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 ข ้อมูลหน่วยงาน
กระทรวง :
ึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศก
ั ัดกระทรวง :
หน่วยงานสงก
สว่ นราชการ
GFMIS Code :
A138
ื
ชอหน่
วยงาน (ไทย) :
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
ื
ชอหน่
วยงาน (อ ังกฤษ) :
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ประเภทหน่วยงาน :
ึ ษา
ภาคอุดมศก
โครงสร้างองค์กร :
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
ทีตงหน่
ั
วยงาน :
1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
ั ัศน์ของหน่วยงาน :
วิสยท
ั าแห่งการเรียนรู ้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา เป็ นสถาบันชนนํ
ึ ษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สข
ศก
ุ ภาพทีมีคณ
ุ ภาพได ้มาตรฐานสากล
พ ันธกิจของหน่วยงาน :
ั ทัศน์ ให ้มีการบูรณาการความเชยวชาญของสาขาวิ
ี
1.พัฒนาหลักสูตรเพือผลิตบัณฑิตทีสอดคล ้องกับวิสย
ชาต่างๆ ให ้ทันต่อ
การเปลียนแปลง
2.พัฒนาองค์ความรู ้บนพืนฐานของการวิจัย เพือสร ้างนวัตกรรมการทํางานและการผลิตบัณฑิต
3.เป็ นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู ้ เพือยกระดับคุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชนในท ้องถิน และชุมชน
ิ ปวัฒนธรรมและภูมป
่ ากล
4.อนุรักษณ์ สง่ เสริม และเผยแพร่ศล
ิ ั ญญาไทยสูส
5.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด ้วยหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ปี

2565

ยุทธศาสตร์

ั พันธ์เพือยกระดับการพัฒนาท ้องถิน
2565 1.การบูรณาการพันธกิจสม
ั ยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม
2565 2.พัฒนาศก
2565

ึ ษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตทีมีอต
3.การยกระดับคุณภาพการศก
ั ลักษณ์โดดเด่นบนพืนฐานของ
่ วามเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยสูค

ิ ธิภาพของระบบการบริหารจัดการสูค
่ วามเป็ นเลิศ
2565 4.การพัฒนาประสท
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เป้าประสงค์

ปี งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2565

1.การบูรณาการพันธกิจ
ั พันธ์เพือยกระดับการ
สม
พัฒนาท ้องถิน

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

2565

1.การบูรณาการพันธกิจ
ั พันธ์เพือยกระดับการ
สม
พัฒนาท ้องถิน

1.2 ด ้านสงั คม

2565

1.การบูรณาการพันธกิจ
ั พันธ์เพือยกระดับการ
สม
พัฒนาท ้องถิน

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

2565

1.การบูรณาการพันธกิจ
ั พันธ์เพือยกระดับการ
สม
พัฒนาท ้องถิน

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

2565

1.การบูรณาการพันธกิจ
ั พันธ์เพือยกระดับการ
สม
พัฒนาท ้องถิน

ึ ษา (การสร ้างเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
1.5 ด ้านการศก
ึ
ศกษา)

2565

ั ยภาพการผลิต
2.พัฒนาศก
และพัฒนาครู การวิจัย และ
นวัตกรรม

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยาสมบูรณ์ด ้วย
ี ครู และคุณลักษณะ 4
อัตลักษณ์ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูกต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้มแข็ง มี
ี และเป็ นพลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือการถ่ายทอดและ
งานทํามีอาชพ
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
บ่มเพาะให ้ศษ

2565

ั ยภาพการผลิต
2.พัฒนาศก
และพัฒนาครู การวิจัย และ
นวัตกรรม

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด ้านการผลิตและพัฒนาครู

2565

ั ยภาพการผลิต
2.พัฒนาศก
และพัฒนาครู การวิจัย และ
นวัตกรรม

ี สูก
่ าร
2.3 การพัฒนาสมรรถนะครูของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
เปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ ใหม่ (New Normal)

2565

ั ยภาพการผลิต
2.พัฒนาศก
และพัฒนาครู การวิจัย และ
นวัตกรรม

ิ ย์เก่าทีประกอบวิชาชพ
ี ครูได ้รับการเสริมสมรรถนะเพือรองรับ
2.4 ศษ
การเปลียนแปลง

2565

ั ยภาพการผลิต
2.พัฒนาศก
และพัฒนาครู การวิจัย และ
นวัตกรรม

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียนรู ้

2565

3.การยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาและพัฒนามาตรฐานการ 3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ นเลิศในด ้านการผลิตครู การดนตรี
ศก
ผลิตบัณฑิตทีมีอต
ั ลักษณ์โดด อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมีคณ
ุ ภาพได ้มาตรฐาน
เด่นบนพืนฐานของ
สากล มีบทบาทสําคัญในการสร ้างความมันคงให ้กับท ้องถิน
่ วามเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยสูค
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2565

3.การยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาและพัฒนามาตรฐานการ
ศก
ี เป็ นทียอมรับในระดับชาติหรือ
3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับมืออาชพ
ผลิตบัณฑิตทีมีอต
ั ลักษณ์โดด
นานาชาติ
เด่นบนพืนฐานของ
่ วามเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยสูค

2565

3.การยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาและพัฒนามาตรฐานการ 3.3 บัณฑิตมีคณ
ศก
ุ ภาพสอดคล ้องกับความต ้องการของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั
ผลิตบัณฑิตทีมีอต
ั ลักษณ์โดด ลักษณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เด่นบนพืนฐานของ
เปลียนแปลง
่ วามเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยสูค

2565

3.การยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาและพัฒนามาตรฐานการ
ศก
3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น ทังในประเทศ
ผลิตบัณฑิตทีมีอต
ั ลักษณ์โดด
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
และต่างประเทศ ในการยกระดับคุณภาพการศก
เด่นบนพืนฐานของ
่ วามเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยสูค

2565

3.การยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาและพัฒนามาตรฐานการ
ศก
ิ ย์เก่าสม
ั พันธ์มค
3.5 เครือข่ายความร่วมมือจากศษ
ี วามเข ้มแข็งทังทาง
ผลิตบัณฑิตทีมีอต
ั ลักษณ์โดด
ี
วิชาการและวิชาชพ
เด่นบนพืนฐานของ
่ วามเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยสูค

2565

ิ ธิภาพของ 4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด ้านการ
4.การพัฒนาประสท
่ วาม เป็ นสถาบันการศก
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ นร่วมในการขับเคลือน
ระบบการบริหารจัดการสูค
เป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคงยังยืนให ้กับประเทศ

2565

ิ ธิภาพและคล่องตัวมุง่
4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทีมีประสท
ิ ธิภาพของ
4.การพัฒนาประสท
เน ้นการสร ้างธรรมาภิบาล มีความพร ้อมและความสามารถในการปรับตัว
่ วาม
ระบบการบริหารจัดการสูค
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
ิ ธิภาพ
สูก
ี วี ต
ิ ใหม่ (New Normal)อย่างมีประสท
เป็ นเลิศ
ิ ธิผล
และประสท

ต ัวชวี ัดเป้าหมาย

ปี งบประมาณ

2565

เป้าประสงค์

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ
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ต ัวชวี ัดเป้าหมาย

ประเภท

1.มีฐานข ้อมูลของพืนทีบริการ
ั ยภาพ สภาพปั ญหา และ
(ศก
ความต ้องการทีแท ้จริงของ
้
ชุมชน) เพือใชในการวิ
เคราะห์
ประเมิน และวางแผนพัฒนา
ั ยภาพของ
เชงิ พืนที ตามศก
มหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

จํานวน/
หน่วยน ับ

1 จํานวน
ฐานข ้อมูล

ค่าเป้าหมาย

1
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2565

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

2.จํานวนหมูบ
่ ้าน ชุมชน ที
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
จากผลการวางแผนพัฒนาเชงิ
พืนที

2565

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

3.จํานวนโครงการพัฒนาท ้อง
ถินของมหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

2565

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

5.อัตราการเพิมขึนของรายได ้
ครัวเรือนทีเข ้าร่วมโครงการ

เชงิ
30
คุณภาพ

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

6.จํานวนวิสาหกิจชุมชน ผู ้
ประกอบการใหม่ในพืนทีบริการ
เชงิ
ของมหาวิทยาลัยทีประสบ
ปริมาณ
ความสําเร็จ จากการสนับสนุน
องค์ความรู ้จาก มหาวิทยาลัย

6 จํานวน
วิสาหกิจ
มากกว่าหรือ
ชุมชนผู ้
เท่ากับ6
ประกอบการ

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

7.จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ ทีได ้จากกา
รบูรณาการองค์ความรู ้ใน
โครงการพัฒนาท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
ผลงาน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

8.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั เกิดจากการบูรณา
ระยะสนที
การองค์ความรู ้เพือการพัฒนา
้
ท ้องถินแบบให ้เปล่า (ใชงบ
ประมาณแผ่นดินและเงินบํารุง
ึ ษา)
การศก

เชงิ
ปริมาณ

25 จํานวน
หลักสูตร

มากกว่าหรือ
เท่ากับ25

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

9.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั เกิดจากการบูรณา
ระยะสนที
การองค์ความรู ้เพือการพัฒนา
ท ้องถินแบบก่อให ้เกิดรายได ้
(งบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก)

เชงิ
ปริมาณ

14 จํานวน
หลักสูตร

14

มากกว่าหรือ
เท่ากับ30

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

2565

2565

2565

2565

2565

2565

เชงิ
ปริมาณ

15 จํานวน
หมูบ
่ ้าน
ชุมชน

มกากว่าหรือ
เท่ากับ15

40 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

10.เอกชน สถานประกอบการ
เพือพัฒนาชุมชน

เชงิ
ปริมาณ

30 จํานวน
เครือข่ายที
ลงนาม
ความร่วม
มือ

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

11.จํานวนโครงการทีเกิดจาก
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
สร ้างความเข ้มแข็งให ้ชุมชน
และท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ
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1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

12.จํานวนโพลล์ทส
ี ํารวจความ
คิดเห็นเกียวกับปั ญหา
ิ
เศรษฐกิจ สงั คม สงแวดล
้อม
ึ ษา ในประเด็น ที
และการศก
เป็ นประโยชน์ตอ
่ การพัฒนา
และแก ้ไขปั ญหาสงั คม

เชงิ
ปริมาณ

11 จํานวน
โพลล์

มากกว่าหรือ
เท่ากับ11

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

13.จํานวนโครงการทีน ้อมนํ า
แนวพระราชดําริ มาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน
หรืองานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเพือการพัฒนาท ้องถิน
ให ้มีความเข ้มแข็ง และยังยืน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

1.1 ด ้านเศรษฐกิจ

14.จํานวนภาคีเครือข่ายทีมี
การดําเนินการพัฒนาต่อยอด
โครงการตามแนวพระราชดําริ

เชงิ
ปริมาณ

5 จํานวน
ภาคีเครือ
ข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

1.2 ด ้านสงั คม

12.จํานวนภาคีเครือข่ายทีมี
การดําเนินการพัฒนาต่อยอด
โครงการตามแนวพระราชดําริ

เชงิ
ปริมาณ

5 จํานวน
ภาคีเครือ
ข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

1.2 ด ้านสงั คม

11.จํานวนโครงการทีน ้อมนํ า
แนวพระราชดําริ มาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน
หรืองานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเพือการพัฒนาท ้องถิน
ให ้มีความเข ้มแข็ง และยังยืน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

1.2 ด ้านสงั คม

10.จํานวนโพลล์ทส
ี ํารวจความ
คิดเห็นเกียวกับปั ญหา
ิ
เศรษฐกิจ สงั คม สงแวดล
้อม
ึ ษา ในประเด็น ที
และการศก
เป็ นประโยชน์ตอ
่ การพัฒนา
และแก ้ไขปั ญหาสงั คม

เชงิ
ปริมาณ

11 จํานวน
โพลล์

มากกว่าหรือ
เท่ากับ11

1.2 ด ้านสงั คม

9.จํานวนโครงการทีเกิดจาก
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
สร ้างความเข ้มแข็งให ้ชุมชน
และท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

1.2 ด ้านสงั คม

8.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั เกิดจากการบูรณา
ระยะสนที
การองค์ความรู ้เพือการพัฒนา
้
ท ้องถินแบบให ้เปล่า (ใชงบ
ประมาณแผ่นดินและเงินบํารุง
ึ ษา)
การศก

เชงิ
ปริมาณ

25 จํานวน
หลักสูตร

มากกว่าหรือ
เท่ากับ25
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1.2 ด ้านสงั คม

7.จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ ทีได ้จากกา
รบูรณาการองค์ความรู ้ใน
โครงการพัฒนาท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
ผลงาน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

1.2 ด ้านสงั คม

5.จํานวนภาคีเครือข่ายทังภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนทีร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนท ้องถิน ด ้าน
เศรษฐกิจและสงั คม ในพืนที
บริการ

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
ภาคีเครือ
ข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

2565

1.2 ด ้านสงั คม

6.จํานวนผู ้เข ้าร่วมโครงการที
ได ้รับการเสริมสร ้างความเป็ น
พลเมืองดี

เชงิ
ปริมาณ

3800
จํานวนคน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ3800

2565

1.2 ด ้านสงั คม

4.จํานวนโครงการพัฒนาท ้อง
ถินของมหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

40 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40

1.2 ด ้านสงั คม

3.ร ้อยละสะสมของจํานวน
หมูบ
่ ้าน ชุมชน โรงเรียน ที
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
พัฒนา เปรียบเทียบกับจํานวน
หมูบ
่ ้าน ชุมชน โรงเรียน
ทังหมดในพืนทีบริการ

เชงิ
ปริมาณ

12 ร ้อยละ
สะสม

มากกว่าหรือ
เท่ากับ12

1.2 ด ้านสงั คม

1.มีฐานข ้อมูลของพืนทีบริการ
ั ยภาพ สภาพปั ญหา และ
(ศก
ความต ้องการทีแท ้จริงของ
้
ชุมชน) เพือใชในการวิ
เคราะห์
ประเมิน และวางแผนพัฒนา
ั ยภาพของ
เชงิ พืนที ตามศก
มหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

1 จํานวน
ฐานข ้อมูล

1

1.2 ด ้านสงั คม

2.จํานวนหมูบ
่ ้าน ชุมชน ที
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
จากผลการวางแผนพัฒนาเชงิ
พืนที

เชงิ
ปริมาณ

15 จํานวน
หมูบ ้าน
ชุมชน

มกากว่าหรือ
เท่ากับ15

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

1.มีฐานข ้อมูลของพืนทีบริการ
ั ยภาพ สภาพปั ญหา และ
(ศก
ความต ้องการทีแท ้จริงของ
้
ชุมชน) เพือใชในการวิ
เคราะห์
ประเมิน และวางแผนพัฒนา
ั ยภาพของ
เชงิ พืนที ตามศก
มหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

1 จํานวน
ฐานข ้อมูล

1.

2565

2565

2565

2565

2565

2565
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2565

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

2.จํานวนหมูบ
่ ้าน ชุมชน ที
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
จากผลการวางแผนพัฒนาเชงิ
พืนที

2565

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

3.จํานวนโครงการพัฒนาท ้อง
ถินของมหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

40 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

4.จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ ทีได ้จากกา
รบูรณาการองค์ความรู ้ใน
โครงการพัฒนาท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
ผลงาน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

5.จํานวนโครงการทีเกิดจาก
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
สร ้างความเข ้มแข็งให ้ชุมชน
และท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

6.จํานวนโพลล์ทส
ี ํารวจความ
คิดเห็นเกียวกับปั ญหา
ิ
เศรษฐกิจ สงั คม สงแวดล
้อม
ึ ษา ในประเด็น ที
และการศก
เป็ นประโยชน์ตอ
่ การพัฒนา
และแก ้ไขปั ญหาสงั คม

เชงิ
ปริมาณ

11 จํานวน
โพลล์

มากกว่าหรือ
เท่ากับ11

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

9.จํานวนโครงการทีน ้อมนํ า
แนวพระราชดําริ มาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน
หรืองานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเพือการพัฒนาท ้องถิน
ให ้มีความเข ้มแข็ง และยังยืน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

10.จํานวนภาคีเครือข่ายทีมี
การดําเนินการพัฒนาต่อยอด
โครงการตามแนวพระราชดําริ

เชงิ
ปริมาณ

5 จํานวน
ภาคีเครือ
ข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

8.จํานวนระบบหรือนวัตกรรม
บริหารจัดการด ้านอนุรักษ์ สงิ
แวดล ้อม

เชงิ
ปริมาณ

3 จํานวน
ระบบหรือ
นวัตกรรม

มากกว่าหรือ
เท่ากับ3

ิ
1.3 ด ้านสงแวดล
้อม

7.จํานวนโครงการ หรือ
กิจกรรมทีสง่ เสริม หรืออนุรักษ์
ิ
สงแวดล
้อมในชุมชนและท ้อง
ถิน

เชงิ
ปริมาณ

5 จํานวน
โครงการ
หรือ
กิจกรรม

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

7.จํานวนโครงการ หรือ
ิ ปวัฒนธรรมที
กิจกรรมด ้านศล
เผยแพร่ แลกเปลียนเรียนรู ้ทัง
ในและต่างประเทศ

เชงิ
ปริมาณ

35 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ35

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565
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ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

8.จํานวนผลงานทีแสดงถึงองค์
ิ ปวัฒนธรรม ศล
ิ ป เชงิ
ความรู ้ด ้านศล
วัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองาน
ปริมาณ
สร ้างสรรค์

12 จํานวน
ผลงาน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ12

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

9.จํานวนโครงการ หรือ
ั
กิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสน
ทีนํ าทุนทางวัฒนธรรมมาสร ้าง
คุณค่าและมูลค่าเพือพัฒนา
ชุมชนท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

6 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ6

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

6.จํานวนภาคีเครือข่ายทีมีการ
ดําเนินการพัฒนาต่อยอด
โครงการตามแนวพระราชดําริ

เชงิ
ปริมาณ

5 จํานวน
ภาคีเครือ
ข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

5.จํานวนโครงการทีน ้อมนํ า
แนวพระราชดําริ มาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน
หรืองานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเพือการพัฒนาท ้องถิน
ให ้มีความเข ้มแข็ง และยังยืน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

10.จํานวนฐานข ้อมูลหรือแหล่ง
ิ ปวัฒนธรรม
เรียนรู ้ด ้านศล
เชงิ
ประเพณี ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
ปริมาณ
เพือเสริมสร ้างคุณค่าและ
จิตสํานึก รักษ์ ท ้องถิน

6 จํานวน
มากกว่าหรือ
ฐานข ้อมูล/
เท่ากับ6
แหล่งเรียนรู ้

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

4.จํานวนโพลล์ทส
ี ํารวจความ
คิดเห็นเกียวกับปั ญหา
ิ
เศรษฐกิจ สงั คม สงแวดล
้อม
ึ ษา ในประเด็น ที
และการศก
เป็ นประโยชน์ตอ
่ การพัฒนา
และแก ้ไขปั ญหาสงั คม

เชงิ
ปริมาณ

11 จํานวน
โพลล์

มากกว่าหรือ
เท่ากับ11

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

2.จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ ทีได ้จากกา
รบูรณาการองค์ความรู ้ใน
โครงการพัฒนาท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
ผลงาน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

2565

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

3.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั เกิดจากการบูรณา
ระยะสนที
การองค์ความรู ้เพือการพัฒนา
้
ท ้องถินแบบให ้เปล่า (ใชงบ
ประมาณแผ่นดินและเงินบํารุง
ึ ษา)
การศก

เชงิ
ปริมาณ

25 จํานวน
หลักสูตร

มากกว่าหรือ
เท่ากับ25

2565

ิ ปะและวัฒนธรรม
1.4 ด ้านศล

1.จํานวนโครงการพัฒนาท ้อง
ถินของมหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

40 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565
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2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

3.จํานวนโครงการพัฒนาท ้อง
ถินของมหาวิทยาลัย

เชงิ
ปริมาณ

40 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

4.จํานวนโครงการที นํ าความรู ้
และประสบการณ์จากการให ้
้
บริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย

เชงิ
ปริมาณ

11 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ11

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

1.จํานวนโรงเรียนที
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
จากผลการวางแผนพัฒนาเชงิ
พืนที

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
โรงเรียน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

2.ร ้อยละสะสมของจํานวน
หมูบ
่ ้าน ชุมชน โรงเรียน ที
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
พัฒนา เปรียบเทียบกับจํานวน
หมูบ
่ ้าน ชุมชน โรงเรียน
ทังหมดในพืนทีบริการ

เชงิ
ปริมาณ

12 ร ้อยละ
สะสม

มากกว่าหรือ
เท่ากับ12

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

6.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั เกิดจากการบูรณา
ระยะสนที
การองค์ความรู ้เพือการพัฒนา
้
ท ้องถินแบบให ้เปล่า (ใชงบ
ประมาณแผ่นดินและเงินบํารุง
ึ ษา)
การศก

เชงิ
ปริมาณ

25 จํานวน
หลักสูตร

มากกว่าหรือ
เท่ากับ25

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

5.จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ ทีได ้จากกา
รบูรณาการองค์ความรู ้ใน
โครงการพัฒนาท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
ผลงาน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

7.จํานวนโพลล์ทส
ี ํารวจความ
คิดเห็นเกียวกับปั ญหา
ิ
เศรษฐกิจ สงั คม สงแวดล
้อม
ึ ษา ในประเด็น ที
และการศก
เป็ นประโยชน์ตอ
่ การพัฒนา
และแก ้ไขปั ญหาสงั คม

เชงิ
ปริมาณ

11 จํานวน
โพลล์

มากกว่าหรือ
เท่ากับ11

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

11.จํานวนของครูและบุคลากร
ึ ษาในท ้องถินทีได ้
ทางการศก
รับการพัฒนา

เชงิ
ปริมาณ

900 จํานวน มากกว่าหรือ
คน
เท่ากับ900

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

12.จํานวนเครือข่ายความร่วม
ั ยภาพครูและ
มือเพือพัฒนาศก
ึ ษา
บุคลากรทางการศก

เชงิ
ปริมาณ

55 จํานวน
เครือข่าย

2565
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2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

ึ ษาที
13.จํานวนสถานศก
มหาวิทยาลัยเป็ นพีเลียง

เชงิ
ปริมาณ

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

14.ร ้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนเป้ าหมายในความรับ
ผิดชอบทีมีผลการอ่านออก
เขียนได ้เพิมขึน

เชงิ
75
คุณภาพ

ร ้อยละ75

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

15.ร ้อยละของนักเรียนใน
ั
โรงเรียนเป้ าหมายระดับชน
ึ ษาปี ท ี ๖ ทีมีคะแนน
ประถมศก
ึ ษา
ผลการทดสอบทางการศก
ระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลีย
ของแต่ละสงั กัด

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ50

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

8.จํานวนโครงการทีน ้อมนํ า
แนวพระราชดําริ มาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน
หรืองานวิจัยหรืองานบริการ
วิชาการเพือการพัฒนาท ้องถิน
ให ้มีความเข ้มแข็ง และยังยืน

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ7

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

9.จํานวนภาคีเครือข่ายทีมีการ
ดําเนินการพัฒนาต่อยอด
โครงการตามแนวพระราชดําริ

เชงิ
ปริมาณ

5 จํานวน
ภาคีเครือ
ข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

2565

ึ ษา (การสร ้าง
1.5 ด ้านการศก
เสริมสมรรถนะครูและบุคลากร
ึ ษา)
ทางการศก

10.จํานวนโครงการ หรือ
ั
กิจกรรม หรือหลักสูตรระยะสน
ทีนํ าทุนทางวัฒนธรรมมาสร ้าง
คุณค่าและมูลค่าเพือพัฒนา
ชุมชนท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

6 จํานวน
โครงการ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ6

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

2.ร ้อยละของรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตรทีมีเนือหาและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
เชงิ
สอนบ่มเพาะอัตลักษณ์
คุณภาพ
ี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพ
ครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx
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80
ึ ษา
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2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

ึ ษาครูท ี
3.ร ้อยละของนักศก
ผ่านการประเมินความสามารถ
้
การใชภาษาอั
งกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 80

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4 4.ร ้อยละของบัณฑิตครู ทีได ้
วิชาชพ
ี
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก รับใบอนุญาตประกอบวิชาชพ
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม ครู
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ100

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4 6.จํานวนทุนการศก
ึ ษาที
วิชาชพ
เชงิ
ึ ษาครูได ้รับจากแหล่งทุน
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก นักศก
ปริมาณ
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

7.ร ้อยละความพึงพอใจผู ้ใช ้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ึ ษาแห่งชาติ
อุดมศก

เชงิ
คุณภาพ

75 จํานวน
ทุน

75

ร ้อยละ80
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2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

1.ร ้อยละหลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิตทีมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู
เชงิ
ด ้วย School Integrated
คุณภาพ
Learning เพือให ้มีอต
ั ลักษณ์
ี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพ
ครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ

ร ้อยละ100

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

8.ร ้อยละของหลักสูตรทีมี
ึ ษา
กระบวนการคัดเลือกนักศก
ครูทมี
ี คณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับ
ความเป็ นครู

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ100

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4 5.ร ้อยละของบัณฑิตครู ทีได ้
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก เข ้าทํางานทังในและต่าง
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม ประเทศภายใน ๑ ปี
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ75

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

เชงิ
ปริมาณ

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

9.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบ่ม
เพาะบัณฑิตครูให ้เป็ นไปตาม
อัตลักษณ์ สมรรถนะตาม
ี ครูและ
มาตรฐานวิชาชพ
คุณลักษณะ ๔ ประการ

15 จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

15
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2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

10.ร ้อยละของบัณฑิตครูทเข
ี ้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมบ่มเพาะ
บัณฑิตครูให ้เป็ นไปตาม อัต
เชงิ
ลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐาน คุณภาพ
ี ครู และคุณลักษณะ ๔
วิชาชพ
ประการ

2565

2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
สมบูรณ์ด ้วยอัตลักษณ์
สมรรถนะ ตามมาตรฐาน
ี ครู และคุณลักษณะ 4
วิชาชพ
ประการ (มีทศ
ั นคติทดี
ี และถูก
ต ้อง มีพนฐานช
ื
วี ต
ิ ทีมันคงเข ้ม
ี และเป็ น
แข็ง มีงานทํามีอาชพ
พลเมืองดีมรี ะเบียบวินัย) เพือ
การถ่ายทอดและบ่มเพาะให ้
ิ ย์แต่ละชว่ งวัย
ศษ

11.จํานวนกิจกรรมเพือ
ถ่ายทอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม เชงิ
การจัดการเรียนรู ้ทีจัดให ้สถาน ปริมาณ
ึ ษา
ศก

30 จํานวน
กิจกรรม

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

10.จํานวนรูปแบบการเรียนการ
สอนทีได ้รับการพัฒนาและ
เป็ นต ้นแบบให ้กับโรงเรียนอืนๆ
้ ้
นํ าไปใชได

5 จํานวนรูป
5
แบบ

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

11.จํานวนเครือข่าย ความร่วม
มือในการแลกเปลียนการเรียนรู ้ เชงิ
ึ ษา ทังในและต่าง ปริมาณ
กับสถานศก
ประเทศ

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

5.ร ้อยละของบัณฑิตครู ทีได ้
เข ้าทํางานทังในและต่าง
ประเทศภายใน ๑ ปี

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ75

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

7.ร ้อยละของหลักสูตรทีมี
ึ ษา
กระบวนการคัดเลือกนักศก
ครูทมี
ี คณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับ
ความเป็ นครู

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ100

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
ปริมาณ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ90

30 จํานวน
เครือข่าย

30

มากกว่าหรือ
เท่ากับ30
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2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

ี ทีเข ้า
8.จํานวนองค์กรวิชาชพ
มาร่วมมือในการสง่ เสริม
สมรรถนะและทักษะความเป็ น
ครูในยุคศตวรรษที ๒๑ เพือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนบัณฑิตครู

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
องค์กร

10

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

9.จํานวนหลักสูตรอบรมเสริม
ั
่ หลักสูตร
ทักษะระยะสนเช
น
อบรมภาษาอังกฤษ ICT
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด ้าน
ดิจท
ิ ล
ั

เชงิ
ปริมาณ

5 จํานวน
หลักสูตร

5

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

1.ร ้อยละหลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิตทีมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู
เชงิ
ด ้วย School Integrated
คุณภาพ
Learning เพือให ้มีอต
ั ลักษณ์
ี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพ
ครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ

ร ้อยละ100

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

6.ร ้อยละความพึงพอใจผู ้ใช ้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ึ ษาแห่งชาติ
อุดมศก

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ80

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

4.ร ้อยละของบัณฑิตครู ทีได ้
ี
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชพ
ครู

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ100

2565

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

ึ ษาครูท ี
3.ร ้อยละของนักศก
ผ่านการประเมินความสามารถ
้
การใชภาษาอั
งกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ80

2.2 การพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมด ้านการผลิตและ
พัฒนาครู

2.ร ้อยละของรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตรทีมีเนือหาและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
เชงิ
สอนบ่มเพาะอัตลักษณ์
คุณภาพ
ี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพ
ครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ

ร ้อยละ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ50

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

2.ร ้อยละของรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตรทีมีเนือหาและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
เชงิ
สอนบ่มเพาะอัตลักษณ์
คุณภาพ
ี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพ
ครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ

ร ้อยละ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ50

2565

2565

2565

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx
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2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

ึ ษาครูท ี
3.ร ้อยละของนักศก
ผ่านการประเมินความสามารถ
้
การใชภาษาอั
งกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ80

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

4.ร ้อยละของบัณฑิตครู ทีได ้
ี
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชพ
ครู

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ100

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

6.ร ้อยละความพึงพอใจผู ้ใช ้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ึ ษาแห่งชาติ
อุดมศก

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ80

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

1.ร ้อยละหลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิตทีมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตครู
เชงิ
ด ้วย School Integrated
คุณภาพ
Learning เพือให ้มีอต
ั ลักษณ์
ี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชพ
ครู และคุณลักษณะ ๔ ประการ

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

8.จํานวนหลักสูตรอบรมเสริม
ั
่ หลักสูตร
ทักษะระยะสนเช
น
อบรมภาษาอังกฤษ ICT
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด ้าน
ดิจท
ิ ล
ั

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

9.ร ้อยละครูของครูทเข
ี ้าร่วม
โครงการ หรือกิจกรรมเพือการ
เชงิ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
คุณภาพ
การสอนให ้มีความเป็ นมือ
ี เกินกว่า ๕ ครังต่อปี
อาชพ

ร ้อยละ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ80

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

10.ร ้อยละครูของครูทได
ี ้รับการ
ยกย่อง รางวัล มีผลงานทาง
เชงิ
วิชาการหรือการสร ้างนวัตกรรม คุณภาพ
การเรียนรู ้ในรูปแบบต่าง ๆ

ร ้อยละ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ80

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

11.ร ้อยละครูของครูทสอน
ี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทีมี
ประสบการณ์สอน ในโรงเรียน
หรือผ่านการอบรมหลักสูตร
ี ครู
ประกาศนียบัตรวิชาชพ

ร ้อยละ80

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
ปริมาณ

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ100

5 จํานวน
หลักสูตร

5
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2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

12.มีแพลตฟอร์ม (Platform)
เพือสร ้างเครือข่ายแลกเปลียน
ี
เรียนรู ้ในการเป็ นครูมอ
ื อาชพ

เชงิ
ปริมาณ

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

7.ร ้อยละของหลักสูตรทีมี
ึ ษา
กระบวนการคัดเลือกนักศก
ครูทมี
ี คณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับ
ความเป็ นครู

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ100

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

5.ร ้อยละของบัณฑิตครู ทีได ้
เข ้าทํางานทังในและต่าง
ประเทศภายใน ๑ ปี

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ75

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

13.จํานวนงานวิจัยนวัตกรรม
หรืองานสร ้างสรรค์ทนํ
ี าไปใช ้
ให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ การผลิต
และพัฒนาครู

เชงิ
ปริมาณ

6 จํานวน

6

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

14.จํานวนบทความทาง
วิชาการหรือผลงานสร ้างสรรค์
หรืองานวิจัยทีได ้รับการตีพม
ิ พ์
เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เชงิ
ปริมาณ

24 จํานวน

24

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

15.จํานวนกิจกรรมเพือ
ถ่ายทอดงานวิจัยหรือนวัตกรรม เชงิ
การจัด การเรียนรู ้ทีจัดให ้สถาน ปริมาณ
ึ ษา
ศก

30 จํานวน
กิจกรรม

30

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

ึ ษาในท ้อง
16.จํานวนสถานศก
ถินทีมีการนํ านวัตกรรมการ
เชงิ
จัดการเรียนรู ้ทีพัฒนาขึนไปใช ้ ปริมาณ
ประโยชน์

8 จํานวน
8
ึ ษา
สถานศก

2565

2.3 การพัฒนาสมรรถนะครู
ี
ของครูให ้มีความเป็ นมืออาชพ
่ ารเปลียนแปลงฐานวิถช
สูก
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)

17.ร ้อยละของหลักสูตรทีมี
การนํ างานวิจัยมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน

2565

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที
ิ ย์เก่าทีประกอบวิชาชพ
ี
2.4 ศษ
เสริมสมรรถนะเพือรองรับการ
ครูได ้รับการเสริมสมรรถนะเพือ
ิ ย์เก่าที
เปลียนแปลงให ้แก่ศษ
รองรับการเปลียนแปลง
ี ครู
ประกอบวิชาชพ

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

2 จํานวน
2
แพลตฟอร์ม

เชงิ
คุณภาพ

เชงิ
ปริมาณ

ร ้อยละ50

10 จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

10
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2565

2.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
เพือพัฒนาคุณภาพและยก
ระดับการจัดการเรียนการสอน
ิ ย์เก่าทีประกอบวิชาชพ
ี
2.4 ศษ
หลักสูตรครุศาสตร์ (องค์กร
เชงิ
ี หรือสถาบันที
ครูได ้รับการเสริมสมรรถนะเพือ วิชาชพ
ปริมาณ
ี
รองรับการเปลียนแปลง
เชยวชาญ
ในทักษะเฉพาะ
หรือโรงเรียนทีรับฝึ ก
ประสบการณ์ หน่วยงานที
สนับสนุนทุน)

200 จํานวน มากกว่าหรือ
เครือข่าย
เท่ากับ200

2565

ิ ย์เก่าทีประกอบวิชาชพ
ี
2.4 ศษ
4.มีแพลตฟอร์ม (Platform)
ครูได ้รับการเสริมสมรรถนะเพือ เพือสร ้างเครือข่ายแลกเปลียน
ี
รองรับการเปลียนแปลง
เรียนรู ้ในการเป็ นครูมอ
ื อาชพ

เชงิ
ปริมาณ

2 จํานวน
2
แพลตฟอร์ม

2565

1.ร ้อยละความพึงพอใจผู ้ใช ้
ิ ย์เก่าทีประกอบวิชาชพ
ี
2.4 ศษ
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม
ครูได ้รับการเสริมสมรรถนะเพือ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
รองรับการเปลียนแปลง
ึ ษาแห่งชาติ
อุดมศก

เชงิ
คุณภาพ

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

2.มีแพลตฟอร์ม (Platform)
เพือสร ้างเครือข่ายแลกเปลียน
ี
เรียนรู ้ในการเป็ นครูมอ
ื อาชพ

เชงิ
ปริมาณ

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

1.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
เพือพัฒนาคุณภาพและยก
ระดับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตร์ (องค์กร
เชงิ
ี หรือสถาบันที
วิชาชพ
ปริมาณ
ี
เชยวชาญ
ในทักษะเฉพาะ
หรือโรงเรียนทีรับฝึ ก
ประสบการณ์ หน่วยงานที
สนับสนุนทุน)

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

4.ร ้อยละของหลักสูตรทีมี
การนํ างานวิจัยมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ50

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

5.ร ้อยละของครูและบุคลากร
ึ ษาในโรงเรียนสาธิต เชงิ
ทางการศก
ทีได ้รับการพัฒนา ไม่น ้อยกว่า คุณภาพ
๕ ครังต่อปี

ร ้อยละ80

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

6.จํานวนรางวัลทีนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ ้านสมเด็จเจ ้าพระยาที เชงิ
ได ้รับการยกย่อง ทังในด ้าน
ปริมาณ
วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู ้
เรียน

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

ร ้อยละ80

2 จํานวน
2
แพลตฟอร์ม

200 จํานวน มากกว่าหรือ
เครือข่าย
เท่ากับ200

10 จํานวน
รางวัล

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10
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2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

7.ร ้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ บ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา
ั
ึ ษาปี ท ี ๖
ระดับชนประถมศ
ก
ั ธยมศก
ึ ษา ปี ท ี ๓ และชน
ั
ชนมั
เชงิ
ึ ษาปี ท ี ๖ ทีมีคะแนน คุณภาพ
มัธยมศก
ึ ษา
ผลการทดสอบทางการศก
ระดับชาติ ขันพืนฐาน (O-NET)
แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลีย
ระดับประเทศ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ70

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

ึ ษาและอาจารย์
8.จํานวนนักศก
ทีเข ้ามาฝึ กประสบการณ์จัด
เชงิ
โครงการ หรือกิจกรรมหรือ
ปริมาณ
ทดลองห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจัยด ้าน
การจัดการเรียนการสอน

100 จํานวน มากกว่าหรือ
ึ ษา
นักศก
เท่ากับ100

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

ึ ษาในท ้อง
3.จํานวนสถานศก
ถินทีมีการนํ านวัตกรรมการ
เชงิ
จัดการเรียนรู ้ทีพัฒนาขึนไปใช ้ ปริมาณ
ประโยชน์

8 จํานวน
8
ึ ษา
สถานศก

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

9.จํานวนรูปแบบการเรียนการ
สอนทีได ้รับการพัฒนาและ
เป็ นต ้นแบบให ้กับโรงเรียนอืนๆ
้ ้
นํ าไปใชได

5 จํานวนรูป
5
แบบ

2565

2.5 การพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให ้เป็ นต ้นแบบการจัดการเรียน
รู ้

10.จํานวนเครือข่าย ความร่วม
มือในการแลกเปลียนการเรียนรู ้ เชงิ
ึ ษา ทังในและต่าง ปริมาณ
กับสถานศก
ประเทศ

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

1.ร ้อยละของหลักสูตรทีจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบบูรณา
เชงิ
การกับการวิจัย บริการวิชาการ
คุณภาพ
เพือพัฒนาท ้องถินและสงั คม
ในศตวรรษที ๒๑

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ90

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

2.ร ้อยละของหลักสูตรทีมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เชงิ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
คุณภาพ
ทังภายในประเทศหรือต่าง
ประเทศ

ร ้อยละ100

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
ปริมาณ

30 จํานวน
เครือข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ30
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2565

3.จํานวนหลักสูตรใหม่ในรูป
แบบพหุวท
ิ ยาการ สห
3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
วิทยาการ หลักสูตรสองภาษา
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
หลักสูตรในรูปแบบความร่วม
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ มือระหว่างสถาบันในต่าง
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
ประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
ึ ษา หรือ
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
หลักสูตร สหกิจศก
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
หลักสูตรสองปริญญา (Dual
ความมันคงให ้กับท ้องถิน
Degree) ทีสอดคล ้องกับการ
พัฒนาท ้องถิน สงั คม และ
สากลในศตวรรษที ๒๑

เชงิ
ปริมาณ

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

4.ร ้อยละของหลักสูตรที
ึ ษามีสว่ นร่วมในการสร ้าง
นักศก
นวัตกรรม หรือโครงการพัฒนา
ท ้องถิน

เชงิ
คุณภาพ

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

5.ร ้อยละของหลักสูตรทีมี
กระบวนการเรียนรู ้ แบบ active
เชงิ
ื จท
learning โดยใชส้ อดิ
ิ ล
ั เป็ น
คุณภาพ
ฐาน (Digital Based
Education)

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

ึ ษา
6.จํานวนผลงานของนักศก
ทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผยแพร่หรือ
ได ้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เชงิ
ปริมาณ

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

ึ ษาทีได ้รับ
7.ร ้อยละของนักศก
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
เพิมเติมในทักษะทีเกียวข ้อง
ึ ษา
กับสาขาวิชาทีศก

เชงิ
คุณภาพ

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

10 จํานวน
หลักสูตร

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ70

ร ้อยละ100

110 จํานวน
110
ผลงาน

ร ้อยละ65

19/37

26/11/2563

NRIIS : ระบบข ้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

2565

8.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั (Reskill / Upskill /
ระยะสน
3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
Newskill) หลักสูตร
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ประกาศนียบัตร (Non degree)
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
และระบบคลังหน่วยกิต
เชงิ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
(Credit Bank) เพือพัฒนา
ปริมาณ
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
ทักษะกําลังคนของประเทศ
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ึ ษานานาชาติ สูก
่ าร
และนักศก
ความมันคงให ้กับท ้องถิน
มีงานทําและเตรียมความพร ้อม
รองรับการทํางานในอนาคต

20 จํานวน
หลักสูตร

20

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ 9.จํานวนหลักสูตรความเป็ น
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
เลิศตามอัตลักษณ์ ทีโดดเด่น
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
ของมหาวิทยาลัย
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

14 จํานวน
หลักสูตร

14

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
11.จํานวนศูนย์ความเป็ นเลิศ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
เฉพาะด ้าน
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

6 จํานวน
ศูนย์

มากกว่าหรือ
เท่ากับ6

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

เชงิ
ปริมาณ

50 ร ้อยละ

50

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
ปริมาณ

ึ ษาใน
10.ร ้อยละของนักศก
หลักสูตรความเป็ นเลิศทีมีการตี
เชงิ
พิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือได ้รับ
คุณภาพ
รางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ

12.ร ้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย ทีได ้รับทุนวิจัย
หรืองานสร ้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน ต่อ
อาจารย์ประจํา และนักวิจัย

ร ้อยละ20
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3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

13.ร ้อยละความสามารถด ้าน
ึ ษาปริญญาตรี
ดิจท
ิ ล
ั ของนักศก
เชงิ
ั สด
ชนปี
ุ ท ้ายทีผ่านเกณฑ์ IC3
คุณภาพ
หรือตามเกณฑ์ทมหาวิ
ี
ทยาลัย
กําหนด

ร ้อยละ50

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

ึ ษาชนปี
ั
14.ร ้อยละของนักศก
สุดท ้ายทีเข ้าสอบวัดสมรรถนะ
เชงิ
้
ทักษะการใชภาษาอั
งกฤษผ่าน
คุณภาพ
เกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ใน
ระดับ B2

ร ้อยละ45

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

ึ ษาทีเข ้า
15.ร ้อยละของนักศก
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมที
เกียวข ้องกับการพัฒนาทักษะ เชงิ
ื
การสอสาร
หรือการใช ้
ปริมาณ
เทคโนโลยี ทังภายใน ประเทศ
ั
และต่างประเทศในแต่ละชนปี

75 ร ้อยละ

75

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

ึ ษา ทีเข ้า
17.ร ้อยละของนักศก
ร่วมโครงการบริการวิชาการ
เพือการพัฒนาท ้องถินตามที
มหาวิทยาลัยกําหนด

เชงิ
ปริมาณ

8 ร ้อยละ

8

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

ึ ษา ทีเข ้า
16.ร ้อยละของนักศก
ร่วมกระบวน การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัยเพือสร ้างอัต
ั
ลักษณ์ในแต่ละชนปี

เชงิ
ปริมาณ

90 ร ้อยละ

90

2565

3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
ความมันคงให ้กับท ้องถิน

17.ร ้อยละอัตราการมีงานทํา
ของบัณฑิต ทีทํางานในองค์กร เชงิ
หรือสถานประกอบการ หรือ
คุณภาพ
ี ได ้เอง
สามารถประกอบอาชพ

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

ร ้อยละ70
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18.ระดับความพึงพอใจผู ้ใช ้
3.1 มหาวิทยาลัยมีความเป็ น
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม
เลิศในด ้านการผลิตครู การ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ึ ษา มีอต
ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ และ อุดมศก
ั ลักษณ์เหมาะ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพทีมี
สมแห่งยุคศตวรรษที ๒๑
คุณภาพได ้มาตรฐานสากล มี
(SMART Student or
บทบาทสําคัญในการสร ้าง
Learner) มีทก
ั ษะการใชช้ วี ต
ิ
้
ความมันคงให ้กับท ้องถิน
และการใชเทคโนโลยี
เพือ
ี
ประกอบอาชพ

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

10.จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ทยื
ี นการ
ิ ธิทรัพย์สน
ิ ทาง
คุ ้มครองสท
ปั ญญา

เชงิ
ปริมาณ

7 จํานวนผล มากกว่าหรือ
งาน
เท่ากับ7

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

7.ร ้อยละของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย ทีได ้รับทุนวิจัย
หรืองานสร ้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน ต่อ
อาจารย์ประจํา และนักวิจัย

เชงิ
ปริมาณ

50 ร ้อยละ

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

8.จํานวนผลงานงานวิจัย งาน
สร ้างสรรค์และนวัตกรรมทีมี
การเผยแพร่หรืออ ้างอิง ระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติตอ
่
จํานวนโครงการวิจัย (ใน
ปี งบประมาณย ้อนหลัง ๑ ปี )

เชงิ
ปริมาณ

130 จํานวน
130
ผลงาน

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

8.ร ้อยละผลงานด ้านการวิจัย
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย เชงิ
ทีสอดคล ้องกับการพัฒนาท ้อง ปริมาณ
ถินและการพัฒนาประเทศ

40 ร ้อยละ

40

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

9.ร ้อยละงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ทนํ
ี ามาใช ้
ประโยชน์ในชุมชนและท ้องถิน
และการพัฒนาประเทศต่อ
จํานวนโครงการวิจัย

เชงิ
ปริมาณ

65 ร ้อยละ

65

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

7.ร ้อยละของอาจารย์ทได
ี ้รับ
การยอมรับในความรู ้ความ
สามารถ ด ้านวิชาการ การ
ึ ษา และสงั คม
ศก

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ32

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

2.ร ้อยละของอาจารย์ทเข
ี ้ารับ
ั ยภาพด ้านทักษะ
การพัฒนาศก
ี เฉพาะ
ทางวิชาการหรือวิชาชพ

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ80

2565
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เชงิ
คุณภาพ

ระดับมาก

50
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3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี
มืออาชพเป็ นทียอมรับในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ

3.ร ้อยละของอาจารย์ทเข
ี ้ารับ
ั
การพัฒนาศกยภาพด ้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ

เชงิ
ปริมาณ

90 ร ้อยละ

90

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

4.ร ้อยละของอาจารย์ทมี
ี
ตําแหน่งทางวิชาการ

เชงิ
ปริมาณ

45 ร ้อยละ

45

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

5.ร ้อยละของอาจารย์ทมี
ี
คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก

เชงิ
ปริมาณ

36 ร ้อยละ

36

2565

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

6.ร ้อยละของอาจารย์ทมี
ี ผล
งานทางวิชาการ ทีได ้รับการตี
พิมพ์เผยแพร่หรือได ้รับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

เชงิ
ปริมาณ

32 ร ้อยละ

32

3.2 อาจารย์มส
ี มรรถนะระดับ
ี เป็ นทียอมรับในระดับ
มืออาชพ
ชาติหรือนานาชาติ

1.ร ้อยละของอาจารย์ใน
หลักสูตรความเป็ นเลิศทีมีนวัต
กรรม งานวิจัย งานสร ้างสรรค์ เชงิ
ผลงานทีได ้รับการเผยแพร่หรือ คุณภาพ
ได ้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

5.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั (Reskill / Upskill /
ระยะสน
Newskill) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non degree)
และระบบคลังหน่วยกิต
เชงิ
(Credit Bank) เพือพัฒนา
ปริมาณ
ทักษะกําลังคนของประเทศ
ึ ษานานาชาติ สูก
่ าร
และนักศก
มีงานทําและเตรียมความพร ้อม
รองรับการทํางานในอนาคต

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

ึ ษาทีได ้รับ
4.ร ้อยละของนักศก
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
เพิมเติมในทักษะทีเกียวข ้อง
ึ ษา
กับสาขาวิชาทีศก

เชงิ
คุณภาพ

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

ึ ษา
3.จํานวนผลงานของนักศก
ทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผยแพร่หรือ
ได ้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เชงิ
ปริมาณ

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

ร ้อยละ55

20 จํานวน
หลักสูตร

20

ร ้อยละ65

110 จํานวน
110
ผลงาน
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2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

2.ร ้อยละของหลักสูตรทีมี
กระบวนการเรียนรู ้ แบบ active
เชงิ
ื จท
learning โดยใชส้ อดิ
ิ ล
ั เป็ น
คุณภาพ
ฐาน (Digital Based
Education)

ร ้อยละ100

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

1.ร ้อยละของหลักสูตรที
ึ ษามีสว่ นร่วมในการสร ้าง
นักศก
นวัตกรรม หรือโครงการพัฒนา
ท ้องถิน

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ70

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

ึ ษาใน
6.ร ้อยละของนักศก
หลักสูตรความเป็ นเลิศทีมีการตี
เชงิ
พิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือได ้รับ
คุณภาพ
รางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ

ร ้อยละ20

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

7.ร ้อยละผลการประเมิน
คุณลักษณะ ๔ ประการของ
ึ ษาชนปี
ั สด
นักศก
ุ ท ้ายที
สอดคล ้องกับมาตรฐานการ
ึ ษาแห่งชาติ
ศก

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละ70

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

8.ร ้อยละความสามารถด ้าน
ึ ษาปริญญาตรี
ดิจท
ิ ล
ั ของนักศก
เชงิ
ั สด
ชนปี
ุ ท ้ายทีผ่านเกณฑ์ IC3
คุณภาพ
หรือตามเกณฑ์ทมหาวิ
ี
ทยาลัย
กําหนด

ร ้อยละ50

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

ึ ษาทีเข ้า
10.ร ้อยละของนักศก
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมที
เกียวข ้องกับการพัฒนาทักษะ เชงิ
ื
การสอสาร
หรือการใช ้
ปริมาณ
เทคโนโลยี ทังภายใน ประเทศ
ั
และต่างประเทศในแต่ละชนปี

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

ึ ษาชนปี
ั
9.ร ้อยละของนักศก
สุดท ้ายทีเข ้าสอบวัดสมรรถนะ
เชงิ
้
ทักษะการใชภาษาอั
งกฤษผ่าน
คุณภาพ
เกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ใน
ระดับ B2

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
คุณภาพ

75 ร ้อยละ

75

ร ้อยละ45
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2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

14.ร ้อยละอัตราการมีงานทํา
ของบัณฑิต ทีทํางานในองค์กร เชงิ
หรือสถานประกอบการ หรือ
คุณภาพ
ี ได ้เอง
สามารถประกอบอาชพ

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

ึ ษา ทีเข ้า
11.ร ้อยละของนักศก
ร่วมกระบวน การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัยเพือสร ้างอัต
ั
ลักษณ์ในแต่ละชนปี

เชงิ
ปริมาณ

90 ร ้อยละ

90

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

ึ ษา ทีเข ้า
12.ร ้อยละของนักศก
ร่วมโครงการบริการวิชาการ
เพือการพัฒนาท ้องถินตามที
มหาวิทยาลัยกําหนด

เชงิ
ปริมาณ

8 ร ้อยละ

8

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

13.ระดับพฤติกรรมการ มีจต
ิ
ึ
สาธารณะของนักศกษา

เชงิ
คุณภาพ

ระดับมาก

2565

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

13.ระดับพฤติกรรมความเป็ น
ึ ษา
ไทยของนักศก

เชงิ
คุณภาพ

ระดับมาก
ทีสุด

3.3 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของผู ้ใชบั้ ณฑิต มีอต
ั ลักษณ์
สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4
ประการ พร ้อมรองรับบริบทที
เปลียนแปลง

15.ระดับความพึงพอใจผู ้ใช ้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ึ ษา มีอต
อุดมศก
ั ลักษณ์เหมาะ
สมแห่งยุคศตวรรษที ๒๑
(SMART Student or
Learner) มีทก
ั ษะการใชช้ วี ต
ิ
้
และการใชเทคโนโลยี
เพือ
ี
ประกอบอาชพ

เชงิ
คุณภาพ

ระดับมาก

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx
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3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

7.จํานวนศูนย์ความเป็ นเลิศ
เฉพาะด ้าน

เชงิ
ปริมาณ

6 จํานวน
ศูนย์

มากกว่าหรือ
เท่ากับ6

3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

8.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทังในและต่างประเทศ ในการ
ั ยภาพ
สร ้างงานวิจัย พัฒนาศก
นักวิจัย หรือเป็ นเวทีในการเผย เชงิ
แพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
ปริมาณ
นวัตกรรม งานสร ้างสรรค์หรือ
งานอืน ๆ ทังระดับชาติและ
นานาชาติ

12 จํานว
เครือข่าย

12

2565

3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

3.จํานวนหลักสูตรใหม่ในรูป
แบบพหุวท
ิ ยาการ สห
วิทยาการ หลักสูตรสองภาษา
หลักสูตรในรูปแบบความร่วม
มือระหว่างสถาบันในต่าง
ประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
ึ ษา หรือ
หลักสูตร สหกิจศก
หลักสูตรสองปริญญา (Dual
Degree) ทีสอดคล ้องกับการ
พัฒนาท ้องถิน สงั คม และ
สากลในศตวรรษที ๒๑

10 จํานวน
หลักสูตร

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

2565

3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

2.ร ้อยละของหลักสูตรทีมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
เชงิ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
คุณภาพ
ทังภายในประเทศหรือต่าง
ประเทศ

2565

3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

ึ ษา
4.จํานวนผลงานของนักศก
ทีได ้รับการตีพม
ิ พ์เผยแพร่หรือ
ได ้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เชงิ
ปริมาณ

2565

3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

ึ ษาทีได ้รับ
5.ร ้อยละของนักศก
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
เพิมเติมในทักษะทีเกียวข ้อง
ึ ษา
กับสาขาวิชาทีศก

เชงิ
คุณภาพ

2565

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
ปริมาณ

ร ้อยละ100

110 จํานวน
110
ผลงาน

ร ้อยละ65

26/37

26/11/2563

NRIIS : ระบบข ้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

2565

3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

6.จํานวนหลักสูตรฝึ กอบรม
ั (Reskill / Upskill /
ระยะสน
Newskill) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non degree)
และระบบคลังหน่วยกิต
เชงิ
(Credit Bank) เพือพัฒนา
ปริมาณ
ทักษะกําลังคนของประเทศ
ึ ษานานาชาติ สูก
่ าร
และนักศก
มีงานทําและเตรียมความพร ้อม
รองรับการทํางานในอนาคต

2565

3.4 มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคสว่ น
ทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการยกระดับคุณภาพการ
ึ ษาสูค
่ วามเป็ นเลิศ
ศก

1.ร ้อยละของหลักสูตรทีจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบบูรณา
เชงิ
การกับการวิจัย บริการวิชาการ
คุณภาพ
เพือพัฒนาท ้องถินและสงั คม
ในศตวรรษที ๒๑

2565

3.5 เครือข่ายความร่วมมือจาก
ิ ย์เก่าสม
ั พันธ์มค
ศษ
ี วามเข ้ม
แข็งทังทางวิชาการและ
ี
วิชาชพ

2.จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทังในและต่างประเทศ ในการ
ั ยภาพ
สร ้างงานวิจัย พัฒนาศก
นักวิจัย หรือเป็ นเวทีในการเผย เชงิ
แพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
ปริมาณ
นวัตกรรม งานสร ้างสรรค์หรือ
งานอืน ๆ ทังระดับชาติและ
นานาชาติ

12 จํานวน
เครือข่าย

12

2565

3.5 เครือข่ายความร่วมมือจาก
ิ ย์เก่าสม
ั พันธ์มค
ศษ
ี วามเข ้ม
แข็งทังทางวิชาการและ
ี
วิชาชพ

3.ร ้อยละงานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร ้างสรรค์ทนํ
ี ามาใช ้
ประโยชน์ในชุมชนและท ้องถิน
และการพัฒนาประเทศต่อ
จํานวนโครงการวิจัย

เชงิ
ปริมาณ

65 ร ้อยละ

65

3.5 เครือข่ายความร่วมมือจาก
ิ ย์เก่าสม
ั พันธ์มค
ศษ
ี วามเข ้ม
แข็งทังทางวิชาการและ
ี
วิชาชพ

1.จํานวนผลงานงานวิจัย งาน
สร ้างสรรค์และนวัตกรรมทีมี
การเผยแพร่หรืออ ้างอิง ระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติตอ
่
จํานวนโครงการวิจัย (ใน
ปี งบประมาณย ้อนหลัง ๑ ปี )

เชงิ
ปริมาณ

130 จํานวน
130
ผลงาน

3.5 เครือข่ายความร่วมมือจาก
ิ ย์เก่าสม
ั พันธ์มค
ศษ
ี วามเข ้ม
แข็งทังทางวิชาการและ
ี
วิชาชพ

1. จํานวนผลงานงานวิจัย งาน
สร ้างสรรค์และนวัตกรรมทีมี
การเผยแพร่หรืออ ้างอิง ระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติตอ
่
จํานวนโครงการวิจัย (ใน
ปี งบประมาณย ้อนหลัง ๑ ปี )

เชงิ
ปริมาณ

130 ผลงาน 130

2565

2565

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

20 จํานวน
หลักสูตร

20

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ90
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2565

3.5 เครือข่ายความร่วมมือจาก
ิ ย์เก่าสม
ั พันธ์มค
ศษ
ี วามเข ้ม
แข็งทังทางวิชาการและ
ี
วิชาชพ

4.ร ้อยละของหลักสูตรทีมีเครือ
ิ ย์เก่าหรือเครือข่าย
ข่ายศษ
ี เข ้ามามีสว่ นร่วม
องค์กรวิชาชพ
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เชงิ
คุณภาพ

2565

3.5 เครือข่ายความร่วมมือจาก
ิ ย์เก่าสม
ั พันธ์มค
ศษ
ี วามเข ้ม
แข็งทังทางวิชาการและ
ี
วิชาชพ

ิ ย์เก่า
5.จํานวนกิจกรรมศษ
ั พันธ์ทจั
สม
ี ดขึน ในรอบปี เพือ
ขยายเครือข่ายและกิจกรรม
ความร่วมมือ

เชงิ
ปริมาณ

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

ร ้อยละ80

3 จํานวน
กิจกรรม

มากกว่าหรือ
เท่ากับ3

1.จํานวนอาจารย์ บุคลากร
ึ ษา และศษ
ิ ย์เก่า ทีได ้รับ
นักศก
เชงิ
รางวัลการเป็ นคนดี คนเก่งหรือ
ปริมาณ
คนมีความสามารถในด ้านต่างๆ
ระดับชาติ นานาชาติ

80 จํานวน
คน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ80

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

2.ร ้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ี
ได ้รับการพัฒนาในสายวิชาชพ
เชงิ
ี
และความเชยวชาญในการ
ปริมาณ
ปฏิบต
ั งิ านและความก ้าวหน ้าใน
ี (Career Path)
สายอาชพ

85 ร ้อยละ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ85

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

3.ของประชาคม ทังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

9 จํานวน
่ งทาง
ชอ

9

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

4.ระดับความสําเร็จของเครือ
ข่ายความร่วมมือทังภายในและ
เชงิ
ภายนอกเพือเสริมสร ้าง
คุณภาพ
ิ ธิผลตามวิสย
ั ทัศน์และ
ประสท
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
ปริมาณ

ระดับ4
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4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

5.จํานวนข่าวทีได ้รับการเผย
ื
แพร่จากสอมวลชนภายนอกใน
รูปแบบ ต่าง ๆ ทังในประเทศ
และต่างประเทศ

เชงิ
ปริมาณ

200 จํานวน มากกว่าหรือ
ข่าว
เท่ากับ200

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

6.ระดับผลการสํารวจ การรับรู ้
่ นโยบายแผน
ข่าวสาร (เชน
พัฒนา ต่าง ๆ ทีสําคัญระดับ
ชาติ จังหวัด องค์กร) ของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ระดับ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ3.51

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

8.ระดับความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศหรือนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสารสนเทศ
ร่วมกันในเครือข่าย (ครบทัง ๔
พันธกิจ) ทีรองรับการเป็ น
SMART University

เชงิ
คุณภาพ

ระดับ5

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

7.ระดับความสําเร็จของฐาน
ข ้อมูลเพือบริหารจัดการในการ
ิ ใจตามพันธกิจหลักด ้าน
ตัดสน
การพัฒนาท ้องถิน

เชงิ
คุณภาพ

ระดับ5

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

9.ร ้อยละของการมีรายได ้สุทธิ
จากการให ้บริการทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที
เพิมขึนต่อปี

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ5

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

10.จํานวนโครงการ หรือ
กิจกรรมทีสง่ เสริมให ้นักเรียน
เชงิ
ึ ษา อาจารย์และบุคลากร
นักศก
ปริมาณ
ให ้ยึดมันในค่านิยมองค์กร
MORALITY

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

12 จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

มากกว่าหรือ
เท่ากับ12
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4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

11.ผลการประกันคุณภาพการ
ึ ษาภายในระดับ
ศก
มหาวิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ระดับดี

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

12.ผลสํารวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของประชาชน
และผู ้รับบริการ ทีมีตอ
่ มหา
วิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ70

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

13.ร ้อยละความพึงพอใจของ
ึ ษา ครูอาจารย์
นักเรียน นักศก
ี ในการ
และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
บริการ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบต
ั ิ
ิ
การและสงสนับสนุนการเรียนรู ้

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ80

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

15.จํานวนงานวิจัยและ
นวัตกรรม เกียวกับสมุนไพร
ศาสตร์พระราชา และการสร ้าง
เสริมฟื นฟูสข
ุ ภาพผู ้สูงวัย และ
ประชาชนทัวไป

เชงิ
ปริมาณ

10 จํานวน
งานวิจัย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ10

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

16.จํานวนเครือข่ายความร่วม
เชงิ
ึ ษา
มือในการพัฒนาศูนย์การศก
ปริมาณ
อูท
่ องทวารวดี

15 จํานวน
เครือข่าย

มากกว่าหรือ
เท่ากับ15

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

17.จํานวนโครงการ/กิจกรรม
หรือการให ้บริการด ้านวิชาการ
และการให ้บริการด ้านสถานที
ึ ษา บุคลากร ทัง
แก่นักศก
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

20 จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
หรือการให ้
บริการ

20

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

เชงิ
ปริมาณ
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4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

18.จํานวนหลักสูตร ฝึ กอบรมที
เกิดจาก การบรูณาการศาสตร์ เชงิ
และองค์ความรู ้และความ
ปริมาณ
ี
เชยวชาญของมหาวิ
ทยาลัย

5 จํานวน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

19.จํานวนประชาชน ทีเข ้ารับ
การอบรมหรือ รับบริการจาก
ึ ษาอูท
ศูนย์การศก
่ องทวารวดี

เชงิ
ปริมาณ

500 คน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ500

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

20.ระดับความพึงพอใจของ
ผู ้รับการอบรมหรือรับบริการ
ึ ษาอูท
จากศูนย์การศก
่ องทวาร
วดี

เชงิ
คุณภาพ

ระดับมาก

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

14.ร ้อยละความพึงพอใจของ
ผู ้รับริการในการบริหารจัดการ
ด ้านอาคารสถานทีและการ
ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ สภาพ
แวดล ้อม

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ80

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

21.ความสําเร็จการดําเนินการ
จัดตังศูนย์สง่ เสริมการพัฒนา
ท ้องถินและอุตสาหกรรมทีก่อ
ให ้เกิดรายได ้แก่มหาวิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ระดับ3

2565

4.1 มหาวิทยาลัยได ้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติด ้านการเป็ นสถาบัน
ึ ษาเพือท ้องถิน ทีมีสว่ น
การศก
ร่วมในการขับเคลือน
ยุทธศาสตร์สร ้างความมันคง
ยังยืนให ้กับประเทศ

22.ความสําเร็จการดําเนินการ
โครงการจัดตังวิทยาลัย
นานาชาติ

เชงิ
คุณภาพ

ระดับ3
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4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
21.ก่อให ้เกิดรายได ้แก่
ความสามารถในการปรับตัวสู่
มหาวิทยาลัย
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

เชงิ
ปริมาณ

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

18.ร ้อยละความพึงพอใจของ
ผู ้รับริการในการบริหารจัดการ
ด ้านอาคารสถานทีและการ
ปรับปรุงภูมท
ิ ศ
ั น์ สภาพ
แวดล ้อม

เชงิ
คุณภาพ

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

19.ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการพัฒนาศูนย์การเรียน
เชงิ
ิ อ
รู ้ด ้านอาคารสถานทีและสงเอื
คุณภาพ
อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน

ระดับ5

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

20.ระดับความพึงพอใจของ
ผู ้รับการอบรมหรือรับบริการ
ึ ษาอูท
จากศูนย์การศก
่ องทวาร
วดี

เชงิ
คุณภาพ

ระดับมาก

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

16.ร ้อยละความพึงพอใจของ
ึ ษา ครูอาจารย์
นักเรียน นักศก
่
ี ในการ
และผู ้มีสวนได ้สว่ นเสย
บริการ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบต
ั ิ
ิ
การและสงสนับสนุนการเรียนรู ้

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ80
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5 จํานวน

5

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ80
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4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

17.ร ้อยละค่าเฉลียของทุก
หน่วยงานทีมีผลการดําเนินงาน
เชงิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
คุณภาพ
เป็ นสํานักงานสเี ขียว (Green
Office)

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ65

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

14.ผลสํารวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของประชาชน
และผู ้รับบริการ ทีมีตอ
่ มหา
วิทยาลัย

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ70

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

15.จํานวนห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ห ้องเรียนรู ้ทีทันสมัยห ้องแสดง
นิทรรศการ ห ้องประชุม อาคาร
เรียนทีทันสมัยและเอือต่อการ
ปฏิบต
ั งิ านพร ้อมต่อการเป็ น
SMART University

เชงิ
ปริมาณ

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
13.ผลการประกันคุณภาพการ
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ึ ษาภายในระดับ
ศก
ความสามารถในการปรับตัวสู่
มหาวิทยาลัย
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

50 จํานวน

เชงิ
คุณภาพ

12.จํานวนโครงการ หรือ
กิจกรรมทีสง่ เสริมให ้นักเรียน
เชงิ
ึ ษา อาจารย์และบุคลากร
นักศก
ปริมาณ
ให ้ยึดมันในค่านิยมองค์กร
MORALITY

มากกว่าหรือ
เท่ากับ50

ระดับดี

12 จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

มากกว่าหรือ
เท่ากับ12
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4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
12.จํานวน ข ้อบังคับ กฎ
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ระเบียบ ประกาศ ทีได ้รับการ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
พัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

เชงิ
ปริมาณ

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

11.ร ้อยละของการมีรายได ้
สุทธิจากการให ้บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมทีเพิมขึนต่อปี

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ5

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

6.ระดับความสําเร็จของฐาน
ข ้อมูลเพือบริหารจัดการในการ
ิ ใจตามพันธกิจหลักด ้าน
ตัดสน
การพัฒนาท ้องถิน

เชงิ
คุณภาพ

ระดับ5

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

7.ระดับความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศหรือนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการสารสนเทศ
ร่วมกันในเครือข่าย (ครบทัง ๔
พันธกิจ) ทีรองรับการเป็ น
SMART University

เชงิ
คุณภาพ

ระดับ5

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
8.ระดับผลการประเมินคุณธรรม
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
เชงิ
และความโปร่งใสในการบริหาร
ความสามารถในการปรับตัวสู่
คุณภาพ
งานภาครัฐ
ี
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

5 จํานวน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

ระดับสูงมาก
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2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
9.ผลการประเมินความสําเร็จ
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ด ้านการบริหารจัดการบุคลากร
ความสามารถในการปรับตัวสู่
ด ้วยหลักธรรมาภิบาล
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ75

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
ิ ธิภาพ
10.ร ้อยละของประสท
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
มหาวิทยาลัย
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

เชงิ
คุณภาพ

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ95

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

4.ร ้อยละของการปรับปรุง
ื
ข ้อมูลการสอสารบนเครื
อข่าย
อินเทอร์เน็ ตของหน่วยงาน
ตังแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เชงิ
สํานัก และมหาวิทยาลัย ให ้มี
คุณภาพ
ความทันสมัยทังเนือหาและ
ื
ภาษาทีสอสารไม่
น ้อยกว่า
เดือนละ ๒ ครัง

ร ้อยละมากก
ว่าหรือ
เท่ากับ50

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
5.จํานวนฐานข ้อมูลเพือบริหาร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
เชงิ
ิ ใจตามพันธ
จัดการในการตัดสน
ความสามารถในการปรับตัวสู่
ปริมาณ
กิจหลักของมหาวิทยาลัย
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

3.ระดับความสําเร็จของเครือ
ข่ายความร่วมมือทังภายในและ
เชงิ
ภายนอกเพือเสริมสร ้าง
คุณภาพ
ิ ธิผลตามวิสย
ั ทัศน์และ
ประสท
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

5 จํานวน
ฐานข ้อมูล

มากกว่าหรือ
เท่ากับ5

ระดับ4
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2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

2.ร ้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ี
ได ้รับการพัฒนาในสายวิชาชพ
เชงิ
ี
และความเชยวชาญในการ
ปริมาณ
ปฏิบต
ั งิ านและความก ้าวหน ้าใน
ี (Career Path)
สายอาชพ

85 ร ้อยละ

มากกว่าหรือ
เท่ากับ85

2565

4.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
ิ ธิภาพ
บริหารจัดการทีมีประสท
และคล่องตัวมุง่ เน ้นการสร ้างธร
รมาภิบาล มีความพร ้อมและ
ความสามารถในการปรับตัวสู่
การเปลียนแปลงฐานวิถช
ี วี ต
ิ
ใหม่ (New Normal)อย่างมี
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
ประสท

1.จํานวนอาจารย์ บุคลากร
ึ ษา และศษ
ิ ย์เก่า ทีได ้รับ
นักศก
เชงิ
รางวัลการเป็ นคนดี คนเก่งหรือ
ปริมาณ
คนมีความสามารถในด ้านต่างๆ
ระดับชาติ นานาชาติ

80 จํานวน
คน

มากกว่าหรือ
เท่ากับ80

Email ของหน่วยงาน :
benjawan_tha@hotmail.com
เว็บไซต์ของหน่วยงาน :
http://research.bsru.ac.th/
ิ ธิการเข ้าระบบแก่นักวิจัยโดยอัตโนมัต ิ
ให ้สท
แก ้ไข



ื ป
รายชอผู
้ ระสานหน่วยงาน

ื - สกุล
ชอ

คณะ / กอง /
สถาบ ัน

กลุม
่ ผูใ้ ช ้

E-Mail

หมายเลขโทร
ั
ศทพ์

พนอเนือง สุทศ
ั น์ ณ
อยุธยา

สถาบันวิจัยและ
หัวหน ้าหน่วยงาน
พัฒนา

panor.sudas@gmail.com

เบญจวัลย์ ทันชม

สถาบันวิจัยและ
ผู ้ประสานหน่วยงาน
พัฒนา

benjawan_tha@hotmail.com 0860882605

นางสาว จิรภรณ์
คล ้ายวิจต
ิ ร

สถาบันวิจัยและ
ผู ้ประสานหน่วยงาน
พัฒนา

mii_zaki@hotmail.com

0867793778

ั วัฒน์
จินดา ยืนยงชย

สถาบันวิจัยและ
ผู ้ประสานหน่วยงาน
พัฒนา

yjinda@hotmail.com

0891084857

นางสาว ณั ฐชนาธิป มู สถาบันวิจัยและ
ผู ้ประสานหน่วยงาน
ั มัดอามิน
ฮม
พัฒนา

https://nriis.nrct.go.th/nrpm_DepartmentData.aspx

0816333147

natty_angel_7@hotmail.com 0631963355
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สถาบันวิจัยและ ผู ้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/
พัฒนา
สถาบัน/สํานัก/กอง

ming_hur@hotmail.com

0868096166
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