85 100.00  มหาวิทยาลัยมีกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา จํานวน 5 เครือข่าย ซึ่งมีดําเนินการตาม

ข้อตกลงความร่วมมือสําเร็จตามที่กําหนด จํานวน  

97  ข้อตกลง จากข้อตกลงทั้งหมด 135 ข้อตกลง 

คิดเป็นร้อยละ 71.85 
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 พ

.ศ. 2560

มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
uan S

unandha R
ajabhat U

niversity

 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 75

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

  ประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 
 3.4.1 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับ

เครือข่าย*13  

ระดับ

ความสําเร็จ 

- - 5 5 5 20.00  1) มหาวิทยาลัย  มีแผนการแสวงหาเครือข่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการ

อนุมัติจากอธิการบดี 

2) มีการดําเนินงานได้ตามแผนฯ ร้อยละ 100 และ

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100   

3) มีการจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายศิษย์เก่า ผ่าน

เว็บไซต์ www.ssru.alumni.ac.th ฐานข้อมูล

เครือข่ายชุมชน  

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีแผนการแสวงหาเครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติ

จากผู้บริหารระดับสูง และมีการดําเนินงานได้

ตามแผน ร้อยละ 60 

2. มีการดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 80 และ

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 60 

3. มีการดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100 และ
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 70 

4. มีการดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100 และ

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 

5. มีการจัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายที่จัดเก็บ
ข้ อ มู ล อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  อ ย่ า ง น้ อ ย  

2 เครือข่าย 

  การพัฒนาองค์การ 
 เป้าประสงค์ : 3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 
 3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่

เข้าร่วมการพัฒนา การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์

เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และนานาชาติ 

ร้อยละ - - 10.98 10.00 11.54 100.00  มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัด

โครงการเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 

ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 

2560 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการ

วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน  

จ.สมุทรสงคราม  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจํานวน 162

คน จากบุคลากรทั้งหมด 1,404  คน คิดเป็นร้อยละ 

11.54 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
  ประสิทธิผล 
 เป้าประสงค์ : 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย*14 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 100.00 100.00  มหาวิทยาลัยกําหนดแผนการขับเคลื่อนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics  จํานวน 14 

กิจกรรม  โดยทุกกิจกรรมดําเนินการได้บรรลุ

เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยสามารถ

ดําเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย ผล 
1. การฝาก Link กับ

หน่ ว ย ง านภายนอก  ( ใ น

ประเทศ) 

252 ลิงค์ 560 

2. การฝาก Link กับ

หน่วยงานภายนอก (ใน

ต่างประเทศ) 

126 ลิงค์ 267 

3. การทําเว็บไซต์ประจําตัว

อาจารย์ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์

ประจําสาขาวิชาและเว็บไซต์

หน่วยงาน 

ร้อยละ 

100 

100.00 
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

กิจกรรม เป้าหมาย ผล 
4. จํานวน มคอ. ที่เผยแพร่

บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ 

(รวมจํ านวนอาจารย์ ล า

ศึกษาต่อ*2) 

1,532 7,000 

5. จํานวนเอกสารการเรียน

ก า ร ส อ น ที่ เ ผ ย แ พ ร่ บ น

เว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ 

(รวม จํ านวนอาจารย์ ล า

ศึกษาต่อ*2)  

1,532 10,351 

6. บทความวิจัยที่ได้รับการ

เผยแพร่ใน Proceedings/ 

Journal ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ ที่นํามาเผยแพร่ไว้

บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ 

(อาจารย์ปฏิบัติงานจริง) 

ร้อยละ 80 95.04 

7. จํ า น ว น ก า ร

ประชาสัมพันธก์จิกรรมต่างๆ 

ห รือข่ า วสารบน เว็ บ ไซต์

ประจําหน่วยงาน โดยแนบ

ไฟล์เนื้อหาที่เป็นไฟล์ .pdf 

2,016 3,997 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 79

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

กิจกรรม เป้าหมาย ผล 
8. ก า ร นํ า ร า ย ง า น

วิ ทยานิ พนธ์ เ ผยแพร่ บน

เว็บไซต์ประจําหน่วยงาน 

(เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย) 

ร้อยละ 80 100.00 

9. การนํารายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประจําหน่วยงาน (เฉพาะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

 

ร้อยละ 80 100.00 

10. การทําวารสารวิชาการ

ออนไลน์ประจําหน่วยงาน 

14 ฉบับ 18 

11. การเป็นเจา้ภาพหรือเป็น

เจ้าภาพร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

จัดประชุมวชิาการระดับชาติ/

นานาชาติ และเผยแพร่ 

Proceedings บนเว็บไซต์

ประจําหน่วยงาน 

 

 

14 ครัง้ 20 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 80

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

กิจกรรม เป้าหมาย ผล 
12. ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

(เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย)  

1 ครัง้ 1 

13. บทความวิจัยที่นําเสนอ

ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล 

Google scholar หรือ

ฐานข้อมูลที่สูงกว่า 

ร้อยละ 50 67.08 

14. บทความวิ จัยที่ตีพิมพ์

บทความวิจัยนานาชาติ SJR, 

SCOPUS, ISI 

ร้อยละ 7 10.14 

เป้าประสงค์ : 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย*
15 

 

ร้อยละ - - 92.61 80.00 97.60 100.00  ผลการสํารวจ รอบที่ 2  พบว่า ผู้รับบริการและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 97.60 

รายการประเมิน การรับรู้ 
รู้ ไม่รู ้

1. เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับที่

หนึ่งของประเทศ 

97.69 2.31 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 81

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

รายการประเมิน การรับรู้ 
รู้ ไม่รู ้

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

การศึกษาชั้นนํา 

96.29 3.71 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเปน็

ที่ยอมรับ 

96.28 3.72 

4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ

ในการใหบ้ริการเปน็อย่างด ี

94.46 5.54 

5. บุคลากรมีความตัง้ใจ ซื่อสัตย ์

และเอาใจใส่ในการให้บริการ 

94.35 5.65 

6. บุคลากรมีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี

สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร

กับผู้มารับบริการ 

98.91 1.09 

7. ได้รับบริการด้วยความเสมอภาค 91.62 8.38 

8. ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการ

ให้บริการ 

94.15 5.85 

9. มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนกิจกรรมของสังคมและ

ชุมน 

 

93.06 6.94 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 82

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

รายการประเมิน การรับรู้ 
รู้ ไมรู่ ้

10. มหาวิทยาลัยมโีครงการด้านการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม

หลักของศาสนา 

93.95 6.05 

รวม 97.60 2.40 
  คุณภาพบริการ 
 เป้าประสงค์ : 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 
 4.3.1 ร้อยละของนักศึกษา

ชาวต่างชาติเทียบกับ

นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ - - - 0.30 0.28 94.34  มีนักศึกษาชาวต่างชาติ จํานวน 78 คน เทียบกับ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จํานวน 27,560 คน  

คิดเป็นร้อยละ 0.28 

แนวทางการปรับปรุง 
1) พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติและ

จัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติมาประจําหลักสูตร 

2) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสอง

ภาษา  และใ ช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับ

เครื อ ข่ าย ต่ า งประ เทศ  หรื อ จัดทํ า โคร งการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ/ หรือให้
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 83

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

นักศึกษาชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยน

  ประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 
 4.4.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยที่เป็น

ชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์

ประจําและนักวิจัยทั้งหมด*16 

 

ร้อยละ - - - 2.25 2.54 100.00  มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจําที่เป็นชาวต่างชาติ 

จํานวน 20คน เทียบกับอาจารย์ประจําทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจริง จํานวน 787 คน คิดเป็นร้อยละ  

2.54 โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินงานตาม

หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน อ.ต่างชาติ อ. 

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1) ครุศาสตร์ 2 62 3.23 

2) วทิยาศาสตร์ฯ 2 108 1.85 

3) มนุษยศาสตร์ฯ 2 119 1.68 

4) วทิยาการจัดการ 2 101 1.98 

5) เทคโนโลยีอุตฯ 2 77 2.60 

6) ศิลปกรรมศาสตร์ 1 46 2.17 

7)  บัณฑิตวทิยาลยั 1 39 2.56 

8) นานาชาติ 6 37 16.22 

9) นวัตกรรมฯ 1 48 2.08 
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 84

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

หน่วยงาน อ.ต่างชาติ อ. 

ทั้งหมด 

ร้อยละ 

10) พยาบาลฯ - 41 0.00 

11) สหเวชศาสตร์ - 46 0.00 

12) การภาพยนตร ์ 1 11 9.09 

13) โลจสิติกส์ - 52 0.00 

รวม 20 787 2.54 
  การพัฒนาองค์การ 
 เป้าประสงค์ : 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทนัสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5.1 ระดับความสําเร็จของ

การใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ ของ Social 

Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ 

ระดับ

ความสําเร็จ 

- - 5 5 5 100.00  1. มห า วิ ท ย า ลั ย แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํ า ง า น ก า ร

ประชาสัมพัน ธ์ส ร้างภาพลักษณ์  และจัดทํา

แผนการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดให้มีกิจกรรม

เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

2. ดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์ 

3. กองกลางดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนฯ 
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                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 85

มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

4. มี ก า รประ เ มินผลความสํ า เ ร็ จ ของการ

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์  

5. จากการสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ผู้บริการรับรู้

ภาพลักษณ์ฯ ร้อยละ 97.60 เพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1 

ร้อยละ  3.50 

เกณฑ์การประเมิน 
1)  มีคณะทํางานการประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์ และมีแผนการประชาสัมพันธ์สร้าง

ภาพลักษณ์ โดยต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ (Social Media) 

2) มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ 

3) มีการติดตามการดําเนินงานตามการ
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และรายงานผลให้

ผู้บริหารทราบ 

4) มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
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มิติ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560
(รอบ 12 เดือน) 

 ความ
สอดคล้อง
ของตัวชี้วัด

หมายเหต ุ

2557 2558 2559 ค่า
เป้าหมาย

ผล ร้อยละ
ความ 

ก้าวหน้า 

เดิม ใหม่

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ พร้อมกําหนดแนว

ทางการพัฒนาในปีถัดไป  

5) มีผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์และ

การให้บริการของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
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    สวนที่ 2  ขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงผลการปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)  

ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 
 

  การจากติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีได้

เห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เมื่อคราวการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่  18 ตุลาคม 2560  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  

ลําดับ 
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
2560 

ผลการ
ดําเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง  ผู้กํากับดูแล / 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
1. 1.7.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละ ≥25.00 20.90 1) กํากับติดตามผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ของ

อาจารย์ที่เสนอผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง ณ 

ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลงาน 

จํานวน 64 คน  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ฯ เสนอผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่มตําแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) พัฒนา

ผลงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

ผู้กํากับดูแล: อธิการบดี 
หน่วยงานเจ้าภาพ:  
กองบริการการศึกษา และ

กองบริหารงานบุคคล 
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ลําดับ 
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
2560 

ผลการ
ดําเนินงาน

แนวทางการปรับปรุง  ผู้กํากับดูแล / 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
2. 4.3.1 ร้อยละของนักศึกษา

ชาวต่างชาติเทียบกับ

นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ ≥0.31 0.28 1) พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติและจัดหาอาจารย์

ชาวต่างชาติมาประจําหลักสูตร 

2) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา และใช้

ประโยชน์จากความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ หรือ

จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ/ 

หรือให้นักศึกษาชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยน 

ผู้กํากับดูแล:  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าภาพ:  
กองบริการการศึกษา 
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สวนที ่3  สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) สําหรับตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย พบว่า มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ  1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ได้งานตรงสาขาวิชา 

  มหาวิทยาลัยยังคงบรรจุตัวชี้วัดดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ

เป้าหมายดังกล่าว สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ย้อนหลัง 

ผลการดําเนินงาน ปี 2560 
(รอบ 12 เดือน) 

2557 2558 2559 ค่าเป้าหมาย 
ผล ร้อยละความ 

ก้าวหน้า 
1) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี 

โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*1 

ระดับคะแนน 4.33 4.45 4.21 4.30 4.48 100.00 

2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป*ี2 

ร้อยละ 87.54 91.99 83.24 85.00 93.83 100.00 

3) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ที่ได้งานตรง

สาขาวิชา 

ร้อยละ 66.54 80.37 68.65 75.00 85.49 100.00 
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สวนที่ 4  สรุปขอมูลดานงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
                    มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยึดการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ จึงได้มีการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 1,825,548,800.00 บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 

871,387,400.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 954,161,400.00 บาท โดยในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยฯ  

มีแผนการใช้จ่าย และผลการเบิกจ่าย สามารถสรุปผลการดําเนินการตามแผนภูมิที่ 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 4.1 การดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2560  (รอบ 12 เดือน)    ณ 30 กันยายน 2560 

ตัวชี้วัดทีส่ําคัญทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด
บรรลุ  48 ตัวชี้วัด

คิดเป็นร้อยละ 96.00 รวม
จัดสรรงบประมาณ 626,451,600.00                65.65% 29,048,400.00             3.04% 22,483,000.00            2.36% 18,614,500.00            1.95% 257,563,900.00         26.99% 954,161,400.00      
ผลเบิกจ่าย 536,199,600.00                85.59% 25,964,200.00             89.38% 16,775,400.00            74.61% 15,331,900.00            82.37% 233,045,700.00         90.48% 827,316,800.00      
จัดสรรงบประมาณ 309,607,100.00                35.53% 102,212,000.00          11.73% 4,650,000.00              0.53% -                                0.00% 454,918,300.00         52.21% 871,387,400.00      
ผลเบิกจ่าย 307,867,900.00                99.44% 102,178,900.00          99.97% 4,614,900.00              99.25% -                                0.00% 443,886,800.00         97.58% 858,548,500.00      
จัดสรรงบประมาณ 936,058,700.00                51.28% 131,260,400.00          7.19% 27,133,000.00            1.49% 18,614,500.00            1.02% 712,482,200.00         39.03% 1,825,548,800.00   
ผลเบิกจ่าย 844,067,500.00                90.17% 128,143,100.00          97.63% 21,390,300.00            78.83% 15,331,900.00            82.37% 676,932,500.00         95.01% 1,685,865,300.00   

ยุทธศาสตร์ที ่4 ขยายการยกยอ่ง
ระดบันานาชาติ

32 กลยุทธ์
35 กจิกรรม/โครงการ

25 ตวัชี้วดั
บรรลุ 24  ตวัชี้วดั

พนัธกิจ :
ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(To offer  education ;To conduct research ; To provide academic services ;  To conserve ar ts and culture)
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงาน

วชิาการ ตีพิมพ์ เผยแพร ่และสิทธิ
ทางปัญญา

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้าง
ความสัมพนัธ์และเชื่อมโยง

เครือขา่ย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันามหาวทิยาลยัให้
เป็นเอตทคัคะอยา่งยัง่ยืน

 เงินนอก
งบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมทั้งสิ้น

5 เป้าประสงค์
7 กลยุทธ์

8 กจิกรรม/โครงการ
6 ตวัชี้วดั

บรรลุ 6 ตวัชี้วดั
คิดเป็นร้อยละ 100

5 เป้าประสงค์
14 กลยุทธ์

14 กจิกรรม/โครงการ
5 ตวัชี้วดั

บรรลุ 4 ตวัชี้วดั
คิดเป็นร้อยละ 80.00คิดเป็นร้อยละ 96.00

9 เป้าประสงค์
13 กลยุทธ์

14 กจิกรรม/โครงการ
14 ตวัชี้วดั

บรรลุ 14 ตวัชี้วดั
คิดเป็นร้อยละ 100

11 เป้าประสงค์
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สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)   ได้ดังนี้  

4.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)  จําแนกตามงบรายจ่าย สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 4.1-4.3 
  
ตารางที่ 4.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (รวมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 

งบรายจ่าย
งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 

คงเหลือ หมายเหตุ
บาท ร้อยละ

  งบบุคลากร 354,075,900 337,311,400  16,764,500 4.73

  งบดําเนินงาน 592,657,700 499,217,000  93,440,700 15.77

  งบลงทนุ  369,582,300 345,356,400  24,225,900 6.55

  งบเงินอุดหนุน 462,748,000 459,148,500  3,599,500 0.78

  งบรายจ่ายอื่น 46,484,900 44,832,000  1,652,900 3.56

รวมทั้งสิ้น  1,825,548,800 1,685,865,300  139,683,500 7.65



184
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ

 พ
.ศ. 2560

มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
uan S

unandha R
ajabhat U

niversity
 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 92

 ตารางที่ 4.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)  (งบประมาณแผ่นดิน) 

งบรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 
คงเหลือ 

หมายเหต ุ
บาท ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 122,250,200   122,203,600 46,600 0.04 ได้รับการโอนงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง

2) งบดําเนินงาน 96,480,500  85,625,400 10,855,100 11.25 งบประมาณที่เหลือเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารมีวาระที่ทางกรมบัญชีกลาง

เบิกจ่ายในงบบุคลากร แต่สํานักงบประมาณให้มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณไว้ในงบ

ดําเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโอนไปยังงบบุคลากร

ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางเบิกจ่าย 

3) งบลงทุน 197,182,900   197,182,900 -  -  -

4) งบเงินอุดหนุน 413,571,300   411,743,900 1,827,400 0.44 งบประมาณที่เหลือเป็นค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งต้องเบิกจ่ายตามรายหัว 

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม (เป็นงบประมาณที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์

ปริญญาเอก) 

5) งบรายจ่ายอื่น 41,902,500  41,792,700 109,800 0.26 มีบางโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสําเร็จตามบรรลุวัตถปุระสงค์แล้ว แต่ใช้

งบประมาณไม่เต็มจํานวนที่วางไว้ จึงทําให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 

รวมทั้งสิ้น 871,387,400   858,548,500 12,838,900 1.47
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 ตารางที่ 4.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (เงินรายได้) 

งบรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว 
คงเหลือ 

หมายเหต ุ
บาท ร้อยละ 

1) งบบุคลากร 231,825,700 215,107,800  16,717,900 7.21 หน่วยงานมีแผนการจ้างอาจารย์ประจํา 

แต่ในระหว่างปีมีการปรับแผนเป็นการจ้าง

อาจารย์พิเศษแทน  

2) งบดําเนินงาน 496,177,200 413,591,600  82,585,600 16.64 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนแต่ใช้

งบประมาณไม่เต็มจํานวนที่วางไว้  

3) งบลงทุน 172,399,400 148,173,500  24,225,900 14.05 งบประมาณที่เหลือจ่ายเป็นงบประมาณที่

เหลือจากการต่อรองราคาของการจัดซื้อ

จัดจ้าง และอีกส่วนเป็นงบประมาณที่

เหลือจากการที่มหาวิทยาลัยบริหาร

จัดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

4) งบเงินอุดหนุน 49,176,700 47,404,600 1,772,100 3.60 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนแต่ใช้

งบประมาณไม่เต็มจํานวนที่วางไว้  

5) งบรายจ่ายอื่น 4,582,400 3,039,300 1,543,100 33.67

รวมทั้งสิ้น  954,161,400  827,316,800  126,844,600 13.29   
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 4.2 สรุปผลการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) จําแนกตามงบดําเนินการและงบลงทุน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560) 

สามารถสรุปได้ดังตาราง 4.4 

ตาราง 4.4 สรุปผลการใช้งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 

 
 
 
 
 4.3 สรุปผลการใช้งบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12  เดือน) จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (รวมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)  สามารถสรุปได้ดังตาราง 4.5 

   ตาราง 4.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน 

แผน (บาท) ผล (บาท) ร้อยละ แผน (บาท) ผล (บาท) ร้อยละ 
1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 626,451,600   536,199,600 85.59 309,607,100 307,867,900  99.44  

2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 29,048,400   25,964,200 89.38 102,212,000 102,178,900  99.97  

3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 22,483,000   16,775,400 74.61 4,650,000 4,614,900  99.25  

4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 18,614,500   15,331,900 82.37 -  -   -  

 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

257,563,900   233,045,700 90.48 454,918,300 443,886,800  99.36  

รวมทั้งสิ้น  954,161,400  827,316,800  86.71   871,387,400  858,548,500  98.53  
 

 

แผน ผล ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
งบดําเนินการ 674,204,500    661,365,600    98.10   12,838,900        1.90    781,762,000       679,143,300    86.87  102,618,700         13.13   1,455,966,500    1,340,508,900    92.07  115,457,600     7.93    

งบลงทุน 197,182,900     197,182,900     100.00  -                   -     172,399,400       148,173,500     85.95  24,225,900          14.05   369,582,300      345,356,400      93.45  24,225,900       6.55    

รวมงบประมาณ 871,387,400    858,548,500   98.53  12,838,900.00   1.47    954,161,400       827,316,800    86.71   126,844,600.00   13.29  1,825,548,800   1,685,865,300   92.35 139,683,500    7.65   

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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 4.4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) จําแนกตามแหล่งงบประมาณ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560) สามารถ

สรุปได้ดังตาราง 4.6 

 ตาราง 4.6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)  จําแนกตามแหล่งงบประมาณ   

ปีงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 หมายเหต ุ
งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

(บาท)  
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)  
งบประมาณรายจ่ายตาม พรบ. และ ตามสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรหลังปรับลดงบประมาณระหว่างปี 

1) งบประมาณแผ่นดิน 871,387,400 858,548,500 98.53 12,838,900 

2) เงินรายได้ 954,161,400 827,316,800 86.71 126,844,600 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  1,825,548,800  1,685,865,300  92.35  139,683,500   
 
 4.5 สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) 
 ตาราง 4.7  สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ ปงีบประมาณ 2560 (รอบ12 เดือน) จําแนกตามแหล่งเงิน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

ปีงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ งบประมาณจัดสรร ร้อยละการ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณจัดสรร ร้อยละการ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณจัดสรร ร้อยละการ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการ

งบประมาณแผ่นดิน           879,681,600                50.29          870,881,200                  99.00            871,387,400               47.73          858,548,500                  98.53 -          8,294,200 -             0.94 -           12,332,700 -                 1.42

เงินรายได้           869,402,400                49.71          741,276,500                  85.26            954,161,400               52.27           827,316,800                   86.71          84,759,000               9.75            86,040,300                  11.61

รวม        1,749,084,000             100.00        1,612,157,700                    92.17        1,825,548,800             100.00      1,685,865,300                   92.35          76,464,800               4.37            73,707,600                  4.57

เพิ่ม (ลด) จากปีงบประมาณ พศ. 2559 หมายเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



188
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ป�งบประมาณ

 พ
.ศ. 2560

มห
าวิทยาลัยราชภ

ัฏ
สวนสุนันทา

S
uan S

unandha R
ajabhat U

niversity

 
 

                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

                                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 96

ตาราง 4.8  สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) จําแนกตาม 

งบรายจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงบประมาณ

งบรายจ่าย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เพิ่ม/ลด (บาท) ร้อยละ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เพิ่ม/ลด (บาท) ร้อยละ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เพิ่ม/ลด (บาท) ร้อยละ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เพิ่ม/ลด (บาท) ร้อยละ  พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 เพิ่ม/ลด (บาท) ร้อยละ  พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 เพิ่ม/ลด (บาท) ร้อยละ
งบบุคลากร 125,962,300   122,250,200     -           3,712,100 -    2.95        125,962,300        122,203,600 -         3,758,700 -     2.98 241,037,800        231,825,700      9,212,100-           -     3.82 241,037,800   215,107,800    -      25,930,000 -   10.76           367,000,100           354,075,900 -          12,924,200 -    3.52           367,000,100            337,311,400 -         29,688,700 -    8.09

งบดําเนินงาน 90,422,100     96,480,500                  6,058,400       6.70          90,396,600         85,625,400 -         4,771,200 -     5.28 521,955,400        496,177,200      25,778,200-         -      4.94 418,903,400   413,591,600    -         5,311,800 -     1.27           612,377,500           592,657,700 -          19,719,800 -    3.22          509,300,000           499,217,000 -          10,083,000 -    1.98

งบลงทุน 227,855,100    197,182,900     -        30,672,200 -  13.46        221,496,600        197,182,900 -       24,313,700 -   10.98 78,354,300         172,399,400      94,045,100             120.03 55,289,500    148,173,500            92,884,000   168.00          306,209,400          369,582,300            63,372,900     20.70           276,786,100           345,356,400            68,570,300   100.00

งบเงินอุดหนุน 424,237,400   413,571,300     -         10,666,100 -    2.51        421,999,900         411,743,900 -       10,256,000 -     2.43 23,522,800         49,176,700                     25,653,900     109.06 22,813,200     47,404,600              24,591,400    107.79           447,760,200           462,748,000             14,987,800       3.35            444,813,100           459,148,500             14,335,400       3.22

งบรายจ่ายอื่น 11,204,700      41,902,500                30,697,800   273.97           11,025,800          41,792,700         30,766,900    279.04 4,532,100           4,582,400                             50,300          1.11 3,232,600      3,039,300      -            193,300 -    5.98             15,736,800             46,484,900             30,748,100   195.39             14,258,400             44,832,000            30,573,600    214.43

รวม 879,681,600   871,387,400  -          8,294,200 -    0.94        870,881,200      858,548,500 -      12,332,700 -     1.42 869,402,400     954,161,400                84,759,000        9.75 741,276,500 827,316,800          86,040,300     11.61      1,749,084,000      1,825,548,800           76,464,800      4.37       1,612,157,700      1,685,865,300            73,707,600       4.57

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณจัดสรร ผลการเบิกจ่าย รวมงบประมาณจัดสรร รวมผลการเบิกจ่าย
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้อง

ตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 


