
กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

35,000,000.00 35,000,000.00 0 100

4,632,800.00 4,632,800.00 0 100

กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

234,000.00 234,000.00 0.00 100

39,866,800.00 39,866,800.00 0.00 100

หน่วยงาน

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

9,763,800.00 9,203,170.56                560,629.44 94.25

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

1.งบประมาณแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย

: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
: รายการบุคลากรภาครัฐ

2.เงินรายได้

หมวดรายจ่าย
ค่าวัสดุการศึกษา

รวมงบประมาณตามกลุ่มกองทุน

หมวดรายจ่าย

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจบในปี

ค่าวัสดุการศึกษา

: กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

: กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการบุคลากรภาครัฐ

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

: กองทุนเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน - ภาคปกติ



กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

2,776,490.00 2,706,490.00                     70,000 97.47
กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

10,418,670.00 9,790,470.00 628,200 93.97
กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

200,000 200,000.00 0 100
กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

150,000 150,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
: รายการบุคลากรภาครัฐ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

รายการบุคลากรภาครัฐ

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา : คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

1,000,000 1,000,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

10,000 10,000 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

100,000 100,000 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

190,000 190,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี
 21

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
: โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ



ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

5,000 5,000 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

500,000 500,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

50,000 50,000 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

1,020,000 1,020,000.00 0 100

กองทุน

หมวดรายจ่าย

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

หมวดรายจ่าย

: กองทุนอ่ืนๆ - ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
: โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)

หมวดรายจ่าย

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
: โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

: กองทุนอ่ืนๆ - ภาคปกติ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ

หมวดรายจ่าย

: กองทุนอ่ืนๆ - ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
: โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

20,000 20,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

5,000 5,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

9,461,100.00 3,118,542.00 6,342,558.00 32.96

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

3,520,000 3,520,000 9,141 100

: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

: กองทุนอ่ืนๆ - ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

: โครงการก ากับองค์การท่ีดี

หมวดรายจ่าย
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

หมวดรายจ่าย
ครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

หมวดรายจ่าย

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความ
สะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

โครงการก ากับองค์การท่ีดี

หมวดรายจ่าย

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
: โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม



กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

20,000 20,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

3,000 3,000.00 0 100
0

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

55,000 55,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

3,000 3,000.00 0 100

หมวดรายจ่าย

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
: โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

หมวดรายจ่าย
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

: กองทุนบริการวิชาการ - ภาคปกติ
:ผลผลิตผลงานให้บริการวิชาการ
: โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

: กองทุนบริการวิชาการ - ภาคปกติ
: ผลผลิตผลงานการจัดหารายได้
: โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ

หมวดรายจ่าย
ค่าวัสดุส านักงาน

หมวดรายจ่าย
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

: กองทุนบริการวิชาการ - ภาคปกติ
:ผลผลิตผลงานให้บริการวิชาการ
: โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ



3,000 3,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

50,000 50,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

50,000 50,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

200,000 200,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

34,000 34,000.00 0 100

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
:ผลผลิตการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
: โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

หมวดรายจ่าย
โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

และท้องถ่ิน

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
:ผลผลิตการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
: โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

หมวดรายจ่าย
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
:ผลผลิตการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
: โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดรายจ่าย
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

หมวดรายจ่าย
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
: โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)



กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

70,000 70,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

9,916,420 9,914,290.50 2,130 99.97

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

200,000 200,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

5,000 5,000.00 0 100

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
: โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
: โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
: โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

หมวดรายจ่าย
โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ

: กองทุนเพ่ือการศึกษา - ภาคปกติ
: ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
: โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ

หมวดรายจ่าย
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก



กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

150,000 150,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดไดรั้บการจัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

10,000 10,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดงบประมาณ เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

45,000 45,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดงบประมาณ เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

: กองทุนวิจัย - ภาคปกติ
: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

หมวดรายจ่าย
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

: กองทุนวิจัย - ภาคปกติ
: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
:โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

:โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
หมวดรายจ่าย

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดรายจ่าย

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
: โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

หมวดรายจ่าย
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรม

และงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

: กองทุนวิจัย - ภาคปกติ
: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ



30,000 30,000.00 0 100

กองทุน
ผลผลิต
กิจกรรมย่อย

ยอดงบประมาณ เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

110,000 109,989.00 11 99.99

ยอดงบประมาณ เบกิจา่ย คงเหลอื % การเบกิจา่ย

50,141,480.00 42,528,811.06 7,612,668.94 84.81
หมวดรายจ่าย

รวมงบประมาณเงินรายๆด้

หมวดรายจ่าย
โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ

: กองทุนท่ัวไป-ภาคปกติ
: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
: โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย



ประเมินตนเอง ผลการยืนยัน

100 80-99 70-79 60-69 50-59 49 N/A

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 19 46.46 4.2712 4.3871 ดเียี่ยม 15 2 0 0 0 2 0 15 4 78.95

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

7 16.55 4.4115 5.0000 ดเีลศิ 7 0 0 0 0 0 0 7 0 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ

7 18.33 4.1148 4.1325 ดเียี่ยม 5 0 1 0 0 1 0 5 2 71.43

รวม 33 81.34 4.2645 4.4544 ดเียี่ยม 27 2 1 0 0 3 0 27 6 81.82

จํานวนตัวชี้วัดที่

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละการ

บรรลุเป้าหมาย

ตารางที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)
จํานวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด
น้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

ผลการประเมนิ

จํานวนตัวชี้วัดมีความก้าวหน้าเมื่อเทยีบกับเป้าหมาย

จํานวนตัวชี้วัดที่

บรรลุเป้าหมาย



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1 2 3 4 5

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 46.46 4.2712 4.3871

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่

มีความยั่งยนื และไดร้ับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกยอ่งหรอืยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
(1)

รอ้ยละ ≥0.45 3.00               0.05      0.25      0.30      0.35      0.40 ≥0.45 0.56 5.0000 0.1844 0.56 5.0000 0.1844 100.00

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปรญิญาตร ีโท เอก 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ
(2)

ระดับคะแนน ≥4.60 3.00                0.10      4.20      4.30      4.40      4.50 ≥4.60 4.65 5.0000 0.1844 4.65 5.0000 0.1844 100.00

1.2.2 รอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบ

อาชีพอสิระภายใน 1 ปี
(3)

รอ้ยละ ≥91.65 3.00               5.00     71.65    76.65    81.65    86.65 ≥91.65 96.15 5.0000 0.1844 99.15 5.0000 0.1844 100.00

1.2.3 รอ้ยละของอาจารยท์ี่มีการจัดการเรยีนการสอนแบบ

ออนไลนผ์สมผสานตอ่อาจารยท์ี่เลอืกประเมินดา้นการสอน
(4)

รอ้ยละ ≥90.00 3.00 5.00            70.00    75.00    80.00    85.00 ≥90.00 100.00 5.0000 0.1844 100.00 5.0000 0.1844 100.00

1.3.1 รอ้ยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรอืจิตสาธารณะ รอ้ยละ ≥20.00 2.11               2.00     12.00     14.00     16.00     18.00 ≥20.00 24.45 5.0000 0.1297 24.45 5.0000 0.1297 100.00

1.3.2 รอ้ยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะที่จําเป็น

ในศตวรรษที่ 21 หรือ talents

รอ้ยละ ≥20.00 2.11               2.00     12.00     14.00     16.00     18.00 ≥20.00 25.83 5.0000 0.1297 25.83 5.0000 0.1297 100.00

1.3.3 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผา่นการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนของหน่วยงานไปนําเสนอในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

ผลงาน 5 2.11                    1           1           2          3           4 ≥5 6 5.0000 0.1297 6 5.0000 0.1297 100.00

1.3.4 รอ้ยละนักศึกษาที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

รอ้ยละ ≥20.00 2.11 3.00              8.00     11.00     14.00     17.00 ≥20.00 30.13 5.0000 0.1297 30.13 5.0000 0.1297 100.00

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80

 คะแนนขึ้นไป
(5)

สาขาวิชา 1 3.00                    1  ₋  ₋  ₋  ₋ ≥1 N/A 1.0000 0.0369 0.00 0.0000 0.0000 0.00

1.4.2 รอ้ยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ํากว่าระดับ 

รอ้ยละ ≥95.00 2.11               5.00    75.00    80.00    85.00    90.00 ≥95.00 100.00 5.0000 0.1297 100.00 5.0000 0.1297 100.00

1.4.4 จํานวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) หลักสูตร 1 2.11                    1  ₋  ₋  ₋  ₋ 1 1 5.0000 0.1297 1 5.0000 0.1297 100.00

1.5.1  รอ้ยละของอาจารยป์ระจําที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ รอ้ยละ ≥30.00 2.11               3.00     18.00     21.00    24.00    27.00 ≥30.00 13.73 1.0000 0.0259 13.73 1.0000 0.0259 45.77

1.5.2 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขา้สู่

ตําแหนง่ที่สูงขึ้น

รอ้ยละ ≥10.00 2.11               2.00      2.00      4.00      6.00      8.00 ≥10.00 20.83 5.0000 0.1297 20.83 5.0000 0.1297 100.00

1.5.3  รอ้ยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

รอ้ยละ ≥70.00 2.25               5.00    50.00    55.00    60.00    65.00 ≥70.00 65.75 4.1500 0.1148 65.63 4.1260 0.1141 93.76

1.6 มหาวิทยาลัยผา่นเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
(6)

คะแนน ≥91.30 3.00              10.00     51.30     61.30     71.30     81.30 ≥91.30 91.46 5.0000 0.1844 91.46 5.0000 0.1844 100.00

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ

ของผูใ้ช้บัณฑิตและสังคม 

และมีทักษะที่จําเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

1.3 มหาวิทยาลัยมีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนในการ

สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ ทักษะที่จําเป็น

ในศตวรรษที่ 21 และ

ความสามารถพเิศษ (talent) 

ให้กับนักศึกษาสอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

1.5 บุคลากรทุกระดับมี

ความรู ้ทักษะและทัศนคติ

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

มีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ

ผลการยืนยัน ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการดําเนนิงาน

ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก

 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1 2 3 4 5

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการยืนยัน ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หมายเหตุ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการดําเนนิงาน

ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก

 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้

และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม

ทิศทางที่กําหนดไว้

1.7.1 รอ้ยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนภารกจิให้สําเร็จ

รอ้ยละ ≥90.00 2.11               5.00    70.00    75.00    80.00    85.00 ≥90.00 94.29 5.0000 0.1297 94.29 5.0000 0.1297 100.00

1.8.1  จํานวนขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ครัง้/ปี ≤15 2.11                    1         19         18         17         16 ≤15 N/A 1.0000 0.0259 0 5.0000 0.1297 100.00

1.8.2 รอ้ยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟา้

และน้ําเมื่อเทยีบกับปีที่ผา่นมา

รอ้ยละ ≥5.00 2.11                1.00      1.00      2.00      3.00      4.00 ≥5.00 29.12 5.0000 0.1297 38.22 5.0000 0.1297 100.00

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้นการบรกิาร

วิชาการและวิจัยตอ่อาจารยป์ระจํา
(7)

บาท/คน 20,000 3.00             3,000    8,000   11,000   14,000   17,000  20,000 16,931.37 3.9771 0.1467          16,931.37 3.9771 0.1467 84.66

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 16.55 4.4115 5.0000

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสรา้งสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพรใ่นระดับชาติ

 หรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่

ตีพิมพ์ เผยแพรใ่นระดับชาตหิรอืนานาชาตติอ่อาจารย์

ประจําและนักวิจัย

รอ้ยละ ≥55.00 2.11               5.00    35.00    40.00    45.00    50.00 ≥55.00 55.69 4.3840 0.1137 60.00 5.0000 0.1297 100.00

2.2 ผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสรา้งสรรค์

หรอืงานวิชาการไดร้ับการ

นําไปใช้ประโยชนแ์ละให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรา้งสรรค์หรอืงาน

วิชาการที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลติภัณฑ์หรอืสรา้ง

รายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเ้ขม้แข็ง

และยั่งยนื
(8)

ผลงาน 5 3.00                1.00           1           2          3           4          5 6 5.0000 0.1844 7 5.0000 0.1844 100.00

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู ้

และบรกิารทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรยีน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถิ่นใหม้ีความใหเ้ขม้แข็ง

อยา่งยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา

2.4.1 จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรยีนรู้ คน 100 2.11                  10         60         70         80         90       100 1364 5.0000 0.1297 1364.00 5.0000 0.1297 100.00

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์

ประจําและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน ≥25000 2.11             5,000    5,000   10,000   15,000  20,000 ≥25000       97,176.83 5.0000 0.1297 100198.50 5.0000 0.1297 100.00

2.5.2 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรที่

นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงาน 1 2.11                    1  -  -  -  - ≥1 N/A 1.0000 0.0259 1.00 5.0000 0.1297 100.00

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

2.6.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.11                    1  -  -  -  - 1 1 5.0000 0.1297 1.00 5.0000 0.1297 100.00

2.7 มหาวิทยาลัยมี

กระบวนการบริการวิชาการ

 ที่ไดม้าตรฐาน สอดรับกับ

ความตอ้งการของทอ้งถิ่น

และสังคม

2.7.1 รอ้ยละของการบรกิารวิชาการที่มีการบูรณาการกับ

การจัดการเรยีนการสอนหรอืการวิจัย
(11)

รอ้ยละ ≥90.00 3.00               5.00    70.00    75.00    80.00    85.00 ≥90.00 100.00 5.0000 0.1844 100.00 5.0000 0.1844 100.00

1.8 มหาวิทยาลัยมีการ

บริหารจัดการอาคารสถานที่

 และสิ่งอํานวยความสะดวก

ที่รองรับการดําเนินการตาม

พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและ

เกดิความประหยัด

งบประมาณ

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย

ที่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของแหลง่ทุน



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 1 2 3 4 5

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการ

ดําเนินงาน

คะแนน คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนัก

ผลการยืนยัน ร้อยละ

ความก้าวหน้า

หมายเหตุ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลการดําเนนิงาน

ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก

 ช่วงปรับ

เกณฑ์การให้

คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 18.33 4.1148 4.1325

3.1.1 รอ้ยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(11)

รอ้ยละ ≥80.00 3.00 10.00              40.00    50.00    60.00    70.00 ≥80.00 54.05 2.4050 0.0887 62.16 3.2160 0.1186 77.70

3.1.2 รอ้ยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรา้งสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ของอาจารยแ์ละนักวิจัยที่ได้รับ

รางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาตติอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา

และนักวิจัย

รอ้ยละ ≥3.50 2.11               0.50      1.50      2.00      2.50      3.00 ≥3.50 N/A 1.0000 0.0259 0.00 0.0000 0.0000 0.00

3.2 เครอืข่ายมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติรว่มกันและที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
(13)

รอ้ยละ ≥80.00 3.00               5.00    60.00    65.00    70.00    75.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.1844 100.00 5.0000 0.1844 100.00

3.3 ความมีชื่อเสยีงของ

มหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย

3.3.1 รอ้ยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ต่อแผนรับนักศึกษาประจําปี
(14)

รอ้ยละ ≥70.00 3.00               5.00    50.00    55.00    60.00    65.00 ≥70.00 100.00 5.0000 0.1844 89.60 5.0000 0.1844 100.00

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติ

เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4.1 จํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
(15) คน 2 3.00 1                  -  -  -           1 2 2 5.0000 0.1844 3 5.0000 0.1844 100.00

3.5 มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินการจัดกจิกรรมความ

รว่มมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและท้องถิ่น

3.5.1 รอ้ยละของเครอืขา่ยความรว่มมือในประเทศที่มีการ

จัดกจิกรรมรว่มกัน

รอ้ยละ ≥80.00 2.11               5.00    60.00    65.00    70.00    75.00 ≥80.00 100.00 5.0000 0.1297 100.00 5.0000 0.1297 100.00

3.6  มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินการจัดกจิกรรมความ

รว่มมือกับเครือข่าย

ตา่งประเทศ

3.6.1  รอ้ยละของเครอืขา่ยความรว่มมือตา่งประเทศที่มีการ

จัดกจิกรรมรว่มกัน

รอ้ยละ ≥50.00 2.11               5.00    30.00    35.00    40.00    45.00 ≥50.00 100.00 5.0000 0.1297 100.00 5.0000 0.1297 100.00

81.34 4.2645 4.4544

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ
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