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แบบเสนอโครงการ เงินกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีการศึกษา..................................
งบประมาณแผ่ นดิน
( ) ผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
( ) ผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
( ) งานท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
( ) งานบริการวิชาการ
( ) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
( ) อื่นๆ (ระบุ)................................................

แบบกิจกรรม 01

งบประมาณรายได้
( ) งบบ้ารุงการศึกษา บ.กศ.
( ) งบภาคพิเศษ ป.ตรี
( ) โรงเรียนสาธิต
( ) งบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
( ) งบบัณฑิตศึกษา ป.โท
( ) งบโครงการปริญญาเอก
( ) งบโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
( ) รายได้อื่นๆ (ระบุ).............................................

งบอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา
( ) ภาคปกติ
( ) ภาค กศ.พ
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน(คมนาคม/Logistics/มั่นคงพลังงาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สานักและศูนย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2. การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
5. ประเภทของกิจกรรม
ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก้าหนดโดยสถาบัน
ด้านกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
6. ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ........
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....................................................................................................................
8. สถานภาพของโครงการ
ประเภทของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม่
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
9. หลักการและเหตุผล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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10. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. เป้าหมายโครงการ
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
12. ระยะเวลาดาเนินโครงการ..................ปี เริ่มต้น..........................................สิ้นสุด........................................
13. งบประมาณรวม .........................................บาท (........................................................................................)
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.......................................................................................................................................
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ......................................................................................................................................
15. ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. (ระบุชื่อตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ……………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดของ สมศ. …………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดของ สกอ. …………………………………………………………………………………
 ไม่มีตัวชีวัดที่สอดคล้องโดยตรง
16. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
หมวดเงิน

รายการ / รายละเอียด

งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
- ที่ดิน , สิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
รวม

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวน
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17. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ
เป้าหมาย

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

1. กิจกรรม
งบประมาณ
2. กิจกรรม
งบประมาณ
3. กิจกรรม
งบประมาณ
4. กิจกรรม
งบประมาณ
5. กิจกรรม
งบประมาณ

18. วิธีการดาเนินโครงการ
เขียนโดยใช้ วงจร PDCA โดยแบ่งเป็น
1. Plan : การวางแผน
............................................................................................................................. ........................
..................................................................................................................................... ................
.....................................................................................................................................................
2. Do : การด้าเนินงาน
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
3. Check : การประเมินผล
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
4. Act : การปรับปรุง
............................................................................................................................... ......................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
19. สถานที่ดาเนินการ........................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................

พ.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 4
มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 3
ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.ย.

ส.ค.

จ้านวน

ก.ค.

หน่วยนับ

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 1
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20. การประเมินโครงการ
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
21. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
22. การปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปี .............)

การปรับปรุงและพัฒนา (ปี ............)

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(....................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
................../ .................... / ...................
ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการด้าเนินโครงการ
......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(................................................................)
ต้าแหน่ง ..........................................................................
.................../ .................... / ...................
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ผลการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ (คณะกรรมการสภานักศึกษา)
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .
ผลการพิจารณามีมติดังนี
 เห็นชอบให้ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้
 ไม่เห็นชอบให้ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องจาก....................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................
(.....................................................................)
ต้าแหน่ง ...........................................................................
.................../ .................... / ...................
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม
.................................................................................
.................................................................................

ความเห็นของคณบดี/รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
(กรณีเป็นโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะ)
.................................................................................
..................................................................................

ลงชื่อ.....................................................................
(........................................................................)
.................../ .................... / ...................
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................................................
(.......................................................................)
.................../ ....................... / .....................
ผู้เห็นชอบโครงการ

ความเห็นของรักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ความเห็นของอธิการบดี
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

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

 อนุมัติให้ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการได้
 ไม่อนุมัติให้ด้าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการดังกล่าว เนื่องจาก........................................
..................................................................................

ลงชื่อ.....................................................................
(........................................................................)
.................../ .................... / ...................
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................................................
(.......................................................................)
.................../ ....................... / .....................
ผู้อนุมัติโครงการ

