เอกสารแนบหมายเลข 2
ตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น

๑. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ตัวชี้วัด 1) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการ หนาที่สิทธิของตนเองและผูอื่น
ไมนอยกวารอยละ 25
2) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมไดรับการสงเสริมความเขาใจ ในความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น และสมัครเปนจิตอาสาเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 10
3) รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการสงเสริมความรักความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น ไมนอยกวารอยละ 10
4) มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางคุณคา
และจิตสํานึกรักทองถิ่น ไมนอยกวา 20 แหลง/ชุมชน
5) จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการสูการปฏิบัติในพื้นที่บริการ
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไมต่ํากวา 1,000 คน
6) การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 30
7) กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเกิดความรู เขาใจและตระหนักถึงสิทธิหนาที่ของพลเมือง
และสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ระดับความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายที่เขารวม ไมต่ํากวา 4.0 จากระดับ 5.0
8) มีเครือขายการเรียนรูนอกหองเรียน ประกอบดวยโรงเรียน แหลงเรียนรู และชุมชนที่มี
ศักยภาพ และสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อแพรขยายองคความรูไดในวงกวาง เครือขายที่มี
ความรวมมือดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
๒. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
ตัวชี้วัด 1) ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ จํานวน 5 ผลิตภัณฑ
2) จํานวนองคความรู งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารยหรือนักศึกษาที่ดําเนินการรวมกับชุมชน
5 องคความรูตอจังหวัด
3) จํานวนอัตลักษณของทองถิ่นไดรับการอนุรักษและยกระดับ จํานวน 1 อัตลักษณตอจังหวัด
4) จํานวนผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 5 ผลิตภัณฑตอจังหวัด
5) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมพัฒนาผลิตภัณฑตอจังหวัด จํานวน 125 คน
6) จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนจํานวน 2 รายวิชา
(ตอผลิตภัณฑ)
7) ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น อยางนอย 1 ระดับ

-2๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
ตัวชี้วัด 1) รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการพนเกณฑความยากจน ไมนอยกวา รอยละ 60
2) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชน
ไมนอยกวา 200 คน
3) จํานวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 2 หลักสูตร
4) รายไดของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 15
๔. โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด
ตัวชี้วัด 1) มีระบบขอมูลตําบลที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นได
ไมนอยกวารอยละ 15 ของจํานวนตําบลที่ไดเขาไปพัฒนาระบบขอมูล
2) อาจารยและนักศึกษามีทักษะการทํางานกับชุมชนทองถิ่นเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 50
ของจํานวนอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
3) ระบบขอมูลตําบลมีคุณภาพไมนอยกวาระดับ 3

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

๕. โครงการคลังขอสอบวัดแววความเปนครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวชี้วัด 1) ระบบคลังขอสอบวัดแววความเปนครู 1 ระบบ
2) ขอสอบที่ไดมาตรฐาน 1,200 ขอ
3) มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกผูเขาศึกษาตามคุณสมบัติความเปนครู รอยละ 100
๖. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัด 1) ผลิตสื่อวีดิทัศนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไมนอยกวา 5 เรื่อง เรื่องละ 10 ตอน
2) มีสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยละไมนอยกวา 5 เรื่อง

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

๗. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 1) รอยละของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่เขารวมโครงการอานออกเขียนได
เพื่อเสริมสรางสุขภาวะสําหรับนักเรียน รอยละ 40
2) รอยละของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนโครงการอานออก
เขียนไดเพื่อเสริมสรางสุขภาวะสําหรับนักเรียน ไมนอยกวารอยละ 10
3) มีฐานขอมูลดานการอานออกเขียนไดของโรงเรียนกลุมเปาหมาย มีฐานขอมูลครบถวน
ทุกโรงเรียน
4) คาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทย
ผานเกณฑตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ รอยละ 60
ของโรงเรียนกลุมเปาหมาย
5) จํานวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรูดานการอานออกเขียนได
หรือการคิดวิเคราะหได จํานวน 5 สื่อ/นวัตกรรม

-3๘. โครงการพัฒนาคามรูทักษะดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด 1) นักศึกษาที่สอบผานแบบทดสอบหลังการอบรม (post test) รอยละ 70
2) นักศึกษาที่ผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล รอยละ 60
3) อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีทักษะดานภาษาอังกฤษ ที่เทียบเทาหรือเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
4) มีอาจารยผูสอนที่เขารวมโครงการสามารถสอนโดยใชภาษาอังกฤษในการสอน รอยละ 80
5) ระดับทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร International Program
เทียบเทาระดับ CEFR B1
6) มาตรฐานของขอสอบภาษาอังกฤษที่ไดจากการดําเนินการพัฒนา เทียบเทาขอสอบ
มาตรฐานสากล
7) ระดับทักษะทางดานภาษาอังกฤษของผูที่ใช software โปรแกรมดานภาษาอังกฤษ
เทียบเทาระดับ CEFR B1

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

๙. โครงการใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาขยะมูลฝอยชุมชน
ตัวชี้วัด 1) ประชาชนและผูสนใจเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 80
2) แหลงเรียนรูและสื่อชุมชนในการใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาขยะมูลฝอยชุมชน
อยางนอย 1 แหลง
3) ชุมชนเปาหมายไดวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
ปญหา
๑๐. โครงการเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนพื้นฐานการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
ตัวชี้วัด 1) การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นดานการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
จํานวน 5 หมูบาน
2) ชุมชนทองถิ่นผานการอบรมตามโครงการไมนอยกวารอยละ 80
3) การฟนฟูภูมิปญญาชาวบาน เพื่อเปนตนทุนทางสังคมในการผลิตสินคาและบริการ
การทองเที่ยว
4) ชุมชนทองถิ่นเกิดทัศนคติและคานิยมในการอนุรักษทรัพยากรและภูมิปญญา
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

