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แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
********************************* 

1. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
หน่วยงานหลัก  ............................................................................................................................. ........................... 
หัวหน้าโครงการ ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………  ต าแหน่ง ............................................................ 
คณะ/ส านัก/ศูนย/์สถาบัน ............................................................................................................................. ..........  
โทรศัพท์ ........................................................... E-mail  ……………………………………………………………………………… 
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ และร่วมบูรณาการ 

2.1 หน่วยงานร่วมบูรณาการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จ านวน  ...... หน่วยงาน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 หน่วยงานร่วมบูรณาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จ านวน  .......  หน่วยงาน 
1.  ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ความสอดคล้องกับแผนชาติ 20 ปี แผนฯ ฉบับที่ 12 และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
    3.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น   
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
    ประเด็นที่ 1  ความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ประเด็นที่ 2  การต่างประเทศ 
    ประเด็นที่ 3  การเกษตร 
    ประเด็นที่ 4  อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 
    ประเด็นที่ 5  การท่องเที่ยว 
    ประเด็นที่ 7  โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
    ประเด็นที่ 8  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
    ประเด็นที่ 9  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ประเด็นที่ 16  เศรษฐกิจฐานราก 
    ประเด็นที่ 23  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    ประเด็นที่ 10  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็นที่ 13  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    ประเด็นที่ 14  ศักยภาพการกีฬา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    ประเด็นที่ 15  พลังทางสังคม 
    ประเด็นที่ 17  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นที่ 6  พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    ประเด็นที่ 18  การเติบโตอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นที่ 19  การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     ประเด็นที่ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ    
     ประเด็นที่ 21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ประเด็นที่ 22  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
3.2 แผนปฏิรูปประเทศ 11+2 ด้าน  
  ด้านที่ 1 ด้านการเมือง     ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการ    ด้านที่ 9 ด้านการเมือง   
  ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย     ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน 
  ด้านที่ 4 ด้านยุติธรรม     ด้านที่ 11 ด้านป้องกันการทุจริต 
  ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ     ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 
  ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านที่ 13 ด้านต้ารวจ 
  ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข 
   
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน   
                                  สังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (คมนาคม/Logistics/มั่นคงพลังงาน) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 3.4  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การผลิตและพัฒนาครู 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

   3.5  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2561-2564  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การวิจัยและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาท้องถิ่น 
        
3.6 เป้าหมาย (ให้ยึดตามแผนเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2563 จากมติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 

...................................................................................................................................................................... 

3.7 พื้นที่เป้าหมาย / พื้นที่ด าเนินโครงการ (ให้ยึดตามแผนเช่ือมโยงยุทธศาสตรฯ์ ปี พ.ศ. 2563 จากมติที่ประชุม กบ. วันท่ี 
5 พ.ย. 2562) 

......................................................................................................................................................................    

3.8 ตัวช้ีวัด (ให้ยึดตามแผนเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2563 จากมติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 
 - เชิงปริมาณ 

...................................................................................................................................................................... 
 - เชิงคุณภาพ 

......................................................................................................................................................................  
 
 
4.  สถานภาพโครงการ:  งานยุทธศาสตร์  งานพ้ืนฐาน/งานประจ้า/งานตามภารกิจ                                             

 
 
5.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
   
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ในแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตรฯ์ ปี พ.ศ. 2563 จากมติ
ที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 

6.1 ………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2 ………………………………………………………………………………………………………………… 
6.3 ………………………………………………………………………………………………………………… 
6.4 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.  ผลผลิตโครงการ (Output) (ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2563 
จากมติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 

7.1………………………………………………………………………………………………………………… 
7.2 ………………………………………………………………………………………………………………… 
7.3 ………………………………………………………………………………………………………………… 
7.4 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) (ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตรฯ์ ปี พ.ศ. 2563 
จากมติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562)  

8.1………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2 ………………………………………………………………………………………………………………… 
8.3 ………………………………………………………………………………………………………………… 
8.4 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้   

(ต้องสอดคล้องกับแนวทาง ในแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2563 จากมติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 

 
10.  งบประมาณรวมทั้งโครงการ  ................................ บาท  (........................ตัวอักษร.........................) 
   โดยมีรายละเอียดงบประมาณจ้าแนกตามกิจกรรมย่อย  ดังนี้  
  (ต้องสอดคล้องกับแนวทาง ในแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2563 จากมติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 

กิจกรรม 
รวมค่าใช้จ่าย 

(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
สัดส่วน (ร้อยละ) 

กิจกรรมที ่1: ต้นน้ า (เข้าใจ) 
1.1.............................................................. 
1.2.............................................................. 
1.3.............................................................. 

  

กิจกรรมที ่2: กลางน้ า (เข้าถึง)  
2.1.............................................................. 
2.2.............................................................. 
2.3.............................................................. 

  

กิจกรรมที ่3: ปลายน้ า (พัฒนา) 
3.1.............................................................. 
3.2.............................................................. 
3.3.............................................................. 

  

รวม   

ขั้นตอน/วิธีด้าเนินกิจกรรม 
หมวดเงินอุดหนุน (ระบุจ้านวนเงิน: บาท) 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที ่1: ต้นน้ า (เข้าใจ) 
1.1 ........................................................................... 
1.2 ........................................................................... 
1.3 ........................................................................... 
1.4 ........................................................................... 

   

กิจกรรมที ่2: กลางน้ า (เข้าถึง)  
2.1 ........................................................................... 
2.2 ........................................................................... 
2.3 ......................................................................... .. 
2.4 ........................................................................... 

   

กิจกรรมที ่3: ปลายน้ า (พัฒนา) 
3.1 ........................................................................... 
3.2 ........................................................................... 
3.3 ........................................................................... 
3.4 ........................................................................... 
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11. รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) (ต้องสอดคล้องกับกิจกรรม ในแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตรฯ์ ปี พ.ศ. 2563 จาก
มติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ปริมาณงาน รวม

งบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน 

จ านวน หน่วยนับ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
 ช่ือโครงการ 

.............................................................. 
      

1 กิจกรรมย่อยที่ 1 ……………………….       
 1.1) ค่า...................................................       
 1.2) ค่า...................................................       
 1.3) ค่า...................................................       
 1.4) ค่า...................................................       
2 กิจกรรมย่อยที่ 2 ……………………….       
 2.1) ค่า...................................................       
 2.2) ค่า...................................................       
 2.3) ค่า...................................................       
 2.4) ค่า...................................................       
3 กิจกรรมย่อยที่ 3 ……………………….       
 3.1) ค่า...................................................       
 3.2) ค่า...................................................       
 3.3) ค่า...................................................       
 3.4) ค่า...................................................       
4 กิจกรรมย่อยที่ 4 ……………………….       
 4.1) ค่า...................................................       
 4.2) ค่า...................................................       
 4.3) ค่า...................................................       
 4.4) ค่า...................................................       
 รวมท้ังสิ้น       
 
12. การติดตามประเมินผล (ต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัด ในแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2563 จากมติที่ประชุม กบ. 
วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 
  12.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   12.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  12.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
13.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัด ในแผนเชื่อมโยงยทุธศาสตรฯ์ ปี พ.ศ. 2563 จาก
มติที่ประชุม กบ. วันท่ี 5 พ.ย. 2562) 
  13.1  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  13.2  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  13.3  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. รายช่ือคณะด าเนินงานโครงการ  
 (ระบุรายชื่อคณะท้างาน ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)  
  
 
 
              ลงชื่อ ..............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                         (                                  ) 
                                                                ต้าแหน่ง  ............................................................ 
                                                                          วันที่ ......../....................... / …………. 
 
 
 
                                                         ลงชื่อ ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์  รักษ์มณี)                                  
                                                                ต้าแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                          วันที่ ......../....................... / ………         
          
 

         ลงชื่อ ..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ) 
                                                  ต้าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ 
                                                                          …………./……………/…………… 
 
 

                                                         ลงชื่อ ................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                   (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 
                                                              ต้าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                                                                       …………./……………/…………… 
 


