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ส่วนที่ 1
ลักษณะองค์กร

1.1 ประวั ติ ค วามเป็ น มา

82 ปี
(2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 15 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2547

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2535

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

พ.ศ. 2518

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2480

โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480
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1.2 พื้ น ที่ จั ด การศึ ก ษา

ศู น ย์ การศึ ก ษาจังหวัด อุด รธานี
พื้นที่ 15 ไร่ (2 หลักสูตร)
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศู นย์ การศึ ก ษาจังหวัด นครปฐม

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พื้นที่ 275 ไร่ (9 หลักสูตร)
 วิทยาลัยนานาชาติ
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะ
การแสดงและสื่อใหม่

ศู นย์ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
พื้นที่ 80 ไร่ (5 หลักสูตร)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทา
 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

กรุ ง เทพมหานคร
พื้นที่ 62 ไร่ (91 หลักสูตร)

 คณะครุศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศู นย์ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด ระนอง

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

พื้นที่ 128 ไร่ (3 หลักสูตร)

 บัณฑิตวิทยาลัย

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
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1.3 หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอน

ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร
ปริญญาตรี 77 หลักสูตร
(0.97%)
(74.76%)

103
หลักสูตร

ปริญญาโท 15 หลักสูตร
(14.56%)
ปริญญาเอก 10 หลักสูตร
(9.71%)

103
หลักสูตรนานาชาติ 8 หลักสูตร

หลักสูตร

(7.77%)
หลักสูตรปกติ 95 หลักสูตร
(92.23%)

ที่มา : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562

หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งสอบเพื่ อ ขอใบประกอบวิ ช าชี พ

ครุศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

ที่มา : กองบริการการศึกษา/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562
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1.4 นั ก ศึ ก ษา

ปริญญาตรี 27,410 คน

ป.บัณฑิต 85 คน

(96.35%)

(0.30%)

28,448
คน

ปริญญาโท 682 คน
(2.40%)
ปริญญาเอก 271 คน

(0.95%)

28,448
คน

นักศึกษาต่างชาติ 216 คน
(0.76%)
นักศึกษาไทย 28,232 คน
(99.24%)

ที่มา : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2/2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562

1.5 บุ ค ลากร
สายวิชาการ
ปริญญาเอก 353 คน
(40.48%)

ข้าราชการ 120 คน
(13.76%)

872
คน

ปริญญาโท 506 คน
(58.03%)

อาจารย์ชาวต่างชาติ 29 คน
(3.33%)

ปริญญาตรี 13 คน

(1.49%)

พนักงานมหาวิทยาลัย 723 คน
(82.91%)

ศาสตราจารย์ 10 คน
(1.15%)

222
คน

รองศาสตราจารย์ 37 คน
(4.24%)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 175 คน
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

(20.07%)

ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดิน 352 คน
(35.45%)
ปริญญาโท 179 คน
ข้าราชการ 20 คน
(18.02%)
(2.01%)
พนักงานราชการ 28 คน

993
คน

(2.82%)
ลูกจ้างประจา 28 คน

ปริญญาตรี 563 คน
(56.70%)

(2.82%)
ลูกจ้างชั่วคราว 210 คน

ต่ากว่าปริญญาตรี 251 คน

(21.15%)

(25.28%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้ 355 คน
(35.75%)
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562

1.6 ห้ อ งเรี ย น/ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร

ห้อ งเรีย น 313 ห้อ ง
ห้ อ งเรี ย น 267 ห้ อ ง
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ห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ 13 ห้ อ ง

ห้ อ งเรี ย นรวม 33 ห้ อ ง

ห้อ งปฏิบัติก าร 198 ห้อ ง

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคลิ นิ ค แพทย์ แ ผนจี น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ แ ผนไทย

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารชี ว วิ ท ยา

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารไฟฟ้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ด้ า นสถาปั ต ยกรรม

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารครั ว

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตั ด ต่ อ

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์

ห้ อ งถ่ า ยภาพนิ่ ง

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต งาน
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอาหารไทย
และนานาชาติ

ห้องปฏิบัติการภัตตาคารจาลอง
SSRUIC BISTRO

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการบิ น

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
Smart Classroom

ห้ อ งจาลองห้ อ งพิ พ ากษา

โรงละคร

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารการโรงแรม
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ส่วนที่ 2
การนาองค์กร
อย่างมีวิสัยทัศน์

2.1 SSRU Roadmap 2030
สวนสุนน
ั ทา 2030 ก้าวสู.่ .. “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”
SSRU 2030 (พ.ศ. 2570-2574) “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”
( International Niche Guru University )
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 5 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก
ของมหาวิ ท ยาลั ย ไทย และไม่ น้ อ ยกว่ า 2 สาขาที่ เ ป็ น เลิ ศ อยู่ ใ นกลุ่ ม 500 อั น ดั บ แรก
ของมหาวิทยาลัยโลก

SSRU 2025 (พ.ศ. 2565-2569) “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะทีม่ อี ตั ลักษณ์”
(Niche Guru University)
ความสาเร็ จ ตามวิ สัย ทัศ น์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยไทย

SSRU 2020 (พ.ศ. 2560-2564) “มหาวิทยาลัยแม่แบบทีด
่ ขี องสังคม”
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทา
ด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

2.2 ยุ ท ธศาสตร์ แ ละโครงการที่ สาคั ญ
พัฒ นามหาวิท ยาลัย ให้เ ป็นเอตทัค คะ
อย่า งยั่ง ยืน
1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษา
สู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น

1

2

2. โครงการนาเสนองานวิจัย

1. โครงการส่ งเสริมการตี พิมพ์ เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ

(Mini-conference) ของนักศึกษา

2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

ของประชาชนในท้องถิ่น

4. โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
สร้า งความสัม พันธ์ เชื่อ มโยง
เครือ ข่ายและท้อ งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

1. โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศ
2. โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ
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ขยายการยกย่อ งระดับ นานาชาติ

3

4

(U-Ranking)
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติ

2.3 การกากั บ ติ ด ตาม ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย

นายกร ทัพ พะรัง สี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิ ด วิชั ย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวพรพิ ม ล รั ต นพิทัก ษ์

ประธานสภาวิชาการ

ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ วีร ะ โชติธ รรมาภรณ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายสมชาย อั ศ วเศรณี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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2. 4 ผู้ บ ริ ห าร
2.4.1 ระดับมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิ ด วิ ชั ย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จาปาทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ดวงพร แสงทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

2.4.2 ระดับหน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พรพรรณ วรสีหะ

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ

คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์

คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

ผู้อานวยการสานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
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อาจารย์อนันตชัย เอกะ

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี

ผู้อานวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายธวัชชัย สู่เพื่อน

ผู้อานวยการสานักทรัพย์สินและรายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
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ส่วนที่ 3
การดาเนินงานและผลลัพธ์

3.1 ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย
3.1.1 การปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ทั น สมั ย
การปรั บ เปลี่ ย นห้ อ งเรี ย นแบบ
Smart Classroom

การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
PLC & Active learning

ห้องปฏิบตั ิการโลจิสติกส์เสมือนจริง

16

3.1.2 นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ / นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น
นักศึกษาต่างชาติ จานวน 216 คน
198 คน

1 คน

1 คน 1 คน 1 คน 2 คน 4 คน 4 คน 4 คน

นักศึกษาแลกเปลีย่ น จานวน 200 คน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยน จานวน 54 คน
23 คน
15 คน
10 คน

1 คน

2 คน

3 คน

นักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน จานวน 146 คน
132 คน

1 คน

3 คน

10 คน

ที่มา : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562
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3.1.3 เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ

131 เครือข่าย
สถาน

มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาชีพ/

ชุมชน

ประกอบการ

ต่างประเทศ

สมาคมวิชาชีพ

36

33 เครือข่าย

28 เครือข่าย

20 เครือข่าย

เครือข่าย

ศิษย์เก่า
14 เครือข่าย

 ให้ทุนการศึกษา

 แหล่งฝึกวิชาชีพ

 ถ่ายทอด

 ร่วมพัฒนา
หลักสูตร บริการ

ประสบการณ์
การทางาน

 พัฒนาและแลกเปลี่ยน
ด้านวิชาการ วิจัย

 เสนอแนะแนวทาง

 เป็นแหล่งข้อมูลและ

การจัดการเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

การสอน

และกิจกรรมนักศึกษา

วิชาการ และวิชาชีพ

 ถ่ายทอดองค์

วิชาการ

ความรู้

ที่เป็นประโยชน์

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562

3.1.4 จานวนผู้ ส มั ค รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ผู้สมัครเรียน

นักศึกษาใหม่

ผู้สมัครเรียน

36,066 คน

6,751 คน

873 คน

นักศึกษาใหม่
495 คน

31,286 คน

6,079 คน

3,540 คน
886 คน

2,113 คน
281 คน

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้สมัครเรียน

นักศึกษาใหม่

ที่มา : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 ณ เดือนกรกฎาคม 2562
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3.1.5 การมี ง านทาของบั ณ ฑิ ต

3,761

95.29 94.34 98.50

4.59 4.39 4.69
86.50 83.54 90.87

760
267

4,788 คน

ร้อยละ 95.32

บัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ

การมีงานทา

ร้อยละ 86.28
ทางานตรงสาขา

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับ 4.55
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มา : กองบริการการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562

3.1.6 บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ

ที่มา : คณะ/วิทยาลัย
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562

19

3.1.7 รางวั ล ของผลงานนั ก ศึ ก ษา

221 ผลงาน

ระดับนานาชาติ

153 ผลงาน

63 ผลงาน

126 ผลงาน
221

(28.51%)

ผลงาน
ระดับชาติ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

158 ผลงาน
(71.49%)

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562

3.1.8 ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการนาเสนอจากการจัด Mini-conference

นาเสนอระดับนานาชาติ
ผ่านการนาเสนอ
เข้าร่วม

2,310 ผลงาน

31 ผลงาน

1,942 ผลงาน
ที่มา : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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3.1.9 ผลการสอบเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6

มหาวิทยาลัยเอกชน 19 คน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 131 คน

(12.10%)

(83.44%)

157

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 5 คน
(3.19%)

คน

อื่นๆ 2 คน
(1.27%)

ที่มา : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562

3.2 ด้ า นการวิ จั ย
3.2.1 วารสารของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thailand citation index (TCI) และ
Asean citation index (ACI)
กลุ่ม 1

ISSN 2351-0811

ISSN 1095-9353

ISSN 2229-2802

กลุ่ม 2

ISSN 1905-2219

ISSN 2351-0390

ฐาน Thailand citation index (TCI)

ISSN 2351-0889

ISSN 2286-9565

ISSN 1906-3849

ISSN 2408-2740

ฐาน Thailand citation index (TCI) และ ASEAN citation index (ACI)
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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3.2.2 ผลงานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์

3.2.3. งบประมาณด้ า นการวิ จั ย

ที่ ตี พิ ม พ์ แ ละนาเสนอผลงาน
9.4805 ล้านบาท
(3.79%)

Journal 277 ผลงาน
(20.47%)

1,330
ผลงาน

55.7567 ล้านบาท
(22.32%)

249.8481
ล้านบาท

184.6108 ล้านบาท
(73.89%)

Proceedings 1,053 ผลงาน
(77.83%)

เงินรายได้

งบแผ่นดิน

แหล่งทุนภายนอก

3.2.4 งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และนาเสนอและค่านาหนักคุณภาพของผลงานวิจัย
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยนับ : ผลงาน

4 63 3 26 34

130 ผลงาน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

1,353
ผลงาน

และเทคโนโลยี

101

141

2 13 55

312 ผลงาน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

105

625

44 44 93

911 ผลงาน
ค่านาหนัก

0.2

0.4

0.6

0.8

3.2.5 การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
85 ผลงาน

46 ผลงาน

(21.68%)

(11.74%)

กลุ่มสาขามนุษยศาสต ร์และสังคมศาสตร์

392
ผลงาน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
261 ผลงาน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(66.58%)
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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1.0

3.2.6 สิ ท ธิ บั ต ร
115 ผลงาน

120 ผลงาน

79 ผลงาน

34 ผลงาน
45 ผลงาน

36 ผลงาน

34 ผลงาน

5 ผลงาน
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

จานวนสิทธิบต
ั รต่อปี
จานวนสิทธิบต
ั รสะสม

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร พ.ศ. 2562

ลวดลายกระดาษ เลขที่สิทธิบัตร: 63248

กล่อง เลขที่สิทธิบัตร: 63249

อุปกรณ์นวด เลขที่สทิ ธิบัตร: 64677

โคมไฟ เลขที่สิทธิบัตร: 64356

โคมไฟ เลขที่สิทธิบัตร: 64357

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562

23

3.3 ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
3.3.1 โครงการยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการยกระดับ

6 ผลิ ต ภั ณ ฑ์

ครัวเรือนที่ได้รับการแก้ปัญหาความยากจน
110 ครั ว เรื อ น

โดยส่งเสริมการสร้างรายได้

โรงเรียนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการ

31 โรงเรี ย น
อ่านและการเขียนของนักเรียน
โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

28 โรงเรี ย น

นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีคะแนนสอบ TOEIC
103 คน

500 คะแนน ขึ้นไป

โรงเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาในสังกัดสานักงาน

11 โรงเรี ย น

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมในระดับปฐมวัย

965 คน

ประถม และมัธยมศึกษา
1,772 คน

นักเรียนมีผลสอบ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) สูงขึ้น

762 คน

นักศึกษาได้รับการสร้างและบ่มเพาะให้"ออกตัว" (Start-up)
เป็นเจ้าของกิจการ

221 คน

24

ประชาชนที่เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ

3.3.2 องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ นแหล่ ง เรี ย นรู้
พื้นที่ จัดการศึ ก ษา จ.นครปฐม
1) ความปลอดภัยและกฏจราจรในการขนส่งทางถนน

พื้นที่ จัดการศึ ก ษา จ.อุดรธานี

2) การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
1) การทาขันหมากเบ็งคู่บารมี

3) ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากขวดพลาสติก

2) การจัดการคลังสินค้า

4) ภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรมและที่พัก
5) การออกแบบโลโก้
6) E-Marketing เพื่อส่งเสริมการขาย

พื้นที่ จัดการศึ ก ษา จ.สมุท รสงคราม
1) ไอศกรีมมะม่วงหาวมะพร้าวหวาน
2) ครีมและสครับจากสารสกัดว่านนางคา
3) การป้องกันภาวะการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
4) บริหารจัดการร้านค้าภัฏพัฒน์

พื้นที่ จัดการศึ ก ษา กรุ งเทพฯ
1) บันทึกลายเส้นสถาปัตยกรรมศาสตร์

7) การค้นหาทุนมนุษย์

2) การลดและนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์3Rs

8) ชุดเกมปลดทุกข์

3) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

9) ฤๅษีดัดตน

4) องค์ความรู้การตลาดยุคดิจิทัล 4.0

10) ยาดมสมุนไพร

5) ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์Keep Refining

11) เทคนิคแรเงาขั้นพื้นฐาน

6) สมุนไพรแพทย์แผนไทยตารับชาววัง

พื้นที่ จัดการศึ ก ษา จ.ระนอง
1) การผลิตยาดมสมุนไพร

2) การผลิตน้ามันเหลือง

3) การทาไม้กวาดดอกอ้อ

4) การผลิตสุคนธบาบัด(พิมเสนน้า)

5) การผลิตลูกประคบสมุนไพร

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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3.4 ด้ า นการทานุ บารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
3.4.1 พิพิ ธ ภัณ ฑ์ อ าคารสายสุทธานภดล และแหล่ง เรีย นรู้ 3 ศิล ป์รัต นโกสิน ทร์

อาคารสายสุทธานภดล

อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (ดนตรี)

อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (ศิลปะ)

อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ (นาฏศิลป์)

ผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารสายสุทธานภดล
และแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รต
ั นโกสินทร์

21,922 คน

ที่มา : สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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3.4.2 การทานุ บารุ ง และเผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม

การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ฟื้นฟูเอกลักษณ์
สวนสุนันทา

อนุรกั ษ์และเรียนรู้
เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์
สวนสุนันทา

ความร่วมมือ
และเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม
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3.5 ด้ า นบริ ห ารจั ด การ
3.5.1 การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
สายสนับสนุนวิชาการ

สายวิชาการ

ได้รบั ทุน
ในปี 2562
5 คน

24 คน

19 คน

ศึกษาอยู่
51 คน
41 คน

10 คน

สาเร็จการศึกษา
ในปี 2562

1 คน

10 คน

9 คน

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562

3.5.2 ความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากร
สายวิชาการ

ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
30 คน

สายสนับสนุนวิชาการ

ได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้น
6 คน

อยู่ระหว่างพิจารณา

อยู่ระหว่างพิจารณา

153 คน

22 คน

ยื่นเสนอผลงาน

ยื่นเสนอผลงาน

188 คน

28 คน

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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3.5.3 ความผาสุ ก ของบุ ค ลากร

29

3.5.4 การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ ดี

30

3.5.5 เอกลักษณ์ของสวนสุนันทา

เน้นความเป็นวัง

เป็นองค์กรเรียนรู้
สู่สากล

31

3.5.6 การสื่ อ สารในองค์ ก ร

@SuanSunandhaUniversity

ระบบสานัก งานอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์

Meeting

วารสารแก้ว เจ้า จอม

SSRU App

@OfficialSsru

www.ssru.ac.th

3.5.7 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นภาษาอั ง กฤษ

ก
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การประชุ มบุค ลากร

3.5.8 ผลของการจั ด การความรู้

สายวิชาการ

สนับสนุนวิชาการ

29 องค์ความรู้

26 องค์ความรู้

(52.73%)

(47.27%)

55
องค์ความรู้

ที่มา : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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SSRU KM Share & Learn
“แบ่งปันความรู้ ก้าวสูม่ หาวิทยาลัยแม่แบบทีด
่ ขี องสังคม”

3.5.9 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปานกลาง
2 หลักสูตร
(1.96%)

ดีมาก
7 หลักสูตร
(6.86%)

ดีมาก
3 หน่วยงาน

102

14

หลักสูตร

หน่วยงาน

การบริหารจัดการ

การวิจัย

ดีมาก, 4.77

ดีมาก,5.00

(21.43%)

4.61
ผลิตบัณฑิต

คะแนน

การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ดี, 4.12
ดี
93 หลักสูตร
(97.18%)

ดีมาก,

ดี
11 หน่วยงาน
(78.57%)

การบริการวิชาการ

ระดับคณะ

ระดับมหาวิทยาลัย

* ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

5.00

ดีมาก, 5.00

ที่ประเมินโดยสภาการพยาบาล

ระดับหลักสูตร

ที่มา : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2562
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3.5.10 แม่แ บบในการประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสี่ ระดับ อุด มศึก ษา

ถ่ายทอดและรับการศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

เป็นแม่แบบและแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ

ที่มา : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562

3.5.11 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ น งาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA)

ที่มา : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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3.5.12 ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย

3.5.13 ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561

สูงกว่าเป้าหมาย 2.17%

สูงกว่าเป้าหมาย 1.40%

สูงกว่าเป้าหมาย 4.85%

(17.4580 ล้านบาท)

(8.6671 ล้านบาท)

(8.9550 ล้านบาท)

100

772.0405

90

789.4986

609.2680

ลบ.

ลบ.

617.9351
ลบ.
171.5635

ลบ.
162.6084

98.36% 99.76%
96.00%

ลบ.

ลบ.

98.17%

88.00% 92.85%

80
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

งบประมาณรายจ่ายประจา

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ผลการเบิกจ่าย

ที่มา : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนกันยายน 2562
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3.5.14 ผลการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
ภูมทิ ศ
ั น์และสิง่ แวดล้อมทีด
่ ี

การประชุมออนไลน์

การสร้างเครือข่าย

การรับสมัครนักศึกษา

One stop service

37

ทีป่ รึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

หน่วยงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คณะครุศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูฯ้

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

คณะผูจ้ ด
ั ทา
นายสนธยา

เจริญศิริ

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวพุ่มพวง

กล้าหาญ

หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ

นายพิบูลย์

พูม่วง

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

นางสาววนัสนาฏ

ประพาลา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ

นางสาวปรางทิพย์

เกตุกลิ่น

หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต.หญิงคณิศร

บุญเรือง

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววรางคณา

ศิริหงษ์ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจารัส

นิ่มสาราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติพัฒน์

บัวเล็ก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.รชต

สุขศุภชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประพล

สุขสุโฉม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.plan.ssru.ac.th

