
แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส่วนที่ 1 : สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญในการรายงาน 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดของโครงการ โดยต้องมีข้อมูลรายงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงาน 

2. มุ่งเน้นการสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรสังคม 

3. ด าเนินโครงการจนถึงขั้นการพัฒนา ทั้งนี้ทีมงานองคมนตรีแบ่งประเภทโครงการไว้ดังนี้   1) กิจกรรม
สัมพันธ์  2) กิจกรรมการอบรม  3) กิจกรรมการวิจัย  และ 4) กิจกรรมการพัฒนา 

4. มุ่งเน้นการน างานวิจัย องค์ความรู้ ลงไปพัฒนา และที่ส าคัญต้องน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโครงการ (ลดต้นทุนการผลิต ลดขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ิมศักยภาพการผลิต เพ่ิมคุณภาพของ
ผลผลิต ฯลฯ) 

5. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และแล้วเสร็จไม่เกินเดือน
กรกฎาคม 2565 

6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ผู้น า
ชุมชนในพ้ืนที่ โดยสามารถระบุได้ว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่อะไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่อะไร  

7. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ต้องระบุให้ได้ว่าบูรณาการกับ
รายวิชาอะไร มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมก่ีคน และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อะไรแก่นักศึกษา 

8. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานภายใน 7 วัน เมื่อสิ้นไตรมาส 

9. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ต่อมหาวิทยาลัย ต่อจังหวัด ต่อท่านองคมนตรีตามเวลาที่ก าหนด 

 

ส่วนที่ 2 : แนวทางการเขียนรายงาน 
1. ชื่อโครงการ 
2. พ้ืนที่ด าเนินโครงการ/จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

2.1) ให้ระบุพ้ืนที่เป้าหมายให้ชัดเจน 
2.2) ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
2.3) หากเป็นโรงเรียน ให้ระบุชื่อโรงเรียนและที่ตั้ง หากมีมากกว่า 1 โรงเรียนให้ระบุชื่อโรงเรียนทุก

โรงเรียน 
3. ปัญหาของพ้ืนที ่

3.1) ให้ใส่ Problematic ในการท าโครงการของพ้ืนที่ด าเนินการ 
3.2) เหตุผลที่ท าโครงการนี้ โดยให้ระบุว่าพ้ืนที่เป้าหมาย/โรงเรียนเป้าหมาย/หน่วยเป้าหมายมีปัญหา

หรือความต้องการที่จะพัฒนาอะไร 
3.3) ไม่ใช่ใส่ปัญหาของการด าเนินงานโครงการ 

4. วิธีการแก้ปัญหา/ระยะเวลาด าเนินงาน 
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4.1) ให้ระบุข้อมูลของกิจกรรมของโครงการให้ครบถ้วน ดังนี้ 
1) ชื่อกจิกรรม 
2) วันที่ด าเนินการจัดกิจกรรม 
3) สถานที่จัดกิจกรรม 
4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

- จ านวนผู้รับผิดชอบโครงการ 
- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
- จ านวนนักศึกษา 

5) หน่วยงานความร่วมมือ (ให้ระบุหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย และความรับผิดชอบของภาคี
เครือข่าย)  

4.2) ให้ใส่ข้อมูลทุกกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้โครงการ 
5. ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOMEOUTCOME) 

5.1) ให้ระบุผลผลิตที่ได้ทุกกิจกรรม 
5.2) ให้ระบุปริมาณความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในโครงการ (รายละเอียดในส่วนที่ 3) 
5.3) ให้ระบุผลลัพธ์ของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ตามโครงการ 

6. ประเภทโครงการ 
5.4) ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ให้ระบุประเภทโครงการภายใน 4 ประเภท ดังนี้ 1) 

กิจกรรมสัมพันธ์  2) กิจกรรมการอบรม  3) กิจกรรมการวิจัย  และ 4) กิจกรรมการพัฒนา 
 

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

เป้าหมาย  
1. 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด (ผลิตภัณฑ์เดิม 5 ผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 ผลิตภัณฑ์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ (สินค้า บริการ แหล่ง

ท่องเที่ยว) 
2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชน 5 องค์

ความรู้ต่อจังหวัด 
3. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด อย่างน้อย 250 คน (15 คนต่อผลิตภัณฑ์)  
5. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 

2 รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์) 
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6. รายได้ของผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมข้ึนหรือลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 5  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ GMP 

 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

เป้าหมาย  
1. 100 ครัวเรือน ต่อพ้ืนที่ความรับผิดชอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดบัรายได้ครัวเรือน 100 ครัวเรือนต่อจังหวัด 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 

5. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน
ฐานรากต่อจ านวนนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

6. ร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษา/วิศวกรสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมชุมชน อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1.ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

1. ก าหนดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและปฏิบัติงานวิศวกรสังคม 

คุณสมบัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้เป็น “วิศวกรสังคม”  ดังนี้ 
1. คิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย  
2. การสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา  
3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหา  

4. สร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
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3. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เป้าหมาย  
1. จ านวน 20 ต าบล/สถานศึกษาเครือข่าย ต่อจังหวัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมความเข้าใจในความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

3. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

4. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ต่ า
กว่า 1,000 คนต่อจังหวัด 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมท าระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน อย่างน้อย 20 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. มีเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประกอบด้วยโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง เครือข่ายที่มีความร่วมมือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. โครงการกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมท า มีความเข้มแข็งและด าเนินการต่อด้วยสมาชิกกลุ่ม 
 

4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เป้าหมาย  
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 20 โรงเรียนต่อจังหวัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 โรงเรียนต่อจังหวัด 

2. จ านวนสื่อ/รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้หรือการคิด
วิเคราะห์ได้ จ านวน 5 สื่อ/รูปแบบ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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5. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  
เป้าหมาย  

1. สื่อวีดีทัศน์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
2. โรงเรียนขนาดเล็กน าสื่อวิดีทัศน์ไปใช้ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน (จังหวัดละ 10 โรงเรียน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. มีสื่อวิดีทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มสาระตามหลักสูตร
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง / 5 ตอน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

2. แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
เป้าหมาย  

1. ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยระบบการศึกษา / มรภ. 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยระบบการศึกษา จ านวน 1 ระบบ 
2. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มี 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาท่ีมี 
4. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนรายวิชา

ที่เปิดสอน  
5. มีระบบข้อมูลต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนา 
6.อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการท างานกับชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน

อาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. เกิดฐานข้อมูลต าบลที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนทีร่ะดับต าบล 
เป้าหมาย  

1. มีแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และนวัตกรรมทางสังคม 10 ต าบลต่อจังหวัด 
2. เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. วิทยากรแกนน าด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม จ านวน 40 คน 
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2. วิทยากรท้องถิ่นด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม จ านวน 800 คน (400 คนต่อ
จังหวัด / 20 คนต่อพ้ืนที่ต าบล) 

3. แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และนวัตกรรมทางสังคม อย่างน้อย 10 ต าบลต่อจังหวัด 

4. ร้อยละของจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนาแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ได้น าองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
สังคมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และนวัตกรรมทางสังคม ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

8. โครงการพัฒนาและสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนศูนย์ละ 50 คน 

2. ชุมชนสามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง ได้อย่างน้อย 3 นวัตกรรม 

3. ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ ประชาชนทั่วไปในกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 500 คน  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ชุมชนอย่างน้อย 3 ชุมชน สามารถจัดการปัญหาของตนเองได้ 
 

ตัวชี้วัดศูนย์ความเป็นเลิศ ให้เลือกตัวชี้วัดที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด โดยภายใน 3 ปี จะต้อง
ด าเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้ 

1) มีการน าผลการวิจัยหรือนวัตกรรม ของบุคลากรของศูนย์ที่มีอยู่เดิม ไปถ่ายทอดเพ่ือพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย หรือสถานศึกษาเป้าหมาย 

2) ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการน าไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนเป้าหมายได้ หรือ
สถานศึกษาเป้าหมายได้  

3) มีการพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกิดจากการลงพ้ืนที่ให้บริการวิชาการของศูนย์เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงาน
การวิจัยหรือนวัตกรรม 

4) ผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากข้อ 3 สามารถน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ในทางวิชาการ
และ/หรือน าไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงการน าไปใช้ในการ
ปรับระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาหรือไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย หรือสถานศึกษา
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5) ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการน าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเป้าหมาย 
หรือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึนของนักเรียนในสถานศึกษาเป้าหมาย 
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6) ชุมชนเป้าหมายหรือสถานศึกษาเป้าหมายมีการขยายผลการด าเนินงานไปสู่ชุมชนอ่ืนหรื อ
สถานศึกษาอ่ืน หรือสร้างเครือข่ายการด าเนินงานที่เห็นผลชัดเจน อันเป็นผลมาจากการได้รับการบริการ
วิชาการของศูนย์   

7) ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือผลงานของศูนย์ได้รับรางวัล หรือชุมชนเป้าหมายได้รับ
รางวัล หรือสถานศึกษาเป้าหมายประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยสถานศึกษาพิจารณาจากผลการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม หรือการได้รับรางวัลของ
สถานศึกษา ครูหรือนักเรียนจากการแข่งขันในระดับชาติ หรือมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
(สมศ.) ที่ดีข้ึน หรือมีผลการทดสอบ NT  หรือ O-NET ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

8) ผลงานของศูนย์ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

9) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการของศูนย์ โดยนักศึกษาได้เข้าไป
เรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 50 คน 

 

9. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ O-Net ของจังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 

เป้าหมาย  
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4,000 คน (จังหวัดละ 2,000 คน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O NET) สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC 
เป้าหมาย 

1. ครูในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก จังหวัดละ 10 โรงเรียน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละความส าเร็จของโรงเรียนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู 
 

11. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครู 
เป้าหมาย 

1. นักศึกษาครไูด้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 400 คน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่านการสอบมาตรฐาน CEFR ระดับ 
B2 ร้อยละ 20 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เพ่ิมสูงขึ้น  
2. ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

 

12. โครงการผลิตครูสมรรถนะสูง 

เป้าหมาย 
1. นักศึกษาครไูด้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2,000 คน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดสมรรถนะนักศึกษาครูก่อนส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของนักศึกษาครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นสาหรับนักศึกษาครูเพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะที่
สูงขึ้น ระดับ 4 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

13. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา 

เป้าหมาย 
1. นักศึกษาของคณะอ่ืนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 600 คน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่านการสอบมาตรฐาน CEFR ระดับ 

B2 ร้อยละ 20 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เพ่ิมสูงขึ้น  
2. ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

 

14. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต 
เป้าหมาย 

1. หลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 4 หลักสูตร 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จ านวนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. จ านวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

3. จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) จ านวน 4 หลักสูตร 



9 

4. จ านวนบุคลากรในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ไปปฏิบัติงาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 คน 

5. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน (WIL) จ านวน 50 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. หลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพสามารถด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

3. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) สามารถด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. บุคลากรในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ที่ไปปฏิบัติงานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (WIL) สามารถด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 


