
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                       

  
 
 

 
 

 



 

 

 

ค าน า 
 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา จะต้องด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564)  ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 – 2565  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้น าตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นเครื่องมือเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  จะเป็น

เครื่องมือน าไปสู่การบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  และผลักดันการปฏิบัติภารกิจ  การจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะ ส านัก  
สถาบัน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์และบรรลุเป้าหมาย  ดังที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างแท้จริง  และได้รับการยอมรับจากสังคม  ต่อไป 

                                                  
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  พระพินิจ) 

                                                                                                      รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  และกิจการพิเศษ 
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บทที่  1 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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1.1  ประวตัิและพัฒนาการ 
 
                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้กับสังคม  เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 45 ป ี
โดยแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครูเลย” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516     
โดยใช้เงินงบประมาณโครงการ เงินกู้ยืมจากธนาคารโลก มีพ้ืนที่ประมาณ 323 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งขุมทอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมกับพ้ืนที่ของ
ชาวบ้านใกล้เคียงอยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทาง 201 เลย – เชียงคาน ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) มีนักศึกษาจ านวน 640 คน โดยมีอาจารย์ย้ายมาจากวิทยาลัยครูอุดรธานี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูนครสวรรค์ และอาจารย์ บรรจุใหม่
จ านวนทั้งสิ้น 47 คน เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2519  ต่อมาได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้  

ปีการศึกษา 2520  ได้เริ่มเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงปีการศึกษา 2521 – 2522 เริ่มรับนักศึกษา ภาคพิเศษตามโครงการฝึกอบรมครู
และบุคลากรประจ าการ (อคป.) รุ่นแรก จ านวน 252 คน โดยเปิดศูนย์ฝึกอบรม อยู่ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น จ านวน 6 ศูนย ์และได้พิจารณายุบรวมให้เหลือ 
2 ศูนย์  ในปีการศึกษา 2524 การจัดการศึกษา อคป. ได้ด าเนินการต่อเนื่องทุกปีจนถึงรุ่นสุดท้ายคือรุ่นที่ 8  

ปีการศึกษา 2523  เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง วิชาเอกภาษาไทย  

ปีการศึกษา 2528  เริ่มรับนักศึกษาในสาขาวิชาการอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครูทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

  ปีการศึกษา 2529  โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ  ได้เปลี่ยนเป็นโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 
(กศ.บป.) โดยวิทยาลัยครูเลยได้เปิดสอนในสาขาวิชา 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เฉพาะในระดับอนุปริญญา 
ต่อมาในปีการศึกษา 2530  ได้เริ่มใช้หลักสูตรวิทยาลัยครูสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2530  และใช้หลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2531 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และสาขาศิลปศาสตร์ 

  พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” 
ให้แก่วิทยาลัยครู วิทยาลัยครูเลยจึงเปลี่ยนชื่อ เป็น “สถาบันราชภัฏเลย” มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติ สถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538  มีผลส่งให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการ
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ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  บทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้มีการ
พัฒนาควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้าง และการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

  ในปี พ.ศ. 2541 – 2543  ได้เปิดสอนระดับ ปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา  และสาขาบริหาร
การศึกษา นอกจากนี้สถาบันราชภัฏเลยยังได้รับมอบหมาย ให้จัดการศึกษาตามโครงการคุรุทายาทและโครงการ คุรุทายาทชายแดนและถ่ินทุรกันดาร  

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ  มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ  ให้แก่สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ จึงส่งผลต่อสถาบันราชภัฏเลย เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” โดยมีผล บังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  

ในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2551  มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาสาขาต่างๆ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาการจัดการและประเมินโครงการ สาขาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2553 (ภาคเรียนที่ 2/2553) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป (MBA)  

  ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

  ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ได้แก่  
    1)  คณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
    2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร  
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    3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เปิด
หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้นระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  
 

  ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ได้แก่  
     1)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  
     2)  คณะครุศาสตร์ เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
     3)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

  นับจากปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินงานตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น  เป็นที่พ่ึงของชุมชนและท้องถิ่น    มาอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และบุคลากรทุกภาคส่วน ได้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุเปูาหมายอย่างยั่งยืนสืบไป 

ปรัชญา :  อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (Vision) :  ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้น าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการ 
                                        พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

พันธกิจ  (Mission)  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง         ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงก าหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน  ประกอบด้วย 
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1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
4. การพัฒนาท้องถิ่น 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

.  ค่านิยม  (Value) 
         L – Local Wisdom University :  การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นภูมิปัญญาเชิงวิชาการของท้องถิ่น ร่วมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

กับท้องถิ่น 
        R - Responsibility : การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและมาตรฐาน  โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
        U - Unity : การประสานสามัคคี หมายถึง การท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและเสียสละ

เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 

.  เอกลักษณ์ :  การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.  อัตลักษณ์ :  บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

นโยบายในการบริหาร    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  บริหารงานแบบมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความสะดวก  คล่องตัว  และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกภาคส่วน  ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการแบบที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับภารกิจ  
และยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติมากที่สุด  ดังนี้ 

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  มีคุณธรรมและจริยธรรม อดทน  ซื่อสัตย์  สุจริตและมีวินัย                     
มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย พร้อมเข้าสู่การท างาน 
  2. พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการพัฒนาอาจารย์         
ให้เป็นผู้สอนมืออาชีพ 
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  3.  มุ่งผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและรักท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา           
ในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนในเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
  4.  สร้างและพัฒนานักวิจัยในระดับสาขาให้มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  ร่วมมือและสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
ก ากับติดตามและการจูงใจให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
  5.  วิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมมะ และวัฒนธรรม  ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสังคม  
  6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า ให้ประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่น อยู่
ดี  กินดี  และมีสุข  บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  สร้างหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการในพระราชด าริ และพัฒนาผู้น าชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  8.  อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
จังหวัดเลยสู่ระดับชาติ 
  9.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารงานทีม่ีประสิทธิภาพ  สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศได้  โดยยึดหลัก            
ธรรมาภิบาล  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยเพิ่มการจัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ                          
ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 
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ตราสัญลักษณ ์ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " 
และตราประจ ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม "  ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคน
ของพระราชา" 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ  ประกอบด้วยวงจักร 
กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข 9  รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ  เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น  ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ   แปลความหมายว่าทรงมีพระ
บรมราชานุภาพในแผ่นดิน  เพ่ือก าหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร              
ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควรน ามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ 

 เป็นรูปแบบที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิดสถาบัน 
 เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน 
 สีของตราประจ ามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้ 

██   สีน้ าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

██   สีเขียว   แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

██   สีทอง    แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

██   สีส้ม     แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 

 สีขาว    แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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1.2  ความเป็นมา  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบบันี้  จัดท าขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และภายใตพ้ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา  จะต้องด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่  5.1   
ข้อที่  1  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี

ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ 
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่  5.1  
ข้อที่  2  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่ วน

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล          
ในการผลิตบัณฑิต  และโอกาสในการแข่งขัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นกรอบในการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และเป็นกลไกเร่งรัดการด าเนินงาน
ของคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝุายในการจัดท าแผนให้มีความสอดคล้องกั บสถานการณ์
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  และเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  และ
กลยุทธ์  เพื่อน าไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 – 2565  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้น าตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นเครื่องมือเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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2558 2559 2560 2561 2562
1 ข้าราชการพลเรอืน 159 151 142 138 132

สายผู้สอน 148 140 131 127 121
สายสนับสนุน 11 11 11 11 11

2 พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา 512 541 571 526 530
สายผู้สอน 275 299 306 291 286
สายสนับสนุน 237 242 265 235 244

3 ลูกจ้างประจ า 26 23 18 18 13
4 พนักงานราชการ 33 33 33 33 33

สายผู้สอน - - - - -
สายสนับสนุน 33 33 33 33 33

5 ลูกจ้างรายวัน - - - 19 17
730 748 764 734 725

หมายเหตุ จ านวนบคุลากร ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

1.3  ขอ้มลูพ้ืนฐาน

ล าดับที่ ประเภท

รวมทั้งสิ้น

ปงีบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย
1.3.1  ข้อมูลจ านวนบคุลากร ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
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2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 ปรญิญาตร ีภาคปกติ 11,099            11,490            11,552            10,975            10,334            9,262              8,084          

1.1 ครุศาสตร์ 4,419               4,510               4,348               3,176 3,156 2,703               2,471           
1.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,141               2,277               2,330               2,348 2,308 2,174               1,805           
1.3 วทิยาการจัดการ 1,584               1,828               2,123               2,590 2,193 1,893               1,634           
1.4 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,405               2,355               2,221               2,397 2,219 2,081               1,794           
1.5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 550                 520                 530                 464 458 411                 380             

2 ปรญิญาตร ีภาคพิเศษ 2,418              2,327              1,921              1,144              1,047              1,030              853             
1.1 ครุศาสตร์ 323                 258                 181                 -                  
1.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 635                 616                 531                 396 389 357                 357             
1.3 วทิยาการจัดการ 976                 995                 815                 525 444 478                 356             
1.4 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 287                 346                 362                 223 214 195                 140             
1.5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 197                 112                 32                   -                  

3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 84                  -                 -                 -                 -                 -                 -             
1.1 ครุศาสตร์ 84                   -                  -                  -                  -                  -                  -              

4 ปรญิญาโท 156                154                93                  30                  16                  -                 12              
1.1 ครุศาสตร์ 79                   104                 64                   -                  6                 
1.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16                   20                   29                   30 16 -                  6                 
1.3 วทิยาการจัดการ 61                   30                   -                  -                  

5 ปรญิญาเอก 23                  50                  56                  31                  26                  25                  5                
1.1 ครุศาสตร์ 23                   21                   17                   6                    6                    6                    -              
1.2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29                   39                   25                   20                   19                   5                 

13,780            14,021            13,622            12,180            11,423            10,317            8,954          

 หมายเหตุ  * จ านวนนักศึกษาปรญิาตร ีภาคปกติ ปกีารศึกษา 2562 จะมีการรบันักศึกษาใหม่ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ประเภทล าดับที่

รวมทั้งสิ้น

1.3.2  ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

ปงีบประมาณ
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1.3.3 ข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 
 

1.3.3.1 ระดับปริญญาตรี 
 

กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหต ุ

1. วิทยาศาสตร์กายภาพ  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต    

 1. สาขาวิชาเคมี 27 พ.ค. 59 16 พ.ค. 60  
 2. สาขาวิชาชีววิทยา 27 พ.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 17 มิ.ย. 59 29 ส.ค. 60  
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 พ.ค. 59 8 ก.ย.  60  
 5. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 6. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   15 ก.ค. 59 28 ธ.ค. 60  
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 17 มิ.ย. 59 29 ส.ค. 60  
 8. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 17 มิ.ย. 59 24 พ.ย. 60  
 9. สาชาวิชาสัตวศาสตร์ 27 พ.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
2. วิศวกรรมศาสตร ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบณัฑิต    
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 15 พ.ย. 56 15 พ.ค. 57  
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 16 ต.ค. 58 20 ม.ค. 60  
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ค. 59 1 ธ.ค. 59  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต    
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 15 ม.ค. 59 1 ธ.ค. 59  

3. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 
บัญช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 
เศรษฐศาสตร์ 

 คณะวิทยาการจัดการ    
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ    

 1. สาขาวิชาการจัดการ 17  มิ.ย. 59 1 ธ.ค. 59  
 2. สาขาวิชาการบัญช ี 17  มิ.ย. 59 1 ธ.ค. 59  
 3. สาขาวิชาการตลาด 17  มิ.ย. 59 1 ธ.ค. 59  

4. สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 24 เม.ย. 58 22 ต.ค. 58  
 5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 27 ก.ย.56 29 พ.ค. 57  
 6. สาขาวิชาการเงิน 16 ม.ค. 58 20 พ.ค. 58  
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กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหต ุ

  คณะวิทยาการจัดการ     
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ    
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 

16 ต.ค. 58 1 ธ.ค. 59  

 คณะวิทยาการจัดการ     
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    
1. สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 

15 ม.ค. 59 1 ธ.ค. 59  

4. นิติศาสตร ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต    
 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
15 ก.ค. 59 9 ต.ค. 60  

5. ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร ์  คณะครุศาสตร ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 ก.ค. 59 31 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 17 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา 17 มิ.ย. 59 9 ต.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
4. สาขาวิชาศิลปศึกษา 15 ก.ค. 59 31 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
5. สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 17 มิ.ย. 59 1 ธ.ค. 59 ค.บ. 5 ปี 
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 59 16 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
7. สาขาวิชาพลศึกษา 15 ก.ค. 59 31 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
8. สาขาวิชาเคมี 17 มิ.ย. 59 16 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
9. สาขาวิชาชีววิทยา 17 มิ.ย. 59 16 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
10. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 17 มิ.ย. 59 16 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 17 มิ.ย. 59 9 ต.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
12. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 21 ต.ค. 59 16 พ.ค. 60 ค.บ. 5 ปี 
13. สาขาวิชาการประถมศึกษา 20 ต.ค. 60 8 ก.พ. 61 ค.บ. 5 ปี 
14. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 18 มิ.ย. 60 15 ก.พ. 61 ค.บ. 5 ปี 
15. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 18 มิ.ย. 60 15 ก.พ. 61 ค.บ. 5 ปี 
16. สาขาวิชานาฏศิลป ์
 

18 มิ.ย. 60 15 ก.พ. 61 ค.บ. 5 ปี 

6. ศิลปกรรมศาสตร์   
วิจิตรศิลป์ และประยุคศิลป ์

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ    

 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 
 

16 ธ.ค. 59 13 พ.ย. 60  
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กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหต ุ

7. สังคมศาสตร ์/ มนุษยศาสตร ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    

 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 15 ก.ค. 59 1 ธ.ค. 59  
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 ก.ค. 59 9 ต.ค. 60  
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 21 ต.ค. 59 13 พ.ย. 60  
 5. สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 16 ต.ค. 58 30 มิ.ย. 60  
 6. สาขาวิชาภาษาไทย 

 
21 ต.ค. 59 2 เม.ย. 61  

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
15 ก.ค. 59 13 พ.ย. 60  

ข้อมูล ณ วันที ่ 5 กุมภาพันธ ์2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

 
 

1.3.3.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหตุ 

1. ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์  คณะครุศาสตร ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    

 1. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 

30 มี.ค. 60 13 พ.ย. 60  

2. สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

 1. สาขาวิชาพัฒนาสังคม 10 มี.ค. 60 28 ธ.ค. 60  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 
10 มี.ค. 60 28 ธ.ค. 60  

ข้อมลู ณ วันท่ี  5 กุมภาพันธ์ 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 



14 

 
1.3.4 ข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะเปิดสอนปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และคณะ 

1.3.4.1 ระดับปริญญาตรี 
 

กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหตุ 

1. วิทยาศาสตร์กายภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

 1. สาขาวิชาเคมี 27 พ.ค. 59 16 พ.ค. 60  
 2. สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 ก.ค. 59 29 ส.ค 60  
 3. สาขาวิชาชีววิทยา 27 พ.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 มิ.ย. 59 29 ส.ค. 60  
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 พ.ค. 59 8 ก.ย.  60  
 6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 7. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   15 ก.ค. 59 28 ธ.ค. 60  
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 มิ.ย. 59 29 ส.ค. 60  
 9. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 17 มิ.ย. 59 24 พ.ย. 60  
 10. สาชาวิชาสัตวศาสตร์ 27 พ.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 12. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
 13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 15 ก.ค. 59 29 ส.ค. 60  
2. วิศวกรรมศาสตร ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 22 ก.พ.62 N/A หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 16 ต.ค. 58 20 ม.ค. 60  
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ค. 59 1 ธ.ค. 59  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 22 ก.พ.62 N/A หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

3. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 
บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ 

 คณะวิทยาการจัดการ    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

 1. สาขาวิชาการจัดการ 17  มิ.ย. 59 1 ธ.ค. 59  
 2. สาขาวิชาการบัญชี 17  มิ.ย. 59 1 ธ.ค. 59  



15 

กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหตุ 

3. สาขาวิชาการตลาด 17  มิ.ย. 59 1 ธ.ค. 59  
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 เม.ย. 58 22 ต.ค. 58  
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 25 ต.ค. 61 N/A หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
6. สาขาวิชาการเงิน 16 ม.ค. 58 20 พ.ค. 58  
7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 18 ม.ค. 62 N/A หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

  คณะวิทยาการจัดการ    
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 15 ม.ค. 59 1 ธ.ค. 59  
 คณะวิทยาการจัดการ     
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต    
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 16 ต.ค. 58 1 ธ.ค. 59  
 คณะวิทยาการจัดการ     
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
1. สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 15 ม.ค. 59 1 ธ.ค. 59  

4. นิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 ก.ค. 59 9 ต.ค. 60  
5. ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์  คณะครุศาสตร ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
 2. สาขาวิชาภาษาไทย N/A N/A ค.บ. 4 ปี 

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
4. สาขาวิชาศิลปศึกษา N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
7. สาขาวิชาพลศึกษา N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
8. สาขาวิชาเคมี N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
9. สาขาวิชาชีววิทยา N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
10. สาขาวิชาฟิสิกส์ N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
12. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
13. สาขาวิชาการประถมศึกษา N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
14. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
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กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหตุ 

15. สาขาวิชาดนตรีศึกษา N/A N/A ค.บ. 4 ปี 
16. สาขาวิชานาฏศิลป์ N/A N/A ค.บ. 4 ปี 

6. ศิลปกรรมศาสตร์   
วิจิตรศิลป์ และประยุคศิลป์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    

 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 16 ธ.ค. 59 13 พ.ย. 60  
 2. สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต 15 ก.ค. 59 2 ก.พ. 61  
 3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 30 มี.ค. 60 25 พ.ค. 61  
7. สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 15 ก.ค. 59 1 ธ.ค. 59  
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 ก.ค. 59 9 ต.ค. 60  
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ N/A N/A  
 5. สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 16 ต.ค. 58 30 มิ.ย. 60  
 6. สาขาวิชาภาษาไทย 21 ต.ค. 59 2 เม.ย. 61  
 7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 ก.ค. 59 16 พ.ค. 60  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 15 ก.ค. 59 13 พ.ย. 60  

ข้อมูล ณ วันท่ี  5 กุมภาพันธ์ 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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1.3.4.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

กลุ่มสาขาวิชา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา วันที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

วันที่รับทราบ 
จาก สกอ. 

หมายเหตุ 

1. ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์  คณะครุศาสตร ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    

 1. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 30 มี.ค. 60 13 พ.ย. 60  
 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 30 มี.ค. 60 8 พ.ย. 60  
  คณะครุศาสตร ์    
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 30 มี.ค. 60 13 พ.ย. 60  
2. สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาพัฒนาสังคม 10 มี.ค. 60 28 ธ.ค. 60  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
 1. สาขาวิชาพัฒนาสังคม 10 มี.ค. 60 28 ธ.ค. 60  
 2. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 15 ก.ค. 59 3 ก.ค. 60  

ข้อมูล ณ วันท่ี  5 กุมภาพันธ์ 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
1 366,576,900.00       486,999,100.00       532,353,400.00       468,454,400.00       383,150,800.00       2,237,534,600.00     

1.1 งบบคุลากร 99,240,600.00          100,703,300.00        101,071,500.00        104,159,800.00        96,257,900.00          501,433,100.00        
1.2 งบด าเนินงาน 35,596,800.00          36,402,800.00          37,985,800.00          36,199,500.00          36,624,300.00          182,809,200.00        
1.3 งบลงทนุ(ครุภณัฑ์/ที่ดินส่ิงก่อสร้าง) 116,521,200.00        236,001,500.00        233,471,400.00        163,176,800.00        98,495,500.00          847,666,400.00        
1.4 งบเงินอุดหนุน 106,058,300.00        107,348,600.00        143,057,700.00        146,771,300.00        109,034,500.00        612,270,400.00        
1.5 งบรายจ่ายอืน่ 9,160,000.00            6,542,900.00            16,767,000.00          18,147,000.00          42,738,600.00          93,355,500.00          

2 223,081,430.00       209,094,142.00       193,210,730.00       186,397,556.00       *139,499,108.00 951,282,966.00       
2.1 งบบคุลากร 60,296,935.00          62,263,168.00          62,006,208.00          58,825,115.00          43,563,380.00          338,413,948.99        
2.2 งบด าเนินงาน 135,661,098.95        120,886,165.40        109,899,551.50        110,007,676.00        85,535,399.58          779,826,617.57        
2.3 งบลงทนุ(ครุภณัฑ์/ที่ดินส่ิงก่อสร้าง) 14,892,646.05          16,030,543.60          14,280,360.50          12,366,640.00          5,749,378.42            92,512,141.59          
2.4 งบเงินอุดหนุน 10,535,250.00          8,290,465.00            4,999,750.00            4,337,725.00            3,762,550.00            45,342,161.08          
2.5 งบรายจ่ายอืน่ 1,695,500.00            1,623,800.00            2,024,860.00            860,400.00              888,400.00              12,182,570.27          

รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 589,658,330.00       696,093,242.00       725,564,130.00       654,851,956.00       522,649,908.00       3,188,817,566.00     

หมายเหต ุ *งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ จะมีการทบทวนประมาณการเงินรายได้เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2562 ก่อนเปดิภาคเรียนปกีารศึกษา 2562  (มิถุนายน พ.ศ. 2562)

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

ปงีบประมาณ
รวม

1.3.5 ข้อมูลจ านวนงบประมาณ
ตัง้แต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

ล าดับ ประเภทงบประมาณ
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1.4   โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี
สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

สภาวชิาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการพิจารณา 

ต าแหน่งทางวชิาการ 

คณบด ี ผู้อ านวยการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส านักงานอธิการบด ี
o กองนโยบายและแผน 
o กองกลาง 
o กองพัฒนานักศึกษา 

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย          
จังหวัดขอนแก่น 

 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

 คณะครุศาสตร ์
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

o ภาควิชามนุษยศาสตร ์
o ภาควิชาสังคมศาสตร ์

 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

o ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
o ภาควิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 



 
 
 
 

 

บทที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 4 ป ี
พ.ศ. 2561 - 2564 
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2.1  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และนโยบายในการบริหาร 

1) ปรัชญา :  อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2) วิสัยทัศน์ (Vision) :  ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้น าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อบูรณาการ 
                                        พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

3) พันธกิจ (Mission)  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง         ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงก าหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน  ประกอบด้วย 

3.1)  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.2)  การผลิตและพัฒนาครู 
3.3)  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
3.4)  การพัฒนาท้องถิ่น 
3.5)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

      4) ค่านิยม (Value) 

L - Local Wisdom University :  การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นภูมิปัญญาเชิงวิชาการของท้องถิ่น ร่วมบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับท้องถิ่น 

R - Responsibility :  การท างานด้วยความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมรักษาคุณภาพและมาตรฐาน  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

U - Unity :  การประสานสามัคคี หมายถึง การท างานด้วยความเคารพในความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายและ
เสียสละเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 
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5)  เอกลักษณ์ :  การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6)  อัตลักษณ์ :  บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

7) นโยบายในการบริหาร    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  บริหารงานแบบมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความสะดวก  คล่องตัว  และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกภาคส่วน  ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการแบบที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับภารกิจ  
และยกระดับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติมากที่สุด  ดังนี้ 
      7.1)  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร มีคุณธรรมและจริยธรรม อดทน ซื่อสัตย์ สจุริตและมีวินัย                     
มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย พร้อมเข้าสู่การท างาน 
      7.2)  พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการพัฒนาอาจารย์         
ให้เป็นผู้สอนมืออาชีพ 
      7.3)  มุ่งผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและรักท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา           
ในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนในเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
      7.4)  สร้างและพัฒนานักวิจัยในระดับสาขาให้มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  ร่วมมือและสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  ก ากับติดตามและการจูงใจให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
      7.5)  วิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมมะ และวัฒนธรรม  ผลิตภณัฑ์อาหาร เทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสังคม  
      7.6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า ให้ประชาชน  ชุมชน  
ท้องถิ่น อยู่ดี  กินดี  และมีสุข  บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      7.7)  สร้างหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการในพระราชด าริ และพัฒนาผู้น าชุมชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
     7.8)  อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในจังหวัดเลยสู่ระดับชาติ 
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  9.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศได้  โดยยึดหลัก            
ธรรมาภิบาล  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยเพิ่มการจัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ                          
ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  1 :  บัณฑิตมีความรู้คูคุ่ณธรรม  และความคิดสร้างสรรค ์เป็นที่ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   

1.  จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ  
2.  จ านวนหลักสูตรใหม ่ที่เพ่ิมขึ้นเพื่อสอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและประเทศ  
3.  ร้อยละหลักสตูรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประกันคณุภาพ 
4.  จ านวนหลักสูตรระยะสั้น  สหวิทยาการ  ที่ตอบสนองต่อการพฒันาท้องถิ่น 
5.  ร้อยละของการมีงานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
6.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
7.  ร้อยละของนักศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษาท่ีมีความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทางความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือ ทดสอบมาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ  CEFR  อยู่ในระดบั B2 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 
8.  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชนส์าธารณะเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
9.  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคณุธรรมและจรยิธรรมเพิ่มขึ้น 
10.  จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล ประกาศเกยีรติคณุยกย่องในด้านคณุธรรมจรยิธรรมในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   

     1.  จ านวนนักเรยีนที่รับเข้าศึกษาต่อ/การรับนักศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนระบบการบรหิารจดัการหลักสูตรให้ทันสมัย จัดระบบทรัพยากรในการจัดการเรยีนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐานส าหรับสาขาวิชาที่มีการก าหนดมาตรฐานไว้ในสถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ 
2. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (สกอ.) 
4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 4 :  จัดการเรียนการสอนแบบ MOOCS  (Massive Open Online Courses)เรียนในช้ันเรยีน 50%   อีก 50%  เรียนออนไลน์  อาจารยไ์ป  
Engagement Research  ชุมชน ท้องถิ่น  ลดภาระงานอาจารย์สอนในห้องเรียนไป 50% 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   
1. ร้อยละหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนแบบ MOOCS  (Massive Open Online Courses) เรียนในช้ันเรียน 50% อีก 50%  เรียนออนไลน ์

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  2 : บัณฑิตมีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได ้(Critical Thinking and Problem Solving) 
2) คิดอย่างสรา้งสรรค์  คิดเชิงนวัตกรรม(Creativity and Innovation)  
3) ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding)  
4) ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า(Collaboration teamwork and leadership) 
5) ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications information and media literacy) 
6) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี(Computing and ICT literacy) 
7) ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ (Career and learning skills) 
8) มีความเข้าใจผู้อื่น (Compassion)  

 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  

  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  
1. จ านวนสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารว่มสหกิจศึกษา 
3. จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
4. จ านวนโครงการพัฒนาบณัฑติที่พึงประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการบรูณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 

1. จ านวนโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ / หรือเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 

1. จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายดา้นวิชาการและวิชาชีพ(MOU) ในระดับชาติและนานาชาต ิ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1 :  ผลิตครูให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

     กลยุทธ์ที่ 1 :  ยกระดับการผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
       เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษา ที่สอบคัดเลือกเข้าคณะครุศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการผลติของคุรุสภา 
2. จ านวนหลักสตูรการผลิตครูเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความตอ้งการของท้องถิ่น 
3. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความเป็นครู 
4. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะส าหรับนักศึกษาคร ู
5. ร้อยละของจ านวนบณัฑิตครู   ที่ส าเร็จการศึกษา ในรอบปีการศึกษา ท่ีสอบผ่านการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
6. ร้อยละของจ านวนบณัฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาทีส่อบบรรจุได้ในการสอบครั้งแรก 
7. ร้อยละของจ านวนบณัฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาทีท่ างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  2 :  การพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนนักศึกษาครูให้มีคณุภาพ 

กลยุทธ์ 1 :  ยกระดับการพัฒนาอาจารยผ์ู้สอนนักศึกษาครู ให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   
1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร  ที่จัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร  ที่จัดการเรยีนรู้โดยบูรณาการศาสตร์ความรู้กับท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  3 :  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 1 :  ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความเป็นครมูืออาชีพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   
1. ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันา ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบการจัดการเรยีนรู้ 
2. จ านวนโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีให้บริการ  ไดร้ับการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีฐาน 

 
    

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  การผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ                                                                         
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  4 :  การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
กลยุทธ์ 1 :  สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21          

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   
1. จ านวนนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ที่ไดร้ับการพัฒนา 
2. จ านวนผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและ

พัฒนาครู 
3. จ านวนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจดัการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
                          

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  1 :  ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่โดยการสนับสนนุการวิจัย ที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ 

กลยุทธ์ 1 : ส่งเสรมิงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. ค่าคะแนนระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. เงินสนับสนุน งานวิจัยและงาน สรา้งสรรค ์
3. จ านวนงาน วิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ในระดับชาตแิละนานาชาติ ที่มีคา่น้ าหนักตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป 

กลยุทธ์ 2 : ยกระดับผลงาน วิจัย  องค์ความรู้และนวตักรรม  สู่การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. จ านวนผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการพฒันาชุมชน/ท้องถิ่น 
3. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง   (Citation)  ใน Refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
4. จ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ียื่นขอจดสิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบัตร 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  1  :  มีการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. คะแนนการบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
2. คะแนนการบริหารของสถาบันเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
3. คะแนนการประกันคณุภาพภายในระดับคณะ/ศูนย/์ส านัก 
4. มีการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและให้ระดับความเสีย่งลดลง 

 
กลยุทธ์ 2 : มีระบบในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  2  :  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. คะแนนระบบก ากับ การประกันคณุภาพการศึกษาหลักสูตรและคณะ 
2.  

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  3  :  การถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติจากฝ่ายบริหารลงสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์  1 : พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงานและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. ระดับคณุภาพการด าเนินงานของสภาสถาบัน 

 
กลยุทธ์  2 : ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. คะแนนการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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กลยุทธ์  3 : การกระจายอ านาจความรับผดิชอบเพื่อให้เกิดความคลอ่งตัวและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. คะแนนการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ของคณบดี   

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  4  :  การบริหารงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1 : ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
กลยุทธ์ 2 : การจัดท าแผนงบประมาณ แผนการเงินที่สอดคล้องกบันโยบายและพันธกิจ 
กลยุทธ์ 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและพัสดุ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนงบประมาณ 
กลยุทธ์ 4 : การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
2. ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  5  :  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดลอ้ม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. คะแนนคุณภาพการให้บริการต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
2. คะแนนผลการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธภิาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. คะแนนความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  6  :  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 
กลยุทธ์ 1 : การพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาแรกเขา้เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละจ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของการมีงานท าของบัณฑติ 
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กลยุทธ์ 2 :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีให้ความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  7 :  มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรทุกประเภทอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้างแรงจูงใจ  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แกบุ่คลากรทุกประเภท 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลยั    ต่อการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
2. จ านวนโครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพส าหรับบุคลากร 
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ 2 : สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุกระดับและนักศกึษาที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การสร้างค่านิยม

ขององค์กรท่ีมีวัฒนธรรมคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. จ านวนโครงการทีส่ร้างจติส านึก ให้เกิดความรักความผูกพันต่อองคก์ร 

 
 
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  1 :  ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 1 : สืบสานโครงการตามพระราชด าริ  และน้อมน าพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. จ านวนชุมชน/ผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
2. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด ารมิาบูรณาการแกไ้ขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
3. จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
4. จ านวนสถานศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเข้าไปรณรงค์แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
6. จ านวนโครงการบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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7. จ านวนโครงการส่งเสริมความรูร้ัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย  เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขในมหาวิทยาลยั และชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น      

8. จ านวนเงินรายได้ของชุมชนในการยกระดับผลิตภณัฑส์ินค้า OTOP เข้าสู่ระบบออนไลน ์
9. จ านวนหลักสตูรระยะสั้น/ระยะยาวเพื่ออาชีพส าหรับนักศึกษา /คนวยัท างานและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  

 
กลยุทธ์ 2 : อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน ส่งเสริมและวิจัยด้านศลิปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. จ านวนผู้มาใช้บริการศูนย์ศลิปวัฒนธรรม  ภูมปิัญญาของท้องถิ่น  และของชาต ิ
2. จ านวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น  และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
3. จ านวนผู้ที่ได้รับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านศิลปวัฒนธรรม   และภูมปิญัญาท้องถิ่น 
4. จ านวนระบบฐานข้อมลูและหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม ศลิปกรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  2  :  จัดต้ังศูนย์นวัตนกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ซ าไก่เขี่ย) 

กลยุทธ์ 1 :  สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  สถาบันการศึกษาในจังหวัดในท้องถิ่น  ในการวางแผนพัฒนาและบูรณาการ          
พันธกิจสัมพันธ ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
1. จ านวนหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีให้ความร่วมมือ 
2. จ านวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย ์
3. เครือข่ายชุมชน 
4. จ านวนประชาชนเข้ามาใช้บริการ 
5. จ านวนนักท่องเที่ยว 

 
กลยุทธ์ 2 :  บูรณาการ ความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม)  ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมาย 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  :   
1. จ านวนหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีร่วมบูรณาการ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  3  :  ยกระดับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองท่ีส าคญั 
กลยุทธ์ 1 : จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองที่ส าคัญ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  
1. จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการส่งเสรมิ 
2. จ านวนหน่วยงานเครือข่ายภายนอกและภายใน 
3. จ านวนหลักสตูรระยะสั้น 2 หลักสตูรขึ้นไป 
4. จ านวนเครือข่ายประชาชน 
5. จ านวนบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การส่งเสริมการผลิต

และการพัฒนาก าลังคน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาบุคลากร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 การพัฒนาฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

5. การพัฒนาท้องถิ่น 

2. การผลิตและ
พัฒนาครู 
 

3. การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1.1 บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม และความคิด
สร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
1.2 บัณฑิตมีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

1)  คิดอย่างมีวจิารณญาณและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem 
Solving) 

2)  คิดอย่างสร้างสรรค์ คดิเชิงนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)  

3)  ความเข้าใจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(Cross-cultural Understanding)  

4)  ความรว่มมอื การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า(Collaboration teamwork and 
leadership) 

5)  ทักษะในการสือ่สาร และการรู้เท่าทนัสื่อ
(Communications information and media 
literacy) 

6)  ทักษะการใช้คอมพวิเตอร ์และการรู้        
เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT 
literacy) 

7) ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ (Career 
and learning skills) 

8) มีความเข้าใจผู้อืน่ (Compassion)  
----------------------------------------- 

5.1  ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
วัฒนธรรมความเป็นไทย 
5.2  จัดตั้งศูนย์นวัตนกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ซ าไก่เขี่ย) 
5.3  ยกระดับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองที่ส าคัญ 

1. ผลิตครูให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ                                      
2. การพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาครู  ให้มี
คุณภาพ 
3. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่น 
4. การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา         

1. ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
โดยการสนับสนุนการ
วิจัย ที่ตอบโจทย์และ
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 
และประเทศชาติ  
 

 
 

1. มีการบริหารจัดการ 
ให้เกิดความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 2. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
3. การถ่ายทอดนโยบาย
และแนวปฏิบัติจากฝ่าย
บริหารลงสู่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
4. การบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
5. มีโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 
6. มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
ภายนอก 
7. มหาวิทยาลัยมีระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้กับ
บุคลากรทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

2.4  แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ยุทธศาสตร์
กระทรวง  

ศึกษาธิการ 
(พ.ศ. 2560 -

2564) 

ยุทธศาสตร์ 
สกอ. 

(พ.ศ. 2558 -
2561) 

ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัเลย (พ.ศ.
2561 - 2564) 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 
 

ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6      
พัฒนาระบบบรหิารจดัการ
และส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม และมีความคิดสรา้งสรรค์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

อาจารย์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพี 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

การให้บริการที่ดีแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ิผล
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มพ

ันธ
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คุณ
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ิภา
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อง
กา
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รพ
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ค์ก

ร 

2.5  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

บัณฑิตมีคุณภาพตามาตรฐานคุรสุภา 

ความพีงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การให้บริการที่ดีต่อนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

 

อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ิทธ
ิผล
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กิจ
 

คุณ
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บัณฑิตได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของทอ้งถิ่น 
และประเทศชาต ิ

ทุนอุดหนุนวิจัย วารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการวิจัย ระบบสารสนเทศทางการวิจัยและนวัตกรรม 
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คุณ
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สร้างแรงจูงใจในการวจิัยเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาท้องถิ่น 

เครือข่ายความร่วมมอืด้านวิจัย 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สร้างความพึงพอใจใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

การถ่ายทอดนโยบายลง
สู่การปฏิบัต ิ

ระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไกการประประกันคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมภิบาล 
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คุณ
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การบริหารที่ด ี

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนในท้องถิ่นมีคณุภาพชีวิตที่ดทีั้งด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้วัฒนธรรมความเป็นไทย 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
ตา

มพ
ันธ

กิจ
 

คุณ
ภา

พก
าร

 
ให

้บร
ิกา

ร 

ยกระดับชุมชน/ผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัย  
เข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนา 

สืนสานโครงการตามพระราชด าริและน้อมน า
พระราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

หลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาวเพ่ืออาชีพส าหรับนักศึกษา/คนวัยท างานและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
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อง
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มีศูนย์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับท้องถิ่น (ซ าไก่เขี่ย) 



 

บทที ่ 3 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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3.1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรช์าติ นโยบายสภามหาวทิยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏบิัตริาชการประจ าปี  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : การ
สร้างความ 
สามารถใน
การแขง่ขัน 
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : ด้าน
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

1. ผลิตบัณฑติให้มี
คุณภาพทั้งทาง
วิชาการและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสตูร  
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อดทน  
ซื่อสัตย ์ สุจรติและมี
วินัย มีความสามารถใน
การสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถด้าน
คณิตศาสตรแ์ละ
ภาษาไทย พร้อมเขา้สู่
การท างาน 
2. พัฒนาอาจารย์ใหม้ี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
และมีต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และการ
พัฒนาอาจารย์         
ให้เป็นผู้สอนมืออาชีพ 

1. ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

1. บัณฑิตมีความรู้คู่
คุณธรรม  และ
ความคิดสร้างสรรค์  
เป็นที่ต้องการของ
ท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน  

1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สังคม 
  

1.1.1 จ านวนหลักสูตร
ที่ปรับปรุง  
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของ 
สังคมและประเทศ  
  
  

5 หลักสูตร 1.  โครงการพัฒนา / ปรับปรุง
หลักสูตร 
2. โครงการความร่วมมือพัฒนา
หลักสูตรสหวิทยาการและบูรณา
การการจัดการเรียนรู้กับผู้ใช้
บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ 
3. โครงการบูรณาการหลักสูตร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
4. โครงการบูรณาการการเรียน
กับการท างาน (Wil : Work-
Integrated Learning) 
 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป 
3. ศูนย์ฯ ขอนแก่น 
4. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 

   1.1.2 จ านวนหลักสูตร
ใหม่ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของสังคมและ
ประเทศ  

 

2 หลักสูตร 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/หลกัสูตรสองภาษา 
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาต ิ
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 
ภาษา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนยุคใหม่ 
หลักสูตรเรียนออนไลน์ Massive 
Open Online Course (MOOC) 

* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

 

* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 

 

* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

 

* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

      5.  โครงการความร่วมมอืพัฒนา
หลักสูตรสหวิทยาการและ       
บูรณาการการจัดการเรียนรู้       
กับผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ 
6.  โครงการบูรณาการการเรียน
กับการท างาน (Wil : Work-
Integrated Learning) 
 

* 
 
 
 
* 
 

* 
 
 
 
* 
 

* 
 
 
 
* 
 

* 
 
 
 
* 
 

 

  

   1.1.3 ร้อยละหลกัสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประกัน
คุณภาพ 
 

100 ร้อยละ 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ
สาขาวิชา 
3. โครงการติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

1. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
2. คณะทุกคณะ 
3. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

   1.1.4 จ านวนหลักสูตร
ระยะสั้นสหวิทยาการ 
ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

16 
 

หลักสูตร 1. โครงการบูรณาการหลักสูตร 
ระยะสั้นส าหรับทอ้งถิ่น 
2. โครงการบูรณาการหลักสูตร
กับหน่วยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนยุคใหม่ 
หลักสูตรเรียนออนไลน์ Massive 
Open Online Course (MOOC) 
 

* 
 
* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ 
3. ศูนย์การศึกษา           
โลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนฯ 
4. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5. ส านักวิทยบริการ 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี
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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

   1.1.5 ร้อยละของการ 
มีงานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ป ี

85 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ทักษะ   ในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

1. คณะทกุคณะ 
2. กองพัฒนานกัศกึษา 
3. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
4. ศูนย์การศกึษา              
โลจิสตกิส์และการค้า
ชายแดนฯ 

  

   1.1.6 ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
สมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น 
 
 
 

5 ร้อยละ 1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
นักศึกษากอ่นส าเร็จการศึกษา 
2. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
3. โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนการมีงานท า 
4. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บัณฑติ 

* 
 
* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. กองพัฒนานักศึกษา 

  

   1.1.7 ร้อยละของ
นักศึกษากอ่นส าเร็จ
การศึกษาที่มี
ความสามารถดา้นการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ทางความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC 
(คะแนน 450) หรือ 
ทดสอบมาตรฐานตาม
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 
อยู่ในระดับ B2 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 

20 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาความรู้ ทกัษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที ่21 
ส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
2. ยกระดับสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 
3. โครงการทดสอบ Exit - Exam 
4.  โครงการทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทาง 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
TOEIC (คะแนน 450) 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 

 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 

 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 

 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 

 

 1. คณะทุกคณะ 
 2. ศูนย์ภาษา 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

      5. โครงการทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐาน CEFR  
 

     

  

   1.1.8 ร้อยละของ
จ านวนนกัศึกษา         
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

10 ร้อยละ 1. โครงการจิตอาสาท าความดี
พัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
ท้องถิ่น/ปลูกต้นไม้สร้างปุาชุมชน 
3. โครงการค่ายอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น/ สร้างฝายชุมชน 
4. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขยีว 
 

* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. กองพัฒนานักศึกษา 
 

  

   1.1.9 ร้อยละของ
จ านวนนกัศึกษา              
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
เพิ่มขึ้น 
 

5 ร้อยละ 1. โครงการจันทน์ผาช่อใหม่       
เทิดไท้องค์ราชัน 
2. โครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาชีวิตนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
4. โครงการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
5. โครงการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองที่ดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 

 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. กองพัฒนานักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

      6. โครงการเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองดีตามพระบรมราโชบาย
ของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
 

* * * *  

  

   1.1.10 จ านวน
นักศึกษา หรือศิษย์เกา่
ที่ได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ  
ยกยอ่งในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาต ิ

5 คน 1. โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มี
มารยาทดีงาม และมีหนา้ที่ความ
เป็นพลเมือง  

 
 
 
 
 

* * * * 1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

  1.2 พัฒนา
กระบวนการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อเพิ่มขึ้น 

1.2.1 จ านวนนักเรียน
ที่รับเข้าศึกษาต่อ/การ
รับนักศึกษา 

2,000 คน 
 
 

1. โครงการทบทวนกระบวนการ 
การรับนักศึกษา 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการประชาสัมพันธ์การ
รับนักศึกษา 
3. โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย 
4. โครงการประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษา 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

1. ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 
2. คณะทกุคณะ 
  

 
 

 

  1.3 พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการ 

1.3.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีใบรับรอง
ความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพมาตรฐาน 
ส าหรับสาขาวิชาที่ม ี

20 ร้อยละ 1. โครงการสร้างมาตรฐาน
ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มอื
อาชีพ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ 

* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ศูนย์ภาษา 
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ชาต ิ

นโยบายสภา
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

  หลักสูตรให้ทันสมัย  
จัดระบบทรัพยากร
ในการจัดการเรียน
การสอนให้ม ี

ประสิทธิภาพ 

การก าหนดมาตรฐาน
ไว้ในสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

  3. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์มี 
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
สองภาษา  

     

  

   1.3.2 ร้อยละของ
อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผา่น
การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

20 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ  

* * * * 1. คณะทุกคณะ 
2. ศูนย์ภาษา 
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 

  

   1.3.3 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ.)  

32 ร้อยละ 1. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุน 
การศึกษาต่อ 

 

* * * * 1. ส านักงานอธกิารบด ี
(งานบริหารงานบุคคล) 
2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป 

  

   1.3.4 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.)  

30 ร้อยละ 1. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. ส านักงานอธกิารบด ี
(งานบริหารงานบุคคล) 
2. คณะทุกคณะ 

 
 

 

   1.3.5 ร้อยละความพึง
พอใจของ 
นักศึกษาในส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
  

 

85 ร้อยละ 

 

 

 

1. โครงการจัดหาทรัพยากร 
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอน 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยีและระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WIFI) 
3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนระบบออนไลน ์
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 
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ประเด็น
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เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

  1.4  จัดการเรียน
การสอนแบบ 
MOOCS  
(Massive Open 
Online Courses)
เรียนในชั้นเรียน 
50%   อีก 50%  
เรียนออนไลน์  
อาจารย์ไป 
Engagement 
Research  ชุมชน 
ท้องถิ่น  ลดภาระ
งานอาจารย์สอนใน
ห้องเรียนไป 50% 
 

1.4.1 ร้อยละหลกัสูตร
ที่จัดการเรียนการสอน
แบบ MOOCS  
(Massive Open 
Online Courses) 
เรียนในชั้นเรียน 50% 
อีก 50%  เรียน
ออนไลน ์

10 ร้อยละ 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร         
จัดการเรียนการสอนแบบ 
MOOCS  (Massive Open 
Online Courses) เรียนในชั้น
เรียน 50% อกี 50%            
เรียนออนไลน์ 

* * * * 1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3. ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 2. บัณฑิตมีทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบดว้ย 
1) คิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ (Critical 
Thinking and 
Problem Solving) 
2) คิดอย่าง
สร้างสรรค์คิดเชิง
นวัตกรรม
(Creativity and 
Innovation)     

2.1 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาเป็นนัก
ปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ  

 

2.1.1 จ านวนสาขาวิชา
ที่เข้าร่วมโครงการ         
สหกิจศึกษา  
 

13 สาขา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ด้วยสหกจิศึกษา 
2. โครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน
ทางการศึกษา 
3. โครงการเครือข่ายภาคีสหกิจ
ศึกษา 
4. โครงการการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Wil : 
Work-Integrated Learning) 
 
 
 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 

* 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
2. คณะทุกคณะ 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

 3) ความเข้าใจ 
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (Cross-
cultural 
Understanding) 
4) ความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า
(Collaboration 
teamwork and 
leadership)  
5) ทักษะในการ
สื่อสาร และการ
รู้เท่าทันสื่อ
(Communications 
information and 
media literacy) 

 2.1.2 ร้อยละของ
จ านวนนกัศึกษา          
ที่เข้าร่วมสหกิจศกึษา 

10 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพและทางสังคมของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมสหกิจศกึษา 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
สหกิจศึกษาก่อนออกฝกึสหกิจ
ศึกษาสู่สถานประกอบการ 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจ
ศึกษา 
4. โครงการอบรมและเผยแพร ่ 
สหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษา   
ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ทุก
สาขาวิชาที่สอนรูปแบบสหกจิ
ศึกษา 
5. โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. กองพัฒนานักศึกษา 

 
 

 

 6) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และ
การรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี
(Computing and 
ICT literacy) 

 2.1.3 จ านวนสถาน
ประกอบการ            
ที่เข้าร่วมสหกิจศกึษา 

50 จ านวน 

 

1. โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ 
2. โครงการความร่วมมือด้าน
วิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัและ
สถานประกอบการ 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. กองพัฒนานักศึกษา 
 

  

 7) ทักษะทางอาชีพ 
และการเรียนรู ้
(Career and 
learning skills) 
8) มีความเข้าใจ
ผู้อื่น(Compassion) 

 2.1.4 จ านวนโครงการ
พัฒนาบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์  
  
  

60 โครงการ 1. โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
2. โครงการสอบวัดความรู้ระดับ
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

* 
 
* 
 
 
 

* 
 
* 
 

 
 

* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 

 

1. คณะทุกคณะ 
2. กองพัฒนานักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

      3. โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคอมพวิเตอร์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 
4.  โครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ 
 

* * * *  

  

  2.2 สนับสนุน
การบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่
ชุมชน 

2.2.1 จ านวนโครงการ
การบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน  

15 โครงการ 1.  โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนสู่ชุมชน 
2.  โครงการห้องฝึกปฏิบัติการใน
ชุมชนและท้องถิ่น 
 
 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 

  

  2.3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
การศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐ
และ / หรือเอกชน
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2.3.1 จ านวน
หน่วยงานที่เป็น 
เครือข่ายด้านวิชาการ
และวิชาชพี 
(MOU) ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ 
 

12 หน่วยงาน 1. โครงการความร่วมมือกับ 
เครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
2.  โครงการอุดมศึกษาพี่เล้ียง 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

* 
 
 
* 
* 
* 
 

* 
 
 
* 
* 
* 
 

* 
 
 
* 
* 
* 
 

* 
 
 
* 
* 
* 

1. ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ 
2. คณะทุกคณะ 
3. งานวิเทศสัมพันธ ์
4. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : การ
สร้างความ 
สามารถใน
การแขง่ขัน 
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : ด้าน
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

3.  มุ่งผลิตพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูมือ
อาชีพมีจิตวญิญาณ
ของความเป็นครูและ
รักท้องถิ่น ร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาในการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และโรงเรียนใน
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. การผลิต
และพัฒนา
ครู 

1. ผลิตครูให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.1 ยกระดับการ
ผลิตครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
จิตวิญญาณความ
เป็นครูสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1.1.1 ร้อยละของ
จ านวนนกัศึกษา ที่
สอบคัดเลือกเข้าคณะ
ครุศาสตร์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการผลิตของ
คุรุสภา 

100 ร้อยละ 1. โครงการเปิดบ้านครุศาสตร์ 
2. โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือก
นักศึกษาครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
4. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.1.2 จ านวนหลักสูตร
การผลิตครูเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

16 หลักสูตร 

 

 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
วิชาชีพครู  

 

* * * * 1. คณะครุศาสตร์ 
2. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

  

   1.1.3 ร้อยละของ
จ านวนนกัศึกษาครู      
ที่เข้าร่วมกิจกรรม     
บ่มเพาะความเป็นคร ู

100 ร้อยละ 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาวิชาชีพครู โดยน้อมน า
ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
3.  โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาครู 
 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 

1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  กองพัฒนานักศึกษา 
3.  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

   1.1.4 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
และสมรรถนะส าหรับ
นักศึกษาคร ู

100 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษาครูยุคใหม่ 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะส าหรับ
นักศึกษาครู 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. คณะครุศาสตร์ 

  

   1.1.5 ร้อยละของ
จ านวนบัณฑิตครู      
ที่ส าเร็จการศึกษา          
ในรอบปีการศึกษา           
ที่สอบผ่านการทดสอบ
เพื่อขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคร ู
 

100 ร้อยละ 1. โครงการเตรียมความพร้อมใน
การสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. คณะครุศาสตร์ 
 

  

   1.1.6 ร้อยละของ
จ านวนบัณฑิตครูที่
ส าเร็จการศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่สอบ
บรรจุได้ในการสอบ
ครั้งแรก 

55 ร้อยละ 1. โครงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ในการ
สอบบรรจุต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

 

* * * * 1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
3.  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
4.  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
5.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
6.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
7.  ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

   1.1.7 ร้อยละของ
จ านวนบัณฑิตครูที่
ส าเร็จการศึกษาใน
รอบปีการศึกษาที่
ท างานเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

80 ร้อยละ 1.  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
กับท้องถิ่น 
2.  โครงการปลูกจิตส านึกนักศึกษา
ครูอาสาและพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3.  กองพัฒนานักศึกษา 
4.  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

 2. การพัฒนา
อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาครูให้มี
คุณภาพ  

2.1 ยกระดับการ
พัฒนาอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาครู 
ให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

100 ร้อยละ 1.  โครงการส่งเสริมศักยภาพ
อาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู ้
2.  โครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน
การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  โครงการพัฒนาทักษะการ
นิเทศติดตาม ทักษะการชี้แนะและ
การเป็น  พี่เล้ียง (Coaching & 
Mentoring) ส าหรับอาจารย ์
 
 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

  

   2.1.2 ร้อยละของ
จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   ทีจ่ัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

25 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2. โครงการ SEA TEACHER 
3. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการ
สอบมาตรฐานความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

* 
 
* 
* 

* 
 
* 
* 

* 
 
* 
* 

* 
 
* 
* 

1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
3. ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
4. ศูนย์ภาษา 
5. งานวิเทศสัมพันธ์ 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

   2.1.3 ร้อยละของ
จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ที่จัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการ
ศาสตร์ความรู้กับ
ท้องถิ่น 

35 ร้อยละ 1.  โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) 
2.  โครงการบริการวิชาการที่ 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคม ศาสตร์ 
3.  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
4.  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
5.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

  

 3. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่น  

3.1 ยกระดับการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่นให้มี
ความเป็นครูมือ
อาชีพ 
 

3.1.1 ร้อยละของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนา 
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ต้นแบบการจัดการ
เรียนรู ้

35 ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย 
โดยใช้ระบบโรงเรียนเป็นฐาน   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
ในการจัดการเรียนรู้  โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  จังหวัดเลย 
 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  

   3.1.2 จ านวนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ให้บริการ  
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

25 โรง 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น 
โดยมีสถาบัน อุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง 

* * * * 1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
 

  

   3.1.3 ร้อยละของ
จ านวนนกัเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีคะแนนผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาเพิ่มขึ้น         
จากปีฐาน 

5 ร้อยละ 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ใน
การทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ส าหรับ
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

* * * * 1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 
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เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

 4. การสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา         

4.1 สร้างนวัตกรรม         
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21          

4.1.1 จ านวน
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา 

4 จ านวน 1. โครงการสร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

 

* * * * 1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
3.  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

  

   4.1.2 จ านวนผลงาน
การวิจยัเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิต
และพัฒนาครู 

25 ผลงาน 1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพวารสาร 
วิชาการในระดับคณะ   
 

 

 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1.  คณะทุกคณะ 
2.  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
3.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

  

   4.1.3 จ านวนโรงเรียน
ในท้องถิ่นที่มีการน า
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนสาธิต         
ไปใช้ประโยชน ์

7 โรง 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับโรงเรียนในท้องถิ่น 
ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
3.  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ตัวชี้วดั 
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แผนงาน/งาน/โครงการ 
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เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : การ
สร้างความ 
สามารถใน
การแขง่ขัน 
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : ด้าน
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

4.  สร้างและพัฒนา
นักวิจัยในระดับสาขา
ให้มีผลงานใน
ระดับชาตแิละ
นานาชาติ  รว่มมือ
และสนับสนุนการท า
วิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย           
ในต่างประเทศ  ก ากับ
ติดตามและการจูงใจ     
ให้รางวัลแก่อาจารย ์ 
ที่มีผลงานวิจัยใน
ระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ
5.  วิจัยและพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วเชิง
ธรรมชาติ ธรรมมะ 
และวัฒนธรรม  
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เทคโนโลยีพื้นบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่ 
และทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม  และ
ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์และการ
แก้ปัญหาสังคม 

3. การวิจยั
และ
นวัตกรรมสู่
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่           
โดยการสนับสนุน
การวิจัย ที่ตอบโจทย์
และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 
และประเทศชาติ  

 

 

 

 

1.1 ส่งเสริมงานวิจัย
และนวัตกรรม       
เชิงพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และพัฒนา
นักวิจัยเชิงพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

1.1.1 ค่าคะแนนระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์  

5 ระดับ 
คะแนน 

1.  โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย (Research 
Management Unit)  
2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการงานวิจัย  
3.  โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 
4.  โครงการอบรมจริยธรรม            
การวิจัยในมนุษย์ 
5.  โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
นักวิจัย (Research Mentoring 
System) 
6.  โครงการปรับข้อบังคับ             
ภาระงานด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  
7.  โครงการการพิจารณา            
เค้าโครงงานวิจัยแบบเร่งรัด       
(Fast Track)   

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป 
4. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

   1.1.2 เงินสนับสนุน 
งานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ 

 

1. สายมนุษย 
ศาสตร์ 
25,000 บาท/
คน 
2. สายวิทยา 
ศาสตร์ 60,000  
บาท/คน 

บาท/คน 1.  โครงการสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
2.  โครงการสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
3.  โครงการส่งเสริมสนับสนุน การ
วิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

   1.1.3  จ านวนงาน 
วิจัย และงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ              
ที่มีค่าน้ าหนักตั้งแต่ 
0.8 ขึ้นไป 

10  เร่ือง 1.  โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
2.  โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 
3.  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
การเขียนบทความวิจัยเพื่อ        
ลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
4.  โครงการสร้างแรงจูงใจในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และน าผลงาน วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

  

  1.2  ยกระดับ
ผลงาน วิจัย  องค์
ความรู้และ
นวัตกรรม  สู่การ      
ใช้ประโยชน์           
เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น 
 

1.2.1 จ านวน 
ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ 
ของอาจารย์ประจ า 
และนักวจิัย 

10  เร่ือง 1.  โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
รุ่นใหม่  
2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

  

   1.2.2 จ านวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ในการ
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 

6 ชิ้น 1.  โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น 
2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

      3.  โครงการผลิตงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
4.  โครงการส่งเสริมการผลิต
งานวิจัยที่น าไปสู่การ                      
จดอนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 

 

  

   1.2.3  จ านวน 
บทความวจิัย 
ที่ได้รับการอ้างอิง      
(Citation) ใน          
Refereed  journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับ   
นานาชาต ิ

10 เร่ือง 1.  โครงการสนับสนุนนักวิจัย  จาก
หน่วยงานภายนอกและ
ต่างประเทศมาท าวิจัยร่วม  
2.  โครงการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3.  โครงการสร้างแรงจูงใจ        
ให้นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจ านวน
ครั้งสูงสุดในรอบปี 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

  

   1.2.4 จ านวน 
ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่
นขอจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร 

 

1 ชิ้น 1.  โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.  โครงการส่งเสริมการผลิต
งานวิจัยที่น าไปสู่การ                 
จดอนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร 
3.  โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 : การ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

9.  พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธภิาพ  
สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน า  
ในประเทศได้  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  
เพื่อให้มหาวิทยาลัย     
มีคุณภาพทางด้านการ
จัดการเรียนการสอน
และการวิจัย  โดยเพิ่ม
การจัดหารายได้จาก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรตา่ง ๆ                          
ของมหาวิทยาลยั 
 

4. การ
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ 

1. มีการบริหาร
จัดการให้เกิดความ
คล่องตัวโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นเลิศ
โดยยึดหลกั            
ธรรมาภิบาล 

1.1.1 คะแนนการ
บริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

4 คะแนน 1. โครงการทบทวนและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
3. โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถ 
ในการให้บริการเชิงรุก   
4. โครงการจัดการความรู ้(KM)  
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ 
5. โครงการบริหารความเส่ียง  
6. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศหรือ website ของการ
ประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและภาวะการมีงานท า
และประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตร 
7. โครงการสร้างจิตส านึกสร้าง
ระบบงานตามหลักธรรมาภบิาล   
8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความ
เป็นเลิศ  
9. โครงการอบรมพัฒนาสร้างผู้น า 
 

* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

  

 

 

 

1.1.2 คะแนนการ
บริหารของสถาบันเพือ่
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

4 คะแนน * 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
* 
* 
 
 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

  1.1.3 คะแนนการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ/ศูนย์/
ส านัก  

3.51 คะแนน 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ        
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
* 
 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

      3. โครงการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส านัก และระดับคณะ 
4. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดประกัน
คุณภาพด้านการสร้างมาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. โครงการอบรมและสร้างความ
เข้าใจงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 

 

  

   1.1.4 มีการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหาร
ความเส่ียง 
และให้ระดับความ
เส่ียงลดลง 

มี/ลดลง  1. โครงการจัดท าแผนบริหาร      
ความเส่ียง 
2. โครงการก ากับติดตามการ
ท างาน 
 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

  

 

 

1.2 มีระบบในการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 

 

1.2.1 ร้อยละระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

 

 

80 

 

 

ร้อยละ 1.  โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
2.  โครงการติดตามสร้างจิตส านึก
สร้างระบบงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล  
3.  โครงการขับเคลื่อนและติดตาม 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
4.  โครงการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี
และผลงานของมหาวิทยาลยั 
5. โครงการพัฒนาความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานส าหรับหนว่ยงาน
ภาครัฐ 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

1. ส านักงานอธิการบดี 
2. คณะทุกคณะ 
3.   ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

 2. มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
 

2.1 พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

  

2.1.1 คะแนนระบบ
ก ากับ การประกัน
คุณภาพการศึกษา
หลักสูตรและคณะ  

  

5 คะแนน 1.  โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
2.  โครงการจัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.  โครงการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ตัวชี้วัด 
4.  โครงการอบรมผู้ประเมิน 
5.  โครงการสร้างเครือข่ายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  โครงการติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

 

  

 3. การถ่ายทอด
นโยบายและแนว
ปฏิบัติจากฝุาย
บริหารลงสู่ 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

3.1 พัฒนาระบบ
การส่ือสารระหว่าง
ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1.1 ระดับคุณภาพ
การด าเนินงานของ
สภาสถาบัน 

ดี 

 

ระดับ 

 

1.  โครงการพัฒนาการส่ือสาร
ระหว่างหนว่ยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.  โครงการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี
และผลงานของมหาวิทยาลยั 
3.  โครงการติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4. โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/

สถาบัน 

  

 

 

3.2 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

 

 

3.2.1 คะแนนการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  

 

3.51 คะแนน 

 

1. โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เกา่ และศิษย์ปจัจุบัน 
2. โครงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
3. โครงการส่งเสริม พัฒนายกย่อง  
เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีเกียรติคุณ
ดีเด่น  

* 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/

สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

  

 

 

    4. โครงการมหาวิทยาลัยพบปะ
บุคลากร 
5. โครงการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารที่มีความหลากหลายและมี
คุณภาพ 

* 
 
* 
 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

 

  

 

 

3.3 การกระจาย
อ านาจความ
รับผิดชอบเพื่อให้
เกิดความคล่องตัว
และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

3.3.1 คะแนนการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน ของ
คณบดี   

 

3.51 คะแนน 

 

1. โครงการถ่ายทอดนโยบาย 
และผลการด าเนินงานสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการภายใน  
3. โครงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณบดี  

* 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 

 

   4. การบริหาร
งบประมาณและ
ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ปรับปรุงระบบ
และกลไกการ
บริหารงบประมาณ
และทรัพยากร 

1) ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณรายจา่ย
ภาพรวม  
2) ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 
 

96 
 
 

88 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

1.  โครงการปรับปรุงระบบ
งบประมาณระดับหน่วยงาน 
2.  โครงการจัดหารายได้จากการ
วิจัย การบรกิารวิชาการ  การเช่า
สถานที่ และลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย 
3.  โครงการจัดหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านแผนและ
งบประมาณ และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
3. กองนโยบายและ
แผน 
4. งานกิจการพิเศษ
และสิทธิประโยชน ์

    4.2 การจัดท าแผน
งบประมาณ 
แผนการเงิน 
ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและ    
พันธกิจ 

   1.  โครงการพัฒนาระบบและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
2.  โครงการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

   

 

4.3 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ด้านการเงินและ
พัสดุ เพื่อน าไปใช้
ในการวางแผน
งบประมาณ 

   1.  โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการเงินและพัสดุ 
มาใช้ในการวางแผนงบประมาณ 
2.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานการเงินและพัสดุ 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

 

   

 

4.4 การใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   1.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพือ่ให้เกิด
ความคุ้มค่า  
2.  โครงการประหยัดพลังงาน  
3.  โครงการการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยและความคุ้มค่า 

* 
 
 
* 
* 
 

* 
 
 
* 
* 
 

* 
 
 
* 
* 
 

* 
 
 
* 
* 
 

 

   5. มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

  

  

  

  

  

5.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร 
ภูมิสถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

5.1.1 คะแนน
คุณภาพการให้บรกิาร
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
5.1.2 คะแนนผล
การประเมิน
สิ่งแวดล้อมอยา่งถูก
สุขลักษณะเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

3.51 

 

 

3.51 

คะแนน 

 

 

คะแนน 

1.  โครงการปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานที่และพัฒนาการใช้
ประโยชน์   ภูมิทัศน์ภายใน
ภายนอก  
2.  โครงการประเมินความคุ้มค่า
ด้านประสิทธิภาพในการใช้สถานที่ 
และ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  
3.  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
การเรียนการสอน  
4.  โครงการขยายเครือข่ายเพื่อ
การเรียนรู้ (wifi)  
5.  โครงการวางผังแม่บทให้
สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลยั 
6.  โครงการยกระดับมหาวิทยาลัย    
สู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green University) 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักงานอธกิารบด ี
3. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

        7.  โครงการจัดกิจกรรม 5 ส  
8.  โครงการคัดแยกและจัดการ
ขยะในมหาวิทยาลัย 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

 

    5.2 พัฒนาระบบ
รักษา 
ความปลอดภยั 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

5.2.1 คะแนนความพึง
พอใจต่อระบบรกัษา
ความปลอดภยั 

4 คะแนน 1.  โครงการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในระบบรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย  
2.  โครงการรณรงค์การปฏิบัติตาม
กฎจราจร 
3.  โครงการส่งเสริมทักษะการ
ปูองกันและควบคุมอัคคีภยัให้
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
4.  โครงการเตรียมความพร้อม
รับมือกับภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ
5.  โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ในการปฏบิัติงาน
ดูแลรักษาความปลอดภยัให้
นักศึกษาและบุคลากร  

* 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 

1. ส านักงานอธกิารบด ี
2. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   6. มหาวิทยาลัย
ได้รับการยอมรับ
จากสังคมภายนอก 
  

6.1 การพัฒนา
ความร่วมมือ
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก 

6.1.1  ร้อยละของ
จ านวนนกัศึกษาแรก
เข้าเพิ่มขึ้น 

 

10 ร้อยละ 1.  โครงการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
2.  โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่
ผลงานที่หลากหลาย 
ประชาสัมพันธ์ผลงานบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและผลงานดีเด่น
ของมหาวิทยาลยั 
3.  โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ ์
4.  โครงการความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอก 

* 
 
* 
 
 
 
 
* 
* 
 

* 
 
* 
 
 
 
 
* 
* 
 

* 
 
* 
 
 
 
 
* 
* 
 

* 
 
* 
 
 
 
 
* 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/

สถาบัน 
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ตัวชี้วดั 
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ประเด็น
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เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

   

  

6.1.2  ร้อยละจ านวน
เครือข่ายความร่วมมอื
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน 
และหน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มขึ้น 

10 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

5.  โครงการพัฒนาทักษะนอก
หลักสูตร 

* * * * 

 

   
  

6.1.3  ร้อยละของ
การมีงานท าของ
บัณฑิต 

85 ร้อยละ 

 
 

* * * * 
 

   

 

6.2 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้มี
ความสัมพันธก์ับ
ชุมชนและท้องถิ่น 
  

  

  

6.2.1 จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ที่ให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก  

 

10 โครงการ 1.  โครงการความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอก 
2.  โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
ขององค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น  
3.  โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
คุณภาพชุมชน  
4.  โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

* 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/

สถาบัน 
 

   7. มหาวิทยาลัยมี
ระบบการ 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
ให้กับบุคลากรทุก
ประเภทอยา่ง 
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล สร้าง
แรงจูงใจ  
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์แก่
บุคลากรทุก
ประเภท 

7.1.1 ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยตอ่การจัด
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

  

85 

 

 

 

ร้อยละ 

 

 

 

1.  โครงการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับบุคลากร 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสวัสดิการให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

* 
 
 
 
* 
 

* 
 
 
 
* 
 

* 
 
 
 
* 
 

* 
 
 
 
* 
 

1. ส านักงานอธกิารบด ี
2. งานบริหารงานบุคคล 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

   

 

 7.1.2 จ านวนโครงการ
พัฒนาสมรรถนะทักษะ
ทางวิชาชีพส าหรับ
บุคลากร 

2 โครงการ 1. โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

     7.1.3 ร้อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

5 ร้อยละ 1. โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่ง ที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

* * * * 1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 

   

 

7.2  สร้างกลไก
วัฒนธรรมองค์กร
แก่บุคลากรทุก
ระดับและนักศึกษา
ที่มุ่งเน้นการมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และการมีส่วนรว่ม
เพื่อน าไปสู่การ
สร้างค่านิยมของ
องค์กรที่มี
วัฒนธรรมคุณภาพ 

7.2.1 จ านวนโครงการ
ที่สร้างจิตส านึก ให้เกิด
ความรักความผกูพัน
ต่อองค์กร  

 

  

 

 

 

 

 

 

2 โครงการ 1. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
2. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
3. โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : การ
สร้างความ 
สามารถใน
การแขง่ขัน 
 
ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : ด้าน
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

6.  ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และแก้ปญัหา
ความยากจนและความ
เหลื่อมล้ า ให้
ประชาชน  ชุมชน  
ท้องถิ่น อยู่ดี  กินด ี 
และมีสุข  บนพื้นฐาน
ของหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
7.  สร้างหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพให้
ประชาชนในท้องถิ่น  
สนับสนุนและส่งเสริม
โครงการใน
พระราชด าริ และ
พัฒนาผู้น าชุมชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
8.  อนุรักษ์และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และส่งเสรมิ
การจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในจังหวัด
เลยสู่ระดบัชาต ิ

5. การ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

1. ประชาชนในพื้นที่
เปูาหมาย  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
วัฒนธรรมความเป็น
ไทย  

1.1 สืบสาน
โครงการตาม
พระราชด าริ          
และน้อมน า        
พระราโชบาย         
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 จ านวนชุมชน/
ผู้ประกอบการที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย  เข้าไปให้ความรู้
และร่วมพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ  

 

7/500 ชุมชน/ผู้ 
ประกอบ
การ 

1.  โครงการก าหนดพื้นที่ความ
รับผิดชอบและจัดท าแผนในการใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
2.  โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
3.  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการใหม่ 
4.  โครงการราชภัฏเลยเรียนรู้และ
พัฒนาท้องถิ่น 
5.  โครงการ LRU Community 
Coaching Center (CCC) 
6.  โครงการหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น(LRU Course for 
Community) 
7.  โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 
ไทเลยพัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้ แปรรูปสินค้าเกษตร สินค้า
หัตถกรรม/ภูมิปัญญา  (LRU 
Knowledge  Cen ter) 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
3. ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกจิฯ 
4. ศูนย์การศึกษา             
โลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนฯ 
 

    1.1.2 จ านวนโครงการ
ที่น้อมน าแนว
พระราชด าริมาบูรณา
การแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

10 โครงการ 1.  โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น 
2.  โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
3.  โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

* 
 
* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
* 
 
 

* 
 
* 
 
* 
 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
3. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

        4.  โครงการชุมชนต้นแบบตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
6.  โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 
 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

 

     1.1.3  จ านวนองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน      
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เลย  มีส่วนรว่มในการ
พัฒนาชุมชน 
 

10 หน่วย 

งาน 

 

 

 

1.  โครงการส่งเสริมและจัดการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
2.  โครงการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
3.  โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ของประชาชน  ในท้องถิ่น 
4.  โครงการการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเท่ียว
การเกษตร  และการค้าชายแดน 
การลงทุนในลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ าช ี
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 

* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักวิชาศึกษา
ทั่วไป 
3. ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย
จังหวัดขอนแก่น 

     1.1.4 จ านวน
สถานศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเขา้ไป
รณรงค์แก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด 

10 โรง 1.  โครงการรณรงค์สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 
2.  โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจห่างไกลยาเสพติด 
3.  โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย 
 

* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
* 
 
* 
 

1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักงานอธิการบด ี
3.  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

     1.1.5 ร้อยละของ
จ านวนนกัเรียนใน
ท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั
เลย 
 
 
 

55 ร้อยละ 1.  โครงการโรงเรียนเครือข่าย 
2.  โครงการทุนนักเรียนเรียนดีใน
ท้องถิ่น 
3.  โครงการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาในพื้นที่เปูาหมาย 

* 
* 
 
* 
 

* 
* 
 
* 
 

* 
* 
 
* 
 

* 
* 
 
* 
 

1.  คณะทุกคณะ 
2.  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
3.  ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น 

     1.1.6  จ านวน
โครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ ์ 

10 โครงการ 

 

 

 

1.  โครงการสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ในท้องถิ่น 
2.  โครงการส ารวจความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 
3.  โครงการหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 
4.  โครงการน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปพัฒนาขีดความสามารถ
ของชุมชนและท้องถิ่น 
5.  โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น 
6.  โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
ประตูสู่อินโดจีนและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านเกษตร
และอาหารปลอดภยั 
7. โครงการพัฒนาโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน เช่ือมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
4. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.  ศูนย์การศึกษา        
โลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนฯ 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

     1.1.7  จ านวน
โครงการส่งเสริม
ความรู้รัก สามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย   
เข้าใจสิทธิหน้าที่
ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษัตริย ์         
เป็นประมุขใน
มหาวิทยาลัย และ
ชุมชนท้องถิ่น สังคม
ท้องถิ่น      

10 โครงการ 1.  โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ร่วมกับพื้นที่เปูาหมาย  
สร้างความรักความสามัคคี 
2.  โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในหน้าที่พลเมืองให้กับ
เยาวชนในจังหวัดเลยและจังหวัด
ขอนแก่น 
3.  โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายส าหรับประชาชน 
4.  โครงการส่งเสริมความรักความ
สามัคคีให้กับผู้น าท้องถิ่น 
5.  โครงการส่งเสริมความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 
 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 

* 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
* 
 
* 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. กองพัฒนานักศึกษา 
ศูนย์การศึกษา 
4.   มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น 

     1.1.8  จ านวนเงิน
รายได้ของชุมชนใน
การยกระดับผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP เข้าสู่
ระบบออนไลน ์

4  

 

ล้านบาท 1. โครงการยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตร ที่มีศักยภาพในพื้นที่
เปูาหมาย 
2. โครงการยกระดับโลจิสติกส์ค้า
ชายแดนสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน 
3. โครงการการพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรองรับ
การท่องเที่ยวริมน้ าโขง  
4. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP  
5. โครงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐาน   
6. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่ดิจิทัล (ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
คนของพระราชา) 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 
 
* 
 
 
* 

1. งานกิจการพิเศษ และ
สิทธิประโยชน ์
2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ 
3. ศูนย์การศึกษา          
โลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนฯ 
4. ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย
จังหวัดขอนแก่น 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

     1.1.9  จ านวน
หลักสูตรระยะสั้น/
ระยะยาวเพือ่อาชพี
ส าหรับนักศึกษา /คน
วัยท างานและ
ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น  

10 หลักสูตร 

  

  

  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ความต้องการของท้องถิ่น 
2. โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถสู่นกัปฏิบัตอิยา่งมือ
อาชีพ 
3. โครงการอบรมหลักสูตร
ตัวแทนออกของมาตรฐาน
ศุลกากร 80 ชั่วโมง 

* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 

* 
 
* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ศูนย์การศึกษา        
โลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนฯ 

 

    1.2 อนุรักษ์  ฟื้นฟู 
สืบสาน ส่งเสริม
และวิจยัด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.2.1 จ านวนผู้มาใช้
บริการศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และของชาต ิ

5,000 คน 1.  โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดา้นศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ด้วยแอฟพริ
เคชั่น 
2.  โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น และของชาต ิ
3.  โครงการบูรณาการภาครัฐ 
เอกชน เพื่อเผยแพร่การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 
4.  โครงการศิลปะสร้างสรรค์สู่การ
ท่องเที่ยว 
5.  โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
* 
 
* 

1. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. คณะทุกคณะ 

     1.2.2  จ านวน
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

5 เครือข่าย 1.  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
2.  โครงการสร้างเครือข่ายข้อมูล
ภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน 
3.  โครงการสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 

* 
 
 
* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

 
 

    1.2.3  จ านวนผู้ที่ได้รับ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 คน 1.  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์
เก่าดีเด่น (ALUMNI) 
2.  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
3.  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และส่งเสริม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

   

  

1.2.4 จ านวนระบบ
ฐานข้อมูลและ
หลักฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 ระบบ 1.  โครงการศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.  โครงการพัฒนาระบบข้อมูล 
ชิ้นงานและข้อมูลทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
3.  โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและหลักฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
 
* 
 
 
* 

1. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. คณะทุกคณะ 
3. ส านักงานอธกิารบด ี
4. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2. จัดตั้งศูนย์  
นวัตนกรรม      
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับท้องถิ่น         
(ซ าไก่เขี่ย) 
 

2.1 สร้างและ
พัฒนาความร่วมมอื
กับหน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน 
สถาบันการศึกษา 
ในจังหวัด          
ในท้องถิ่น ในการ
วางแผนพัฒนาและ
บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ ์

2.1.1 จ านวน
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่ให้ความ
ร่วมมือ 
 

5 หน่วยงาน 1. โครงการความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
3. ส านักงานอธกิารบด ี
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 
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กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

     2.1.2  จ านวน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย ์
 

1 นวัตกรรม 1. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่  เพื่อ
สร้างนวัตกรรมตามความต้องการ
ของท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

* * * * 1. คณะทุกคณะ 
2. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
3. ส านักงานอธกิารบด ี

     2.1.3  เครือข่ายชุมชน 5 เครือข่าย 1. โครงการบริหารจัดการกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนกลุ่มเกษตรชุมชน เพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็ง และเกิด
เครือข่ายชุมชน 

* * * * 1. คณะทุกคณะ 
2. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
3. ส านักงานอธกิารบด ี

     2.1.4  จ านวน
ประชาชนเข้ามาใช้
บริการ 

200 คนต่อปี 1. โครงการบริการวิชาการ  เช่น  
ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม 
ด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด 
ด้านการบัญชี เป็นต้น และเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและรายได้ 

* * * * 1. คณะทุกคณะ 
2. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
3. ส านักงานอธกิารบด ี

     2.1.5  จ านวน
นักท่องเที่ยว 

300 คนต่อปี 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
3. ส านักงานอธกิารบด ี
 

    2.2 บูรณาการ 
ความร่วมมือภายใน        
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม)  
ในการด าเนิน
โครงการพัฒนาให้
บรรลุเปูาหมาย 

2.2.1 จ านวน
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่ร่วม      
บูรณาการ 
 

 

 

 

5 หน่วย 
งาน 

1. โครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอกด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม  ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการเกษตร  ด้านการตลาด  
ด้านการบัญชี  ด้านการท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ด้านการเรียนการสอน    
การวิจัย  ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

* 
 
 
 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

   3. ยกระดับศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเลย จังหวัด
ขอนแก่น            
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเมืองที่ส าคัญ  

3.1 จัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรสอดคล้อง
กับความต้องการ
ท้องถิ่น เพื่อรองรับ
การพัฒนาเมือง     
ที่ส าคัญ 

3.1.1 จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการส่งเสริม 

100 คน 1. โครงการเสริมสร้าง และส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม  ด้านการบริหาร
จัดการ  ด้านการเกษตร   ด้าน
การตลาด  ด้านการบัญชี  ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  
หรือตามความต้องการท้องถิ่น 
2. โครงการการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิ
สติกส ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
CLMVTภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิ
สติกส์ 

* 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

   

  

   

  

3.1.2  จ านวน
หน่วยงานเครือข่าย
ภายนอกและภายใน 

5 หน่วย 
งาน 

 1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ผ้าไหม  
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP เครื่องจักรสาน 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

* 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

   

  

3.1.3  จ านวน
หลักสูตรระยะสั้น 2 
หลักสูตรขึ้นไป 

2 หลักสูตร 1. โครงการจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้น ด้านการยกระดับสินค้าเกษตร 
และการขนส่งสินค้า  
2. โครงการจัดท าหลักสูตร       
ระยะสั้น ด้านการการพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
3. โครงการอบรมหลักสูตรตัวแทน
ออกของ 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย ป ี2562 

แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั 
ระยะ 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์
  

ตัวชี้วดั 
  

เป้าหมาย 
  

แผนงาน/งาน/โครงการ 
  

แผนการด าเนินงาน
(ไตรมาส) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ จ านวน หน่วยนับ 1 2 3 4   

     3.1.4  จ านวน
เครือข่ายประชาชน 

5 เครือข่าย 1.  โครงการยกระดับรายได้และ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง 
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน  
2. โครงการแก้ปัญหาความยากจน
ของประชาชนในท้องถิ่น ให้พัฒนา
อาชีพอย่างยั่งยืน 
 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
 

     3.1.5  จ านวนบุคลากร
ที่ผ่านมาตรฐานวิชาชพี 

50 คน 1. โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์
พระราชาเพื่อพัฒนาอาหาร
ปลอดภัย 
2. โครงการ ส่งเสริม ความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขา้ใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
3. โครงการการพัฒนาปจัจัย
สนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
CLMVT ภายใต้แผนงาน       
บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส ์
 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

* 
 
 
* 
 
 
* 

1. คณะทุกคณะ 
2. ทุกศูนย์/ส านัก/
สถาบัน 
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3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  

1.  จุดแข็ง (Strengths) 
1.1 ความเป็นวิชาชีพครู ครูเก่ง เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาอาชีพ

สายครูที่เป็นเลิศมายาวนาน มีภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านการผลิตครู มีระบบและ
รากฐานที่มั่นคง ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นวิทยาลัยครู  

1.2 เป็นสถาบันคู่ท้องถิ่น ใกล้ชิดชุมชน พร้อมผลิต และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มคีุณภาพ เป็นคนดี น าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ใน
ชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่น/บ้านเกิด การอยู่กับท้องถิ่น/บ้านเกิดได้อย่างแท้จริง  
และน าไปสู่พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติสู่สากล 

1.3 มีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ มี
สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม  

1.4 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  
เป็นเลิศทางวิชาการ  และกิจกรรม  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้มาตรฐาน  บัณฑิต
มีงานท า 

1.5 เป็นมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ด้านภาษาถ่ิน และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีหลากหลาย นิยมความเป็นไทย 

1.6 มีรากฐานที่แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป และมีทรัพยากรที่
หลากหลาย   

1.7 หน่วยงานภายในมีระบบการท างานที่ดีที่เชื่อมโยงกัน โดยมี
แนวคิดพัฒนาสถาบันไปในทิศทางเดียวกัน มีน้ าใจช่วยเหลือกัน 

1.8 เป็นถิ่นที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย  เป็นขุมพลังแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสามารถน ามาวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน และน ากลับไปต่อ
ยอดในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
 2.  จุดอ่อน (Weaknesses) 

2.1 บัณฑิตยังไม่ได้รับการยอมรับ   
2.2 หลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ 
2.3 โครงสร้างหน่วยงานและการแบ่งภาระงานไม่เหมาะสม  
2.4 นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน  
2.5 นักศึกษามีจ านวนลดลง  
2.6 ขาดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 
2.7 เงินรายได้น้อย เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง  งบประมาณส่วน

ใหญ่ใช้เป็นงบบุคลากร  
2.8 ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  สกอ. 
2.9 งบประมาณวิจัยน้อย 
2.10 งบบุคลากรเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท าให้สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยมี

ความน่าเป็นห่วง   
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โอกาส (Opportunities)  ภัยคุกคาม (Treats) พ.ศ. 2561 - 2564 
 

3.  โอกาส (Opportunities) 
1.1 นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการท างาน  
1.2 ชุมชนต้องการรับการช่วยเหลือในการพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะ

ด้านเศรษฐกิจ และด้านผู้สูงอายุ  
1.3 มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

 

 
4.  ภัยคุกคาม (Treats) 
 4.1  เสถียรภาพของรัฐบาล (มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย)  

4.2  ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดลง  เกิดการแข่งขันระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

4.3  ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
 

 



 
 
 
 

 

บทที่  4 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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                           4.1  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติในระดบัคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
1) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 4 ปี ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561   
2) กองนโยบายและแผน ด าเนินการ (ร่าง)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ในการประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561   
4) กองนโยบายและแผน  แจ้งให้คณะ  ส านัก  สถาบัน  และหน่วยงานภายใน  รับทราบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  และให้คณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของตนเอง  ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของคณะ  ส านัก  
สถาบัน  และหน่วยงาน  สามารถมีได้ทั้งโครงการและกิจกรรม  ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  หรือโครงการและกิจกรรมที่รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอก  โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มางบประมาณ 

5) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงาน  ต้องก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจน  เพ่ือการติดตามประเมินผล         
โดยตัวชี้วัดของคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน   มาจากตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย  ที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน  และคณะ  ส านัก  สถาบัน
และหน่วยงานภายใน  สามารถสร้างตัวชี้วัดเพ่ิมเติมขึ้นมาได้หากคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน  มีจุดเด่นและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย       
ยังไม่มีการก าหนดไว้ 

6) เมื่อคณะ ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน  ได้ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้วเสร็จให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบรรลุเป้าหมาย  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  โดยผ่าน      
กองนโยบายและแผน  ทุกเดือนและทุกไตรมาส 

7) เมือ่สิ้นปีงบประมาณ  ให้คณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน  จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง  ตามตัวชี้วัดที่ปรากฏ
ในแผนปฏิบัติราชการของคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงาน  เป็นเล่มเดียวกัน 
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การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือค้นหาว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผล       
จะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน  หรือเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรม  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล 
1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2) เพ่ือสะท้อนข้อมูลกลับ (Feedback)  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน  รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการ 

ตัดสินใจ  ในการทบทวนทิศทาง  นโยบาย  และแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้รับบริการ ชุมชน  
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

แนวทางการติดตามประเมินผล   
     การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

1)  ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ในแต่ละเดือน  และแต่ละไตรมาส   ด าเนินการโดยกองนโยบายและแผน 
2)  ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
3)  ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ  คณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน  ด าเนินการโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

                
การปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  การปรับแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้ยืดหยุ่นและ

เหมาะสมกับสถานการณ์  คณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายใน  จะต้องเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ  ต่ออธิการบดีและจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดี  หากคณะ  ส านัก  สถาบันและหน่วยงานภายในยกเลิก  ปรับปรุงโครงการ / กิจกรรม  ที่มีผลท าให้เป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  ในกรณีที่ไม่มีการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยจะยึดถือและติดตามประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ  ที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรก 
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4.2  ขั้นตอน 
การน าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ในระดับคณะ ส านัก สถาบันและหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

(ยกร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โดยกองนโยบายและแผน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 

มหาวิทยาลัยอนุมัติ / สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการให้คณะ ส านัก สถาบัน 
และหน่วยงาน จัดท าแผนเสนอคณะกรรมการบริหาร

ประจ าหน่วยงาน 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ส านัก 
สถาบัน และหน่วยงาน ภายใน 
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คณะ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานภายใน รายงานผลการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม ทุกเดือนและทุกไตรมาส ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานภายใน รวบรวมผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานประจ าปี ซึ่ง ผนวกผลการประเมินตนเองตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนที่ 3 

โดยคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน ก.พ.ร. 

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 

โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานในมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงแต่งต้ังโดยสภามหาวทิยาลัย 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

ประเมินทุกปี 

ขั้นตอนที่ 2 คณะ ส านัก สถาบัน และหน่วยงานภายใน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประเมินทุก 5 ปี ประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 



 
 
 
 

 

บทที่  5 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

และสรุปตัวชี้วัด (KPI)  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ ยทุธศาสตร์ จ านวนตัวชีว้ดั บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ หมายเหตุ
1 การจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 50 28 56.00                     
2 การผลิตและพัฒนาครูอยา่งมีคุณภาพ 18 16 88.89                     
3 การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรม 27 20 74.07                     
4 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 12 11 91.67                     
5 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 7 7 100.00                   
6 การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 21 14 66.67                     

135 96 71.11                    

1. สรปุผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด (KPI) แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมทั้งหมด
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ล าดับ เป้าประสงค์ จ านวนตัวชีว้ดั บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ หมายเหตุ
1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามอตัลักษณ์ของบัณฑิต 16 10 62.50
2 อาจารยม์ีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นครูมืออาชีพ 17 7 41.18
3 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทันสมัย ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
11 7 63.64

4 สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกบัเครือขา่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6 4 66.67
50 28 56.00

     2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในวงกว้างและค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัด และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อน าจดุเด่นมาใช้ในการแขง่ขนั
กบัสถาบันอดุมศึกษาอื่น

     3. สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
     4. สนับสนุนการสร้างเครือขา่ยนักศึกษาการจดัโครงการ/กจิกรรม นักศึกษาที่ตอบสนองต่ออตัลักษณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. สรปุผลการติดตามและการประเมินตามตัวชีว้ัด (KPI) แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ

รวมตัวชีว้ดัทั้งหมดในยทุธศาสตร์ที่ 1 

แนวทางการพัฒนา :
     1. ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะการใช้ภาษาองักฤษ ภาษาไทย ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ทักษะอาชีพ และเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบันักศึกษา เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21
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ล าดับ เป้าประสงค์ จ านวนตัวชีว้ดั บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ หมายเหตุ
1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อยา่งมีคุณภาพ 10 10 100.00              
2 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจดัการศึกษาระดับปฐมวัยและ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 6 75.00                

18 16 88.89               

1. พัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษา
2. สนับสนุนส่ิงเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
3. สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิ และสมรรถนะครูโรงเรียนสาธิต
4. สนับสนุนการสร้างเครือขา่ยโรงเรียนการจดัการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. สรปุผลการติดตามและการประเมินตามตัวชีว้ัด (KPI) แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและพัฒนาครอูยา่งมีคุณภาพ

รวมตัวชีว้ดัทั้งหมดในยทุธศาสตร์ที่ 2

แนวทางการพัฒนา :
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ล าดับ เป้าประสงค์ จ านวนตัวชีว้ดั บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ หมายเหตุ
1 ก าหนดทิศทางและแผนงานการวิจยัของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี 

และ 10 ปี
1 1 100.00

2 บุคลากรมีศักยภาพในการวิจยั 5 5 100.00
3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจยัและนวัตกรรม 6 4 66.67
4 ส่งเสริมการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 6 4 66.67
5 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการวิจยั 2 2 100.00
6 มีระบบสารสนเทศทางการวิจยั 4 3 75.00
7 ส่งเสริมการวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 1 1 100.00
8 ส่งเสริมการวิจยัตามจดุเน้นของมหาวิทยาลัย 2 0 0.00

27 20 74.07               

4. ส่งเสริมวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานอยู่ในฐานขอ้มูล  TCI

2. ก าหนดมาตรการและสนับสนุนการน าผลงานวิจยัไปตีพิมพ์เผยแพร่ การน าไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมผลงานวิจยัให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
3. ส่งเสริมงานวิจยัเชิงพื้นที่ การน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น 

4. สรปุผลการติดตามและการประเมินตามตัวชีว้ัด (KPI) แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

รวมตัวชีว้ดัทั้งหมดในยทุธศาสตร์ที่ 3

แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมการวิจยัในรูปแบบการบริการวิชาการ การพัฒนาโจทยว์ิจยัจากชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ได้นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ใหม่
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ล าดับ เป้าประสงค์ จ านวนตัวชีว้ดั บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ หมายเหตุ
1 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใ์นท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อสร้างความ

เขม้แขง็ให้ท้องถิ่นและภูมิภาค
9 8 88.89

2 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ 1 1 100.00
3 สืบสานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 2 2 100.00

12 11 91.67

2. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอยา่งแท้จริง ให้ความส าคัญกบัการบริการวิชาการที่พัฒนาความเขม้แขง็และยั่งยนืของท้องถิ่น
3. เสริมสร้างการถา่ยทอดองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบัชุมชนท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และการศึกษา

5. สรปุผลการติดตามและการประเมินตามตัวชีว้ัด (KPI) แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ินและภมูิภาค

รวมตัวชีว้ดัทั้งหมดในยทุธศาสตร์ที่ 4

แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมการบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกบัพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ใกล้เคียงอยา่งต่อเนือ่ง
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ล าดับ เป้าประสงค์ จ านวนตัวชีว้ดั บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ หมายเหตุ
1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 4 4 100.00              
2 เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 3 3 100.00              

7 7 100.00             

2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนยว์ัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนยก์ลางด้านวัฒนธรรมเชื่อมโยงกบัหน่วยงานในจงัหวัดเลยและจงัหวัดใน
ภูมิภาค3. ส่งเสริมการจดัโครงการ/กจิกรรมให้กบันักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม และเรียนรู้วิถชีีวิตการอยู่ร่วมกนัของแต่ละท้องถิ่น/ประเทศ
4. บูรณาการการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านกจิกรรมการเรียนการสอน

6. สรปุผลการติดตามและการประเมินตามตัวชีว้ัด (KPI) แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน

รวมตัวชีว้ดัทั้งหมดในยทุธศาสตร์ที่ 5

แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมการพัฒนาฐานขอ้มูลด้านศิลปวัฒนธรรม  และปราชญ์ชาวบ้านของจงัหวัดเลย
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ล าดับ เป้าประสงค์ จ านวนตัวชีว้ดั บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ หมายเหตุ
1 มีการบริหารจดัการให้เกดิความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 4 4 100.00
2 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 1 50.00
3 การถา่ยทอดนโยบายและแนวปฏิบัติจากฝ่ายบริหารลงสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 2 100.00
4 การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 3 0 0.00
5 การบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 4 2 50.00
6 มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 3 3 100.00
7 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 3 2 66.67

21 14 66.67               

3. พัฒนาระบบบริหารจดัการศิษยเ์กา่สัมพันธ์  จดัโครงการยกยอ่งเชิดชูเกยีรติศิษยเ์กา่ดีเด่น (ALUMNI)
4. การพัฒนาพื้นที่และส่ิงแวดล้อมให้เป็นสีเขยีว และสะอาด (Green and Clean)

7. สรปุผลการติดตามและการประเมินตามตัวชีว้ัด (KPI) แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ีมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รวมตัวชีว้ดัทั้งหมดในยทุธศาสตร์ที่ 6

แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. จดัหารายได้จากการบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์นทางปัญญา
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 5.2  สรุปตัวช้ีวัด (KPI)  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 23  *  * 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 16  *  * 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 7  *  * 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 22  *  * 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 24  * *  

รวม 92  *  * 



90 
5.2.1 ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย การด าเนินงาน 

จ านวน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

1. ยกระดบั
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. บัณฑิตมีความรู้คู่
คุณธรรม  และความคิด
สร้างสรรค์  
เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน  

1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
สังคมและประเทศ  
1.1.2 จ านวนหลักสูตรใหม ่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของสังคมและประเทศ  
1.1.3 ร้อยละหลกัสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินประกันคุณภาพ 
1.1.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นสหวิทยาการ ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
1.1.5 ร้อยละของการ มีงานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
1.1.6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มสีมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาที่มีความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานทาง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) หรือ 
ทดสอบมาตรฐานตามความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR อยู่ใน
ระดับ B2 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 
1.1.8 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา  ที่เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 
1.1.9 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา  ที่เขา้ร่วมกิจกรรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
1.1.10 จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าทีไ่ด้รับรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณ  ยกย่องในด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาต ิ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย การด าเนินงาน 

จ านวน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

1. ยกระดบั
คุณภาพ 
การศึกษา (ต่อ) 

 1.2 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
เพิ่มขึ้น 

1.2.1 จ านวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ/การรับนักศึกษา 2,000 คน   

  1.3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการหลักสตูรให้
ทันสมัย จัดระบบทรพัยากรในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
มาตรฐานส าหรับสาขาวิชาที่มีการก าหนดมาตรฐานไว้ในสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 
1.3.2 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ผา่นการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
1.3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ.) 
1.3.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(สกอ.) 
1.3.5 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
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  1.4  จัดการเรียนการสอนแบบ MOOCS  
(Massive Open Online Courses)เรียนในชั้น
เรียน 50%   อีก 50%  เรียนออนไลน์  อาจารย์
ไป Engagement Research  ชุมชน ทอ้งถิ่น  
ลดภาระงานอาจารย์สอนในห้องเรียนไป 50% 
 

1.4.1 ร้อยละหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ MOOCS  
(Massive Open Online Courses) เรียนในชั้นเรียน 50% อีก 
50%  เรียนออนไลน ์

10 ร้อยละ   

 2. บัณฑิตมีทักษะ ใน
ศตวรรษที่ 21
ประกอบดว้ย  
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และสามารถแก้ไขปัญหา 

2.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นให้
นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  
 

2.1.1 จ านวนสาขาวิชาที่เขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
2.1.2 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา 
2.1.3 จ านวนสถานประกอบการที่เข้ารว่มสหกิจศึกษา 
2.1.4 จ านวนโครงการพัฒนาบัณฑิตที่พงึประสงค์  
 

13 
10 
50 
60 

สาขา 
ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

  

 ได้ (Critical Thinking 
and Problem Solving) 
2) คิดอย่างสร้างสรรค์คิด 

2.2 สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนสู่
ชุมชน 
 

2.2.1 จ านวนโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน  15 โครงการ   

 
 
 

เชิงนวัตกรรม(Creativity 
and Innovation)    
3) ความเข้าใจ ความ 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐและ / หรือเอกชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

2.3.1 จ านวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพ 
(MOU) ในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 

12 หน่วยงาน   
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1. ยกระดบั
คุณภาพ 
การศึกษา (ต่อ) 

แตกต่างทางวัฒนธรรม 
(Cross-cultural 
Understanding) 4) 
ความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า
(Collaboration 
teamwork and 
leadership)  
5) ทักษะในการส่ือสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อ
(Communications 
information and 
media literacy) 
6) ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี
(Computing and ICT 
literacy) 
7) ทักษะทางอาชีพ และ
การเรียนรู้ (Career and 
learning skills) 
8) มีความเข้าใจผู้อื่น
(Compassion) 
 

 
 

2. การผลิตและ
พัฒนาคร ู
 
 
 
 
 

 1. ผลิตครูให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.1 ยกระดับการผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิต
วิญญาณความเป็นครูสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา ที่สอบคัดเลือกเข้าคณะครุศาสตร์ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของคุรุสภา 
1.1.2 จ านวนหลักสูตรการผลิตครูเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ความต้องการของท้องถิ่น 
1.1.3 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาครูที่เข้าร่วมกจิกรรม บ่มเพาะ
ความเป็นครู 

100 
 

16 
 

100 
 

 

ร้อยละ 
 

หลักสูตร 
 

ร้อยละ 
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2. การผลิตและ
พัฒนาครู (ต่อ) 
 

  1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะส าหรับนักศึกษาครู 
1.1.5 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษา  ในรอบปี
การศึกษา  ที่สอบผา่นการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพคร ู
1.1.6 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่สอบบรรจุได้ในการสอบครั้งแรก 
1.1.7 ร้อยละของจ านวนบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ท างานเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

100 
 

100 
 
 

55 
 

80 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

  

 2. การพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาครูให้มี
คุณภาพ 

2.1 ยกระดับการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนนกัศึกษา
ครู ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพฒันาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2.1.2 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2.1.3 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ทีจ่ัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการศาสตร์ความรู้กับท้องถิ่น 
 

100 
 

25 
 

35 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

  

 3. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น 

3.1 ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่นให้มีความเป็นครูมืออาชีพ 

3.1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนา ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
3.1.2 จ านวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ  ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3.1.3 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  แต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 

35 
 

25 
 
5 

ร้อยละ 
 

โรง 
 

ร้อยละ 

  

 4. การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา         

4.1 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21          

4.1.1 จ านวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
4.1.2 จ านวนผลงานการวจิัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครู 
4.1.3 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนสาธิต ไปใช้ประโยชน ์
 

4 
25 
 
 
7 

จ านวน 
ผลงาน 

 
 

โรง 
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3. การวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่  โดยการ
สนับสนุนการวิจัย ที่ตอบ
โจทย์และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ  

 

1.1 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม  เชิงพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนานักวิจัยเชิง
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 

1.1.1 ค่าคะแนนระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 
1.1.2 เงินสนับสนุน งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3  จ านวนงาน วิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ที่มีค่าน้ าหนกัตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป 
 

5 
 

1. สาย 
มนุษย 
ศาสตร์ 
25,000 
บาท/คน 
2. สาย
วิทยา 
ศาสตร์ 
60,000  
บาท/คน 

10 

ระดับคะแนน 
 

บาท/คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง 

  

  1.2  ยกระดับผลงาน วิจัย  องค์ความรู้และ
นวัตกรรม  สู่การใช้ประโยชน์  เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 

 

1.2.1 จ านวน ผลงานวจิัยเชิงพื้นที่ ของอาจารย์ประจ า และนักวจิัย 
1.2.2 จ านวนผลงานวิจยั/นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ใน
การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 
1.2.3  จ านวนบทความวจิัย 
ที่ได้รับการอ้างอิง  (Citation) ใน Refereed  journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับ   นานาชาต ิ
1.2.4 จ านวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร 
 

10 
6 
 

10 
 
 
1 

เร่ือง 
ชิ้น 
 

เร่ือง 
 
 

ชิ้น 

  

4. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 
 

1. มีการบริหารจัดการให้
เกิดความคล่องตัวโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรทีเ่ป็นเลิศ
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

1.1.1 คะแนนการบรหิารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
1.1.2 คะแนนการบรหิารของสถาบันเพือ่การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
1.1.3 คะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก  

4 
 
4 
 

3.51 

คะแนน 
 

คะแนน 
 

คะแนน 
 

  



95 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย การด าเนินงาน 

จ านวน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

4. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ (ต่อ) 
 

  1.1.4 มีการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเส่ียง 
และให้ระดับความเส่ียงลดลง 

มี/ลดลง    

  1.2 มีระบบในการตรวจสอบและประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1.2.1 ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 80 ร้อยละ   

 
 

2. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
 

2.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 

 

2.1.1 คะแนนระบบก ากบั การประกันคุณภาพการศึกษาหลกัสูตร
และคณะ  

5 คะแนน   

 3. การถ่ายทอดนโยบาย
และแนวปฏิบัติจากฝ่าย
บริหารลงสู่ 

3.1 พัฒนาระบบการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1.1 ระดับคุณภาพการด าเนินงานของสภาสถาบัน ดี ระดับ   

 ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย 
 

3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น 3.2.1 คะแนนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  

3.51 คะแนน   

  3.3 การกระจายอ านาจความรับผิดชอบเพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.3.1 คะแนนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ของคณบดี   3.51 คะแนน   

 4. การบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากร 

1) ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยภาพรวม  
2) ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน 

96 
88 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

  

  4.2 การจัดท าแผนงบประมาณ แผนการเงิน 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและ พันธกิจ 

     

  4.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและ
พัสดุ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนงบประมาณ 
 

     

  4.4 การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ      
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4. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ (ต่อ) 
 

5. มีโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 

5.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ภูมิสถาปัตย์และ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.1.1 คะแนนคุณภาพการให้บริการต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
5.12    คะแนนผลการประเมินส่ิงแวดลอ้มอย่างถกูสุขลักษณะเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.51 
3.51 

คะแนน 
คะแนน 

  

 
 

 5.2 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย  ที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1 คะแนนความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภยั 

 

4 คะแนน   

 
 
 

6. มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก 
 

6.1 การพัฒนาความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานภายนอก 

6.1.1  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพิ่มขึ้น 
6.1.2  ร้อยละจ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกบัชุมชน และหนว่ยงานภายนอก
เพิ่มขึ้น 
6.1.3  ร้อยละของการมีงานท าของบัณฑิต 
 

10 
10 
 
 

85 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 

  

  6.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและท้องถิ่น 

6.2.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก  

10 โครงการ   

 7. มหาวิทยาลัยมีระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้กับ
บุคลากรทุกประเภทอย่าง 
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สร้าง
แรงจูงใจ  สวัสดิการและสิทธิประโยชนแ์ก่
บุคลากรทุกประเภท 

7.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อการจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
7.1.2 จ านวนโครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะทางวิชาชีพส าหรับ
บุคลากร 
7.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

85 
 
2 
 
5 
 

ร้อยละ 
 

โครงการ 
 

ร้อยละ 

  

  7.2  สร้างกลไกวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทุก
ระดับและนักศึกษาที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ค่านิยมขององค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ 
 

7.2.1 จ านวนโครงการที่สร้างจิตส านึก ให้เกิดความรักความผูกพัน
ต่อองค์กร  

 

2 โครงการ   

5. การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1. ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย  มีคุณภาพชีวิตที่
ดี  ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้วัฒนธรรมความเป็น 

1.1  สืบสานโครงการตามพระราชด าริ          
และน้อมน าพระราโชบาย  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  
 

1.1.1 จ านวนชุมชน/ผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เข้าไป
ให้ความรู้และร่วมพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
1.1.2  จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด าริมาบรูณาการแกไ้ข
ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

7/500 
 

10 
 

 

ชุมชน/
ผู้ประกอบการ 

โครงการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย การด าเนินงาน 

จ านวน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

5. การพัฒนา
ท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ไทย  1.1.3  จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชมุชน      ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
1.1.4 จ านวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลยัเข้าไปรณรงค์แก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด 
1.1.5 ร้อยละของจ านวนนกัเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
1.1.6  จ านวนโครงการบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์ 
1.1.7  จ านวนโครงการส่งเสริมความรู้รัก สามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย   เข้าใจสิทธิหนา้ที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริย ์เป็นประมุขในมหาวิทยาลัย 
และชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น      
1.1.8  จ านวนเงินรายได้ของชุมชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP เข้าสู่ระบบออนไลน์ 
1.1.9  จ านวนหลกัสูตรระยะสั้น/ระยะยาวเพือ่อาชพีส าหรับ
นักศึกษา /คนวัยท างานและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  
 

10 
 

10 
 

55 
 

10 
10 
 
 
 
4 
 

10 

หน่วยงาน 
 

โรง 
 

ร้อยละ 
 

โครงการ 
โครงการ 

 
 
 

ล้านบาท 
 

หลักสูตร 

  

  1.2 อนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริมและวิจยัด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.2.1 จ านวนผู้มาใช้บริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
1.2.2  จ านวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1.2.3  จ านวนผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.2.4 จ านวนระบบฐานข้อมูลและหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศิลปกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

5,000 
 
5 
 
2 
 
1 

คน 
 

เครือข่าย 
 

คน 
 

ระบบ 

  

 2. จัดตั้งศูนย์ นวัตนกรรม      
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ท้องถิ่น (ซ าไก่เขี่ย) 
 

2.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมอืกับหนว่ยงาน
ภาครัฐ  เอกชน สถาบันการศึกษา ในจงัหวัด          
ในท้องถิ่น ในการวางแผนพัฒนาและบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ ์

2.1.1 จ านวนหน่วยงานภายในและภายนอกที่ให้ความรว่มมือ 
2.1.2  จ านวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
2.1.3  เครือข่ายชุมชน 
2.1.4  จ านวนประชาชนเข้ามาใช้บรกิาร 
2.1.5  จ านวนนักทอ่งเที่ยว 

5 
1 
5 

200 
300 

หน่วยงาน 
นวัตกรรม 
เครือข่าย 
คนต่อปี 
คนต่อปี 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย การด าเนินงาน 

จ านวน หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไมบ่รรล ุ

5. การพัฒนา
ท้องถิ่น (ต่อ) 
 

 2.2 บูรณาการ ความรว่มมือภายใน  และ
ภายนอกมหาวิทยาลยั (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม)  ในการด าเนินโครงการพฒันาให้
บรรลุเป้าหมาย 
 

2.2.1 จ านวนหน่วยงานภายในและภายนอกที่ร่วมบูรณาการ 
 

5 หน่วยงาน   

 3. ยกระดับศูนยก์ารศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น          
เพื่อรองรับการพัฒนา
เมืองที่ส าคัญ 

3.1 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น เพื่อรองรับ
การพัฒนาเมืองที่ส าคัญ 

3.1.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม 
3.1.2  จ านวนหนว่ยงานเครือข่ายภายนอกและภายใน 
3.1.3  จ านวนหลกัสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตรขึ้นไป 
3.1.4  จ านวนเครือข่ายประชาชน 
3.1.5  จ านวนบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
 

100 
5 
2 
5 
50 

คน 
หน่วยงาน 
หลักสูตร 
เครือข่าย 

คน 

  

 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
รายงานโครงการและงบประมาณแผ่นดิน 

จ าแนกตามหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตรท์ี่) (ขอ้ที)่ ระดบั ขอ้ที่

1 บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ แผ่นดิน           450,000.00 4 2 คณะ 5.1
2 พฒันานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ฝุายพฒันานักศึกษา   คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย
แผ่นดิน             34,409.00 2 2 คณะ 1.6

3 บริการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ฝุายพฒันานักศึกษา   คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย

แผ่นดิน             80,000.00 2 2 คณะ 1.5

4 ผลิตส่ือคณิตศาสตร์และโอริการมี คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             34,137.00 2 2 หลักสูตร 6.1
5 พฒันาการสร้างข้อสอบตามแนวของ PISA&TIMSS คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             10,500.00 2 2 หลักสูตร 5.3
6 ออกค่ายวชิาชีพครู บริการวชิาการด้านจัดการศึกษาและการจัด

สภาพแวดล้อมในหอ้งเรียนปฐมวยั
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั แผ่นดิน             22,224.00 2 2 หลักสูตร 3.3

7 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั แผ่นดิน             25,000.00 2 2 หลักสูตร 2.1
8 พีบ่อกต่อน้องสานสายใยสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา แผ่นดิน             20,000.00 2 2 หลักสูตร 5.1
9 การจัดสอบวดัคุณสมบติันักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา แผ่นดิน             12,454.00 2 2 หลักสูตร 5.3
10 เสริมศักยภาพนักศึกษาเพือ่เข้าสู่ศตวรรษที่  21 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา แผ่นดิน             20,000.00 2 2 หลักสูตร 5.1
11 ค่ายสังคมอาสาพฒันาความรู้ใหน้้องคร้ังที่  6 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา แผ่นดิน             20,000.00 2 2 หลักสูตร 3.2
12 พฒันายกระดับจิตวญิญาณความเปน็ครู คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย แผ่นดิน             51,800.00 2 322840 หลักสูตร 3.3
13 พฒันาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย แผ่นดิน             11,274.00 2 2 หลักสูตร 5.1
14 ส่งเสริมทักษะพืน้ฐานรายวชิาวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการประถมศึกษา แผ่นดิน             26,281.00 2 2 หลักสูตร 5.1

15 แลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่การพฒันาการผลิตส่ือการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการประถมศึกษา แผ่นดิน             15,000.00 2 2 หลักสูตร 3.2

16 ค่ายครูประถมศึกษาอาสานพฒันาโรงเรียน คร้ังที่ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการประถมศึกษา แผ่นดิน             15,000.00 2 2 หลักสูตร 3.2
17 ตามรอยพระราชดิส าหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาเคมี คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาเคมี แผ่นดิน             40,755.00 2 2 หลักสูตร 2.1
18 จัดซ้ือวสัดุเพือ่สนับสนุนการท าวจิัย คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป แผ่นดิน             47,548.00 2 2 หลักสูตร 6.1
19 อบรมทวนความรู้ฟสิิกส์ คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน             14,500.00 2 2 หลักสูตร 5.1
20 อบรมและพฒันาฟสิิกส์ คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน             15,000.00 2 2 หลักสูตร 3.2
21 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน             14,166.00 2 2 หลักสูตร 3.2
22 อบรมทางวชิาการค่ายชีววทิยาอาสา คร้ังที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน               7,000.00 2 2 หลักสูตร 5.1
23 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา (STEM Education)
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             26,000.00 2 2 หลักสูตร 5.1

24 พฒันาศักยภาพสาขาวชิาชีววทิยา คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน               9,373.00 2 2 หลักสูตร 3.2
25 Improving pre-service teachers' concept of English Language 

teaching in international classroom context
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ แผ่นดิน             48,518.00 2 2 หลักสูตร 5.1

26 สนับสนุนการผลิตส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา แผ่นดิน             31,807.00 2 2 หลักสูตร 6.1

 งบประมาณ
ทีไ่ดร้บัจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.

โครงการและงบประมาณทีไ่ดร้บัจัดสรร  งบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทงบประมาณและตวัชีว้ัด

ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ
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27 อบรมเชิงปฏบิติัการเทคโนโลยีและนวตักรรมทางคอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา แผ่นดิน             10,000.00 2 2 หลักสูตร 5.1
28 ออกค่ายวชิาชีพครูและบริการวชิาการคอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา แผ่นดิน             30,000.00 2 2 หลักสูตร 5.1
29 สนับสนุนการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาอุตสาหกรรมศิลป์ แผ่นดิน             14,879.00 4 2 หลักสูตร 1.1
30 อบรมพฒันาทักษะวชิาชีพพลศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย
แผ่นดิน             55,634.00 2 2 หลักสูตร 3.3

31 ทัศนศึกษาเชิงวชิาการ ศิลปวจิารณ์ ศิลปะไทย และสากล คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย

แผ่นดิน             47,871.00 2 2 หลักสูตร 5.1

32 พฒันาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวชิานาฏศิลป์ แผ่นดิน             41,079.00 2 2 หลักสูตร 4.2
33 อบรมเชิงปฏบิติัการส่งเสริมและพฒันาทักษะวชิาชีพดนตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศึกษา แขนงวชิาดนตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย
แผ่นดิน             39,785.00 2 2 หลักสูตร 3.2

34 พฒันาทักษะวชิาชีพครูนักศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น แผ่นดิน             22,318.00 2 2 หลักสูตร 3.2
35 พฒันาการบริหารส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
แผ่นดิน           392,609.00 4 1 คณะ 5.1

36 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แผ่นดิน           100,000.00 4 1 คณะ 5.1

37 การพฒันาศักยภาพด้านวจิัยและการบริการวชิาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แผ่นดิน             80,000.00 3 3 คณะ 2.1

38 การพฒันาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แผ่นดิน             20,000.00 1 1 คณะ 1.1

39 การอบรมปรับระดับความรู้ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ แผ่นดิน             50,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
40 จัดประกวดทักษะทางภาษาอังกฤษใหน้ักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน

พืน้ที่พเิศษโดยอาจารย์และนักศึกษาวชิาเอกภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ แผ่นดิน             30,032.00 5 5 หลักสูตร 3.3

41 การประชุมน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ แผ่นดิน             13,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

42 อบรมและเข้าแข่งขันทักษะทางภาษาจีน ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสาร

แผ่นดิน             17,883.00 1 1 หลักสูตร 5.1

43 พฒันาทักษะอาชีพสู่โลกการค้าโลจิสติกส์และการลงทุนระหวา่งประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสาร

แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 3.3

44 TOEIC เพือ่การสมัครงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธรุกิจ แผ่นดิน             45,334.00 1 1 หลักสูตร 5.1
45 การพฒันาทักษะวชิาชีพทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาบรรณารักษศ์าสตร์ แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2
46 การอนุรักษ ์สืบสาน และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นของจังหวดัเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาบรรณารักษศ์าสตร์ แผ่นดิน               7,982.00 5 4 คณะ 3.1
47 การจัดกิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการพฒันาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาทัศนศิลป์ แผ่นดิน             21,856.00 1 1 หลักสูตร 3.2

48 บริการวชิาการศาสตร์ด้านดิจิตอลอาร์ตเพือ่การประชาสัมพนัธห์น่วยงาน
ทางการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาดิจิตอลอาร์ต แผ่นดิน             23,291.00 1 1 หลักสูตร 5.1
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49 อบรมการอ่านและปริวรรตใบลานเพือ่น าความรู้คืนสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แผ่นดิน             24,870.00 5 4 คณะ 3.1

50 พฒันาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ แผ่นดิน             55,000.00 1 1 หลักสูตร 6.1

51 การพฒันาวชิาการและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันของนักศึกษาสาขาวชิา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ แผ่นดิน             37,680.00 1 1 หลักสูตร 3.2

52 การพฒันาวธินี าเสนองานอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาการพฒันาชุมชน แผ่นดิน             17,668.00 1 1 หลักสูตร 3.2
53 ค่ายจิตอาสาพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาการพฒันาชุมชน แผ่นดิน             26,000.00 5 4 คณะ 3.1
54 โครงการส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ แผ่นดิน               9,675.00 1 1 หลักสูตร 6.1
55 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร์สู่อาชีพ (บรูณาการ

ระหวา่งเลย - ขอนแก่น)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ แผ่นดิน             50,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

56 บริหารจัดการส านักงานคณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาการจัดการ แผ่นดิน           375,000.00 4 1 คณะ 5.1
57 พฒันาหลักสูตรใหม่ คณะวทิยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาการจัดการ แผ่นดิน             30,000.00 1 1 คณะ 1.1
58 บริการวชิาการพนัธกิจสัมพนัธพ์ฒันาท้องถิ่นพืน้ที่เปาูหมายยกระดับเศรษฐกิจ คณะวทิยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาการจัดการ แผ่นดิน             50,000.00 5 4 คณะ 3.1

59 ใหค้วามรู้ด้านวชิาการและประชาสัมพนัธน์ักเรียนศึกษาต่อ คณะวทิยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาการจัดการ แผ่นดิน             40,000.00 1 1 คณะ 5.1
60 ฟืน้ฟ ูศิลปวฒันธรรมไทเลย สร้างสายใยชุมชน คณะวทิยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาการจัดการ แผ่นดิน             31,308.00 5 4 คณะ 4.1
61 อบรมเชิงปฏบิติัการ การพฒันาแอปพลิเคชันทางธรุกิจ คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ แผ่นดิน             37,600.00 1 1 หลักสูตร 3.3
62 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ แผ่นดิน               4,600.00 1 1 หลักสูตร 5.1
63 พฒันาทักษะทางวชิาชีพนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2
64 นิเทศศาสตร์ปนัจิตอาสา คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ แผ่นดิน               7,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
65 ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
66 การพฒันาทักษะการสร้าง “เวบ็เพจ” เพือ่การใช้งานทางการตลาด คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการตลาด แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2
67 เสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการตลาด แผ่นดิน             13,600.00 1 1 หลักสูตร 5.1
68 พฒันาทักษะด้านการจัดการขนส่งสินค้าระหวา่งประเทศทางอากาศและพธิี

การศุลกากรสู่มาตรฐานอาชีพ
คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ แผ่นดิน             80,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2

69 บริการวชิาการเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการเงิน แผ่นดิน             11,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

70 เพิม่ศักยภาพทางด้านการเงินของนักศึกษาสาขาวชิาการเงิน คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการเงิน แผ่นดิน               7,400.00 1 1 หลักสูตร 5.1
71 การฝึกปฏบิติัการจัดน าเที่ยว (เส้นทางภาคกลาง) คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม แผ่นดิน             55,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
72 สร้างนักบญัชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการบญัชี แผ่นดิน             52,000.00 1 1 หลักสูตร 2.1
73 ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณีอันดีงาม คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการบญัชี แผ่นดิน             15,000.00 5 5 หลักสูตร 5.1
74 บริการวชิาการเพือ่สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน : บญัชีครัวเรือน สู่วถิีพอเพยีง 

และการคิดต้นทุนผลิตภณัฑ์ ปกีารศึกษา 2562
คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการบญัชี แผ่นดิน             30,000.00 5 4 คณะ 3.1

75 พฒันาศักยภาพบคุลากรและนักศึกษาสาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการบญัชี แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 3.3
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76 เตรียมความพร้อมแข่งขันตอบค าถามทางบญัชีระดับประเทศ คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการบญัชี แผ่นดิน             15,900.00 1 1 หลักสูตร 5.1
77 โครงการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาเพือ่การประชาสัมพนัธส์าขาวชิาการ

บญัชี
คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการบญัชี แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

78 เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
79 บริการวชิาการ "ยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน" คณะวทิยาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการ แผ่นดิน             30,000.00 5 4 คณะ 3.1
80 การพฒันาแนวคิดการเขียนแผนธรุกิจที่เน้นการออกแบบผลิตภณัฑ์

เชิงสร้างสรรค์
คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ แผ่นดิน             19,700.00 1 1 คณะ 1.1

81 บริการวชิาการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง (เพิม่มูลค่า
เหด็)

คณะวทิยาการจัดการ ศูนย์ฯ ขอนแก่น สาขาวชิาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) แผ่นดิน               8,700.00 1 1 หลักสูตร 5.1

82 บริการวชิาการสร้างอาชีพสร้างรายได้และการคิดต้นทุนผลิตภณัฑ์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

คณะวทิยาการจัดการ ศูนย์ฯ ขอนแก่น สาขาวชิาการบญัชี (ศูนย์ขอนแก่น) แผ่นดิน               7,800.00 5 1 หลักสูตร 5.1

83 บริหารจัดการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน           479,180.00 4 1 คณะ 1.3

84 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน           200,000.00 1 1 คณะ 5.1

85 ประชุมวชิาการระดับชาติ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม คร้ังที่ 1 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน           200,000.00 1 1 คณะ 5.1

86 ประชุมเชิงปฏบิติัการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
รายวชิาแกนประจ าปกีารศึกษา 2561

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             40,000.00 1 1 คณะ 1.5

87 พฒันาศักยภาพทางวชิาการส าหรับคณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             55,000.00 1 1 คณะ 2.3

88 สอบวดัระดับความรู้ด้านการคิด วเิคราะห ์ส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา ปกีารศึกษา 2561

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             10,000.00 1 1 คณะ 5.1

89 งานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน           300,000.00 1 1 คณะ 5.1

90 อบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             50,000.00 1 1 คณะ 5.1

91 บริหารจัดการพฒันางานสหกิจศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             20,000.00 4 1 คณะ 5.1

92 บริหารจัดการด าเนินการของศูนย์ใหค้ าปรึกษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน             30,000.00 4 1 คณะ 5.1
93 อบรมความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผ่นดิน             35,000.00 1 1 คณะ 1.5
94 อบรมการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งานส าหรับนักศึกษาปทีี่ 4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
แผ่นดิน             15,000.00 1 1 คณะ 1.5

95 พีช่่วยน้องส่งเสริมศักยภาพทางวชิาการและพฒันาคนในการท างานของ
นักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             10,000.00 1 1 คณะ 1.6
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96 วทิยาศาสตร์สัมพนัธค์ร้ังที่ 19 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             55,000.00 1 1 คณะ 1.6

97 ค่ายวชิาการอาสา น้อมน าศาสตร์พระราชา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             25,000.00 1 1 คณะ 3.1

98 ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬา “จันทน์ผาเกมส์ คร้ังที่ 42” คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             10,000.00 1 1 คณะ 1.6

99 อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีปใีหม่ ประจ าป ี2562  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณบดี  คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผ่นดิน             10,000.00 5 1 คณะ 4.1

100 บริหารจัดการศูนย์วทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วทิยาศาสตร์ แผ่นดิน             50,000.00 4 1 คณะ 5.1
101 พฒันาและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วทิยาศาสตร์ แผ่นดิน           550,000.00 1 1 หลักสูตร 6.1
102 บริหารจัดการภาควชิาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควชิาวทิยาศาสตร์ แผ่นดิน             41,644.00 4 1 หลักสูตร 1.1
103 บริหารจัดการสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             26,773.00 4 1 หลักสูตร 1.1
104 อบรมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปทีี3่และชั้นปทีี่ 4 สาขาวชิา

คณิตศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

105 อบรมแนวคิดการสัมมนาคณิตศาสตร์และการใช้โปรแกรม LaTeX คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
106 อบรมการใช้โปรแกรม Geogebra ส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวชิา

คณิตศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

107 ประชุมสัมมนาและน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวชิา
คณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             35,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

108 อบรมเชิงปฏบิติัการการน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
109 จัดนิทรรศการงานสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
110 บริหารจัดการสาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเคมี แผ่นดิน             18,004.00 4 1 หลักสูตร 1.1
111 เรียนรู้วถิีชีวติชาวบา้นกับการใช้ภมูิปญัญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพตาม

วถิีเศรษฐกิจพอเพยีงส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาเคมี
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเคมี แผ่นดิน               5,000.00 5 4 คณะ 3.1

112 อบรมเชิงปฏบิติัการสืบค้นและการน าเสนอผลงานวชิาการส าหรับนักศึกษา
สาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเคมี แผ่นดิน             24,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

113 อบรมเชิงปฏบิติัการทักษะอาชีพด้านนิติวทิยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา
สาขาวชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเคมี แผ่นดิน             30,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

114 ค่ายเคมีวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเคมี แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
115 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเคมี แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
116 บริหารจัดการสาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             42,971.00 4 1 หลักสูตร 1.1
117 ปรับปรุงและพฒันาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             23,000.00 1 1 หลักสูตร 6.1
118 อบรมระบบคุณภาพและความปลอดภยัในอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             37,000.00 1 1 หลักสูตร 2.1
119 การพฒันาศักยภาพการท าวจิัยของนักศึกษาสาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             16,200.00 3 3 หลักสูตร 3.2
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120 อบรมเชิงปฏบิติัการการวาดภาพและจัดท ารูปภาพทางวทิยาศาสตร์ด้าน
ชีววทิยา คร้ังที่ 4

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             38,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

121 อบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสาขาวชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             28,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
122 ชีววทิยาสัมพนัธ ์กลุ่มมหาวทิยาลัยราชภฏั อีสานเหนือ คร้ังที่ 18 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             15,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
123 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาชีววทิยา แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
124 บริหารจัดการสาขาวชิาฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน               5,375.00 4 1 หลักสูตร 1.1
125 เตรียมความพร้อมก่อนมีงานท าของบณัฑิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 2.2
126 อบรมการพฒันาทักษะชีวตินักศึกษาสาขาวชิาฟสิิกส์ ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน               3,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2
127 อบรมเชิงปฏบิติัการทักษะฝีมือช่างทางฟสิิกส์ ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
128 อบรมเชิงปฏบิติัการวชิาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาฟสิิกส์ ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน             15,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
129 การประชาสัมพนัธก์ารรับนักศึกษาใหม่สาขาวชิาฟสิิกส์เชิงรุกสู่โรงเรียน

มัธยมศึกษา
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 3.1

130 จัดนิทรรศการงานสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ  ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาฟสิิกส์ แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
131 บริหารจัดการภาควชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ แผ่นดิน             75,841.00 4 1 หลักสูตร 1.1
132 วทิยาศาสตร์ประยุกต์สัญจร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ แผ่นดิน             35,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
133 บริหารจัดการสาขาวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ
แผ่นดิน             21,300.00 4 1 หลักสูตร 1.1

134 อบรมพฒันาศักยภาพทางด้านวชิาการแก่นักศึกษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผ่นดิน             25,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2

135 อบรมสัมมนาการจัดท าฐานข้อมูลเพือ่การเรียนรู้ศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่น คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผ่นดิน             39,098.00 5 4 คณะ 4.1

136 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

137 บริหารจัดการสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ แผ่นดิน             29,975.00 4 1 หลักสูตร 1.1
138 อบรมเชิงปฏบิติัการทางด้านเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ส าหรับนักศึกษา

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ แผ่นดิน             65,935.00 1 1 หลักสูตร 5.1

139 อบรมเชิงปฏบิติัการสร้างส่ือสร้างสรรค์ทางด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์
เพือ่ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ แผ่นดิน               5,995.00 5 5 หลักสูตร 5.1

140 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ แผ่นดิน             18,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
141 บริหารจัดการหอ้งปฏบิติัการสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน             67,274.00 4 1 หลักสูตร 1.1
142 อบรมเชิงปฏบิติัการด้านการสอบสวนโรค คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน             50,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
143 สาธารณสุขสัมพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน             60,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
144 ค่ายบริการวชิาการสาธารณสุข คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน             35,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
145 อบรมโปรแกรมฐานข้อมูลด้านสุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน             30,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
146 อบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะวชิาชีพสาธารณสุข คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
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147 ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน               2,000.00 5 5 หลักสูตร 5.1
148 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
149 การจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผ่นดิน             36,500.00 1 1 หลักสูตร 5.2
150 ประชาสัมพนัธแ์ละแนะแนวสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผ่นดิน             15,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
151 บริการวชิาการส่ิงแวดล้อมและชุมชนสัมพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผ่นดิน             15,000.00 5 4 คณะ 3.1
152 อบรมพฒันาศักยภาพมาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผ่นดิน             22,000.00 1 1 หลักสูตร 3.3

153 ฝึกอบรมและปฏบิติัการภาคสนามทางด้าน ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผ่นดิน             29,895.00 1 1 หลักสูตร 5.1

154 อบรมการเสริมสร้างศักยภาพในการเปน็ ผู้ประกอบการทางด้านส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

155 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
156 พฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร แผ่นดิน             17,202.00 1 1 หลักสูตร 3.3
157 อบรมทักษะวศิวกรรมและการพฒันากระบวนการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรในท้องถิ่น
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร แผ่นดิน             10,000.00 5 4 คณะ 3.1

158 พฒันาและส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร กลุ่มมหาวทิยาลัยราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
คร้ังที่ 6

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 3.3

159 การแข่งขันตอบปญัหาวชิาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
160 อบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการมีงานท านักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร แผ่นดิน               5,000.00 1 1 หลักสูตร 2.2

161 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ  ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
162 บริหารจัดการสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ แผ่นดิน             29,500.00 4 1 หลักสูตร 1.1
163 จัดซ้ือวสัดุการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ แผ่นดิน             30,749.00 1 1 หลักสูตร 6.1
164 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านอาหารและโภชนาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ แผ่นดิน             50,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
165 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
166 สนับสนุนและพฒันาการเรียนการสอนสาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน             26,859.00 1 1 หลักสูตร 6.1
167 ศึกษาดูงานด้านปศุสัตวน์ักศึกษาสาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน             50,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
168 การอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาคุณภาพชีวติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน               4,400.00 1 1 หลักสูตร 3.3
169 จัดนิทรรศการงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
170 บริหารจัดการสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แผ่นดิน             27,017.00 4 1 หลักสูตร 1.1
171 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐานส าหรับ

นักศึกษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แผ่นดิน             25,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

172 อบรมเพือ่พฒันาทักษะงานช่างเกษตร (ช่างยนต์เล็ก) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แผ่นดิน             25,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2
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173 อบรมเชิงปฏบิติัการทักษะการใช้เคร่ืองจักรทุ่นแรงขนาดเล็กส าหรับ
เกษตรกรมือใหม่

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แผ่นดิน             40,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

174 อบรมหลักการท าสมาธอิย่างถูกต้องเพือ่การพฒันาตนของนักศึกษาสาขาวชิา
เกษตรศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แผ่นดิน             11,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2

175 สนับสนุนศิลปวฒันธรรมของนักศึกษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แผ่นดิน               7,067.00 5 5 หลักสูตร 6.1
176 งานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาติประจ าป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
177 การบริหารจัดการสาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกก าลังกาย
แผ่นดิน             22,000.00 4 1 หลักสูตร 1.1

178 พฒันาทักษะเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายนอกชั้น
เรียนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพของนักวทิยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

แผ่นดิน             90,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2

179 พฒันาทักษะวชิาชีพด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายนอกชั้น
เรียนในสถานประกอบการด้านวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

แผ่นดิน             90,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2

180 อบรมเชิงปฏบิติัการเปน็ผู้ฝึกสอนส่วนบคุคลและการออกแบบโปรแกรมการ
ออกก าลังกาย

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

แผ่นดิน             25,585.00 1 1 หลักสูตร 5.1

181 วทิยาศาสตร์การกีฬาสัมพนัธ ์ คร้ังที่ 6 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

แผ่นดิน             40,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

182 จัดนิทรรศการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์แหง่ชาติ ป ี2562 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลังกาย

แผ่นดิน               8,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

183 บริหารจัดการสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ
 ขอนแก่น

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น

แผ่นดิน             47,327.00 4 1 หลักสูตร 1.1

184 อบรมเชิงปฏบิติัการด้านการสอบสวนโรค คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ
 ขอนแก่น

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น

แผ่นดิน             20,400.00 1 1 หลักสูตร 5.1

185 อบรมโปรแกรมฐานข้อมูลด้านสุขภาพ JHCIS คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ
 ขอนแก่น

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น

แผ่นดิน             19,298.00 1 1 หลักสูตร 5.1

186 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ
 ขอนแก่น

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น

แผ่นดิน             20,000.00 5 1 หลักสูตร 5.1

187 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ
 ขอนแก่น

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น

แผ่นดิน             11,400.00 1 1 หลักสูตร 5.1

188 อบรมเชิงปฏบิติัการการน าเสนอผลงานวชิาการอย่างมีประสิทธภิาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ
 ขอนแก่น

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น

แผ่นดิน             26,200.00 1 1 หลักสูตร 5.1

189 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน           200,000.00 1 1 คณะ 1.5
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190 สนับสนุนสืบสานการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             33,236.00 5 5 คณะ 4.1

191 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริและเทคโนโลยีท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             20,000.00 5 4 คณะ 3.1

192 พฒันาศักยภาพทางวชิาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             35,000.00 1 1 คณะ 1.3

193 สนับสนุนการบริการวชิาการ Techno CARE (เสริม-สร้าง-ซ่อม-สอน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             20,000.00 1 1 คณะ 3.1

194 โครงการพฒันาเครือข่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             20,000.00 1 1 คณะ 5.1

195 โครงการพฒันากลยุทธแ์ละบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             30,000.00 4 1 คณะ 5.1

196 โครงการพฒันารูปแบบนวตักรรมการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             70,000.00 1 1 คณะ 5.1

197 โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพศิษย์เก่าบณัฑิต และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             30,000.00 1 1 คณะ 1.5

198 สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผ่นดิน             30,000.00 1 1 คณะ 1.6

199 การบริหารจัดการและพฒันาการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา แผ่นดิน             58,700.00 4 1 หลักสูตร 1.1
200 ส่งเสริมงานวจิัยและนวตักรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา แผ่นดิน             30,000.00 3 3 หลักสูตร 5.1
201 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา แผ่นดิน             15,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2

202 ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและความเปน็ไทย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา แผ่นดิน             10,000.00 5 5 หลักสูตร 5.1
203 โครงการบริการวชิาการเขียนแบบวศิวกรรมโยธา 3 มิติ ด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา แผ่นดิน             15,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

204 การติดตามผลลัพธผู้์เรียนและคุณภาพบณัฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา แผ่นดิน             10,000.00 1 1 หลักสูตร 5.4
205 ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิน             50,000.00 4 1 หลักสูตร 5.1

206 จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิน             45,430.00 1 1 หลักสูตร 6.1

207 สืบสานงานบญุประจ าปสีานสัมพนัธน์้องพีส่าขาวศิวกรรมไฟฟาูและ
อิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1

208 บริการวชิาการด้านไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิน             27,650.00 1 1 หลักสูตร 5.1

209 พฒันาขีดความสามารถขั้นสูงทางวศิวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต แผ่นดิน             20,000.00 1 1 หลักสูตร 3.2
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210 สนับสนุนการเรียนรู้และทักษะทางเทคโนโลยีวศิวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต แผ่นดิน             31,840.00 1 1 หลักสูตร 6.1
211 ศึกษาดูงานวศิวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต แผ่นดิน           100,000.00 1 1 หลักสูตร 5.1
212 ศึกษาดูงานและเปดิโลกทัศน์เพือ่พฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวศิวกรรม

การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการ แผ่นดิน           106,180.00 1 1 หลักสูตร 3.3

213 บริหารงานและพฒันาการสอนของหลักสูตรวศิวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการจัดการ แผ่นดิน             15,000.00 4 1 หลักสูตร 1.1
214 บริหารงานและพฒันาส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน (งบกลางส านัก) ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน           158,186.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

215 บริหารจัดการงานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน             55,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
216 พฒันาทักษะทางวชิาการ/วชิาชีพส าหรับและศึกษาดูงาน  ส าหรับบคุลากร

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน           100,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 1.1

217 สนับสนุนการสอบ ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน           200,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 1.1
218 บริหารจัดการงานทะเบยีนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน           165,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
219 สรรหาและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจ าปกีารศึกษา  2562 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน             70,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 1.1
220 พฒันาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการและพฒันาศักยภาพอาจารย์ ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน             60,000.00 1 1 หลักสูตร 4.1
221 การจัดประชุมเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน แผ่นดิน             15,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 1.1
222 บริหารจัดการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นดิน           410,222.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

223 ซ่อมบ ารุงส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นดิน           250,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

224 บริการวชิาการสู่ท้องถิ่น ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นดิน             30,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

225 พฒันาศักยภาพของบคุลากรส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นดิน             80,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

226 จัดอบรมบคุลากรเพือ่พฒันางานส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นดิน             16,200.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

227 พฒันาเวบ็ไซต์หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นดิน             18,200.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

228 โครงการท าเวบ็ไซต์ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
229 โครงการศึกษาเรียนรู้การย้อมผ้าหม้อนิล ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
230 โครงการมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจ าป ี2562  (International Mask

 Festival,  2019)
ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

231 โครงการตลาดวฒันธรรม สืบสานวถิีไทเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             50,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
232 โครงการลานวฒันธรรมสืบสานวถิีไทเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             32,478.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
233 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างความรู้ด้านอาหารพืน้เมืองไทเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             40,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
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234 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัด้านมารยาทไทย ส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัย
ราชภฏัเลย

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             35,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

235 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งความเปน็พลเมืองที่ดีของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

236 โครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย ประจ าป ี2561 ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน           100,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
237 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีวนัขึ้นปใีหม่ ประจ าป ี2562 ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             35,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
238 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นไทเลย ในงานศิลปวฒันธรรม

อุดมศึกษา คร้ังที่ 19
ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

239 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีงานกาชาด ดอกฝูายบาน สืบสาน
วฒันธรรมไทเลย ประจ าป ี2562

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน           100,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

240 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานงานประเพณีบญุข้าวจี่ ชิมข้าวแดกงา เวา้จา
ภาษาเลย ประจ าป ี2562

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

241 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานงานวฒันธรรมไทด า (ตุ้มโฮมปีน้้องไต) ประจ าป ี
2562

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

242 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานงานบญุประเพณีผีขนน้ า (แมงหน้างาม)บญุ
เดือนหก ประจ าป ี2562

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

243 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี2562 ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             35,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
244 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภมูิและส่ิงศักด์ิสิทธิ์

ประจ ามหาวทิยาลัยราชภฏัเลย ประจ าป2ี562
ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

245 โครงการแลกเปล่ียนความรู้เพือ่พฒันาบคุลากรด้านศิลปวฒันธรรมและงาน
ประกันคุณภาพ

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             50,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

246 โครงการเพิม่ศักยภาพพระนักเผยแผ่ในจังหวดัเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             25,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
247 โครงการอนุรักษป์ระเพณี ศิลปะและวฒันธรรม การประกวดการขับร้อง

สรภญัญะ
ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

248 โครงการอบรมศาสนพธิใีหก้ับผู้น านักศึกษา ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
249 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยการปฏบิติัธรรม

วนัพระใหญ่
ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1

250 โครงการศุกร์สดใสใส่ผ้าไทยท าบญุตักบาตร ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
251 โครงการสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยแผนที่ชีวตินักศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             15,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
252 โครงการจิตอาสาพฒันามหาวทิยาลัยราชภฏัเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 1 มหาวทิยาลัย 1.5
253 โครงการปฏบิติัธรรม รักษาศีลเจริญภาวนา  ส าหรับบคุลากร ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
254 โครงการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏบิติัในมหาวทิยาลัย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             50,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
255 โครงการจัดท าวารสารส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             40,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
256 โครงการการจัดการแหล่งท่องเที่ยงเชิงพทุธ ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             40,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
257 โครงการเชิดชูเกียรติ คนดีศรีราชภฏัเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
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258 โครงการบริการวชิาการด้านการบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์แก่ชุมชน ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 5.1
259 โครงการพพิธิภณัฑ์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติด้านวฒันธรรมเพือ่ชุมชน ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 4.1
260 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมในจังหวดัเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             40,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
261 โครงการปรับปรุงการจัดแสดงในพพิธิภณัฑ์ ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
262 โครงการสัมมนาทางวชิาการด้านศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นจังหวดัเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
263 โครงการอบรมคุณธรรมด้านจิตอาสาเพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ณ พทุธ

สถานภพูทุโธ ค่ายศรีสองรัก
ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             30,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 1.5

264 โครงการส่ือส่ิงพมิพส์ากลเพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นจังหวดัเลย ส านักศิลปะและวฒันธรรม ส านักศิลปะและวฒันธรรม แผ่นดิน             20,000.00 5 5 มหาวทิยาลัย 4.1
265 การพฒันาเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ผลิตภาพสีเขียววสิาหกิจชุมชนผู้เล้ียงไก่ไข่

อารมณ์ดี
สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           117,400.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

266 โครงการวจิัยย่อยที่ 1  การพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับวสิาหกิจ
ชุมชนผู้เล้ียงไก่ไข่อารมณ์ดี

สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           140,725.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

267 โครงการวจิัยย่อยที่ 2  การออกแบบและวางผังโรงเรือนส าหรับวสิาหกิจ
ชุมชนผู้เล้ียงไก่ไข่อารมณ์ดี

สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           140,725.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

268 โครงการวจิัยย่อยที่ 3  การจัดการของเสียส าหรับวสิาหกิจชุมชนผู้เล้ียงไก่ไข่
อารมณ์ดี

สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           140,725.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

269 โครงการวจิัยย่อยที่ 4  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ไข่ส าหรับวสิาหกิจชุมชนเล้ียง
ไก่ไข่อารมณ์ดี

สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           140,725.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

270 การพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่พฒันาครูในโรงเรียน
เครือข่ายโดยใช้โฟนิกส์แอพพลิเคชั่น

สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           265,992.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

271 โส้ทั้งบัง้ : การด ารงอยู่และสืบทอดตามแนวทางนาฏศิลปส์ร้างสรรค์ สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           123,573.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3
272 การพฒันาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนโรงเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู มหาวทิยาลัย
ราชภฏัเลย โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)

สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           250,792.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

273 ผลของการฝึกเต้นบาสโลปร่วมกับท่าร าไหวค้รูมวยไทยต่อสุขสมรรถนะ และ
ความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงวยั

สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           209,343.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

274 พฒันาศักยภาพนักวจิัย สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           211,071.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.2
275 จัดท าวารสารวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย และจดหมายข่าว

สถาบนัวจิัยและพฒันา
สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           120,000.00 3 3 มหาวทิยาลัย 2.3

276 บริหารจัดการงานบริการวชิาการโครงการพระราชด าริ สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน             50,000.00 4 3 มหาวทิยาลัย 2.1
277 SMART Community กับการสร้างความเข้มแข็งเพือ่พฒันาท้องถิ่น สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           100,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 2.3
278 การพฒันาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย
สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           400,000.00 5 3 มหาวทิยาลัย 2.3

279 พฒันาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพืน้ที่จังหวดัเลย สถาบนัวจิัยและพฒันา สถาบนัวจิัยและพฒันา แผ่นดิน           100,000.00 5 3 มหาวทิยาลัย 3.1
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280 การพฒันาการจัดการองค์ความรู้ ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป แผ่นดิน             15,000.00 4 1 คณะ 1.5
281 บริหารจัดการวสัดุส านักงานส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป แผ่นดิน             35,633.00 4 1 คณะ 5.1
282 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป แผ่นดิน             15,000.00 4 1 คณะ 5.1
283 ปลูกจิตอาสาแบง่ปนัความรู้สู่ชุมชน ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป แผ่นดิน             15,000.00 5 4 คณะ 3.1
284 การบริหารความเส่ียงและจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป แผ่นดิน             15,000.00 4 1 คณะ 5.1

285 สนับสนุนด้านงานวจิัยและผลงานทางวชิาการ ส านักวชิาศึกษาทั่วไป ส านักวชิาศึกษาทั่วไป แผ่นดิน             10,000.00 3 3 คณะ 2.2
286 เงินเดือนข้าราชการ กองกลาง งานบริหารงานบคุคล กองกลาง แผ่นดิน       67,103,700.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
287 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ กองกลาง งานบริหารงานบคุคล กองกลาง แผ่นดิน         7,106,400.00 1 1 มหาวทิยาลัย 1.3
288 เงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งทางวชิาการ กองกลาง งานบริหารงานบคุคล กองกลาง แผ่นดิน         6,248,400.00 1 1 มหาวทิยาลัย 1.3
289 เงินประจ าต าแหน่งช านาญการพเิศษ กองกลาง งานบริหารงานบคุคล กองกลาง แผ่นดิน           210,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
290 เงินเดือนลูกจ้างประจ า กองกลาง งานบริหารงานบคุคล กองกลาง แผ่นดิน         4,010,800.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
291 เงินเพิม่ค่าจ้างลูกจ้างประจ า กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน           240,700.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
292 ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน         1,893,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
293 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน         9,444,900.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
294 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน           324,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
295 ค่าเช่าบา้น กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน           720,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
296 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน         5,200,800.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
297 เงินค่าตอบแทนรายเดือนประจ าต าแหน่งผู้บริหาร กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน         4,683,600.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
298 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน         1,905,600.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
299 เงินอุดหนุนเปน็ค่าใช้จ่ายบคุลากร กองกลาง งานบริหารงานบคุคล  กองกลาง แผ่นดิน     105,385,400.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
300 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวทิยาลัยด้านสังคมศาสตร์ กองกลาง งานการเงิน กองกลาง แผ่นดิน         2,612,300.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
301 โต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาสพร้อมที่นั่ง กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,500,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
302 เคร่ืองยืมหนังสืออัตโนมัติ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           800,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
303 ระบบเครือข่ายไร้สายส าหรับโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         3,500,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
304 เคร่ืองพบัผนึกซองอัตโนมัติ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           347,800.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
305 ชุดการเรียนรู้ด้านปฏบิติัการเคมี กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         3,000,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
306 เคร่ืองวดัอุณหภมูิชนิดอินฟราเรด IR thermometer กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน             30,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
307 เคร่ืองรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           356,700.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
308 ชุดครุภณัฑ์ประกอบการเรียนการสอน สาขาวชิาดิจิตอลอาร์ต กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,430,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
309 ลิฟต์โดยสาร กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,500,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
310 ชุดครุภณัฑ์หอ้งฝึกปฎบิติัการบริหารงานส านักงานและฝึกปฎบิติัการศูนย์

ข้อมูลธรุกิจ
กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,195,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1

311 ชุดครุภณัฑ์หอ้งฝึกปฎบิติัการโรงแรม กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           351,600.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
312 ต่อเติมหลังคาอาคารกีฬาทางน้ า กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         4,100,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
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313 ปรับปรุงหอ้งฝึกปฏบิติัการ วชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,170,300.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
314 ศูนย์ปฏบิติัธรรมพธุทยาน กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         4,244,500.00 5 1 มหาวทิยาลัย 5.1
315 ปรับปรุงหอ้งน้ านักศึกษาและหอ้งน้ าอาจารย์อาคาร 1,2 และ 3 กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         2,100,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
316 ปรับปรุงอาคารพพิธิภณัฑ์ศิลปวฒันธรรมจังหวดัเลย กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           102,100.00 5 5 มหาวทิยาลัย 5.1
317 ปรับปรุงหอ้ง 19206,19207 เปน็หอ้งสมุดคณะวทิยาการจัดการ อาคาร 19 กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           495,300.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1

318 ปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านธรุกิจ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         8,000,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
319 ติดต้ังระบบไฟฟาูส่องสวา่งสนามฟตุบอล กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน       18,700,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
320 ก่อสร้างอาคารปฏบิติัการทางการเกษตร กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน       18,200,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
321 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ทั้งมหาวทิยาลัย กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           129,283.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
322 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ของมหาวทิยาลัย กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           700,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
323 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ Chiller York กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           114,300.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
324 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและเพิม่ขีดความสามารถในการพฒันา

มหาวทิยาลัย (งบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็เร่งด่วน)
กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           800,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

325 จัดท าชีพจรรายวนั กองกลาง งานประชาสัมพนัธ ์กองกลาง แผ่นดิน             20,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
326 บริหารจัดการงานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง งานประชาสัมพนัธ ์กองกลาง แผ่นดิน             40,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
327 บริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ แผ่นดิน             63,378.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
328 บริหารจัดการงานวเิทศสัมพนัธ์ กองกลาง งานวเิทศสัมพนัธ์ แผ่นดิน             54,216.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
329 บริหารจัดการงานกิจการพเิศษและสิทธปิระโยชน์ กองกลาง งานกิจการพเิศษและสิทธปิระโยชน์ แผ่นดิน             36,124.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
330 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวทิยาลัยด้านวทิยาศาสตร์ฯ กองกลาง งานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี

 มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย
แผ่นดิน         3,370,500.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

331 เคร่ืองวเิคราะหแ์ก๊สชีวภาพ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           420,900.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
332 หุน่ฝึกทักษะการดูแลทารก กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน             14,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
333 หุน่ฝึกตรวจการต้ังครรภ์ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           196,600.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
334 หุน่ฝึกการดูแลทารกในสภาวะต่างๆ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน             53,400.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
335 ชุดการเรียนรู้พืน้ฐานทางด้านโภชนาการ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,177,700.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
336 ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟสิิกส์พืน้ฐาน 1 ชุด กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         5,000,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
337 เคร่ืองบนัทึกข้อมูล 12 ช่องสัญญาณ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           198,700.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
338 เคร่ืองวเิคราะหเ์นื้อสัมผัสของผลิตภณัฑ์ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         2,086,500.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
339 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         3,000,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
340 เคร่ืองตรวจวดัอากาศอัตโนมัติ weather station กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           696,600.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
341 เคร่ืองดูดจ่ายสารส าหรับขวดสารเคมี กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน             15,600.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
342 ปรับปรุงอาคารข้อมูลสารสนเทศ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           371,800.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
343 ปรับปรุงหอ้งน้ านักศึกษาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพวิเตอร์ชั้น 1,2 กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           834,900.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
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344 ก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงสัตวแ์บบปล่อยแปลงเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีง

กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,900,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1

345 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         5,190,500.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
346 ปรับปรุงหอ้งเรียนวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายอาคาร 20 กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         1,435,700.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
347 ปรับปรุงหอ้งโภชนาการ 2 อาคารสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           620,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
348 ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน         4,159,300.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
349 ส่งเสริมการบริหารจัดการและพฒันาเพือ่เพิม่สมรรถนะผู้บริหารและบคุลากร

มหาวทิยาลัย
กองกลาง กองกลาง แผ่นดิน         1,000,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

350 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           200,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
351 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           200,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
352 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน วสัดุคอมพวิเตอร์ วสัดุอื่นๆ กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           668,500.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
353 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ของมหาวทิยาลัย กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           200,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
354 ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารต่างๆ ของมหาวทิยาลัย กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           300,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
355 ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง กองกลาง งานพสัดุ  กองกลาง แผ่นดิน           100,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
356 โครงการจัดหาและเพิม่ประสิทธภิาพด้านแผนและงบประมาณ และ 

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         3,288,100.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

357 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน แผ่นดิน             24,706.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
358 จัดท ารายงานประจ าป ีสารสนเทศ และปฏทิินวชิาการ ของมหาวทิยาลัย

ราชภฏัเลย
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           400,000.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

359 การจัดท างบประมาณและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           111,721.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1

360 บริหารจัดการกองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา แผ่นดิน           343,417.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
361 โครงการบรูณาการพนัธกิจสัมพนัธเ์พือ่แก้ปญัหาความยากจนของประชาชน

ในท้องถิ่น
 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         6,460,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

362 โครงการการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าชายแดนการลงทุน ในลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ าชี

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         3,000,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

363 โครงการยกระดับเศรษฐกิจประตูสู่อินโดจีนและคุณภาพชีวติของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ด้านเกษตรและอาหารปลอดภยั

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         3,500,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

364 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP  โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           495,500.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

365 โครงการยกระดับฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานวชิาชีพ  โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           500,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

366 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบยีบวนิัย เข้าใจสิทธหิน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         1,955,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1



116

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตรท์ี่) (ขอ้ที)่ ระดบั ขอ้ที่

 งบประมาณ
ทีไ่ดร้บัจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

367 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวเิคราะหข์อง
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         2,040,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

368 โครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวดัเลย และโรงเรียน
ชายแดน STEM Education

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         1,500,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

369 โครงการบม่เพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมใหก้ับนักเรียนในระดับปฐมวยั  โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           500,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

370 โครงการการจัดการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพครู  โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         1,500,000.00 2 4 มหาวทิยาลัย 1.1

371 โครงการพฒันาคุณภาพบณัฑิตด้วยสหกิจศึกษา  โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน           500,000.00 1 4 มหาวทิยาลัย 1.1

372 โครงการบม่เพาะใหบ้ณัฑิตมีทักษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)  โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         1,500,000.00 3 4 มหาวทิยาลัย 1.1

373 โครงการพฒันาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาครูในมหาวทิยาลัยราชภฏั

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช
ภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         2,000,000.00 2 4 มหาวทิยาลัย 1.1

374 บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน แผ่นดิน             97,982.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1
375 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย ระดับคณะ สถาบนั

 ศูนย์และส านัก ประจ าปกีารศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา แผ่นดิน           400,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.1

376 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา แผ่นดิน           600,000.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.3
377 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา แผ่นดิน           125,703.00 4 1 มหาวทิยาลัย 5.1
378 พฒันาตัวชี้วดัด้านสังคมศาสตร์ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา แผ่นดิน           338,680.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.2
379 พฒันาตัวชี้วดัด้านวทิยาศาสตร์ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา แผ่นดิน           533,700.00 1 1 มหาวทิยาลัย 5.2
380 เรียนฟรี 15 ป ีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย แผ่นดิน           714,800.00 2 2 คณะ 5.2
381 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ตามนโยบายการเรียนฟรี 15  ป ีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย แผ่นดิน           282,700.00 2 2 คณะ 5.2
382 พฒันางานวชิาการโรงเรียนสาธติ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย แผ่นดิน           581,000.00 2 2 คณะ 1.1
383 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธติ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัเลย แผ่นดิน           540,600.00 2 2 คณะ 1.1
384 โครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดนจังหวดัเลย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า

ชายแดน
กองนโยบายและแผน แผ่นดิน         1,500,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

385 การพฒันาปจัจัยสนับสนุนคุณภาพบคุลากรด้านโลจิสติกส์ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพือ่นบา้น

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน

แผ่นดิน       10,000,000.00 5 4 มหาวทิยาลัย 3.1

   383,150,800.00รวม



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายงานโครงการและงบประมาณเงินรายได้ 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทงบประมาณและตัวชี้วัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1 บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 299,363.44             4 2 คณะ 5.1
2 ค่าจ้างเจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสาร คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 126,000.00             2 2 คณะ 5.1
3 พฒันาหอ้งสมุดคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 103,650.00             2 2 คณะ 5.1
4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 80,000.00              5 5 คณะ 4.1
5 บริการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 70,000.00              2 2 คณะ 1.5
6 พฒันานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 70,360.00              2 2 คณะ 1.6
7 การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              2 2 คณะ 5.2
8 พฒันาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

(KM ด้านการ
คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              2 2 คณะ 1.1

9 การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าทีค่ณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 20,000.00              2 2 คณะ 5.1
10 การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและการจัดกิจรรมลดความเส่ียง คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              4 2 คณะ 5.1
11 เตรียมความพร้อมเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              2 2 คณะ 5.2

12 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              2 2 คณะ 5.1
13 การพฒันาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              2 2 คณะ 1.3
14 พฒันาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรม

ทางสังคมเพือ่พฒันา
คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              2 2 คณะ 2.1

15 ชุมชนสร้างสุข นักศึกษาสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างความดีเพือ่พฒันา
ท้องถิน่

คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 40,000.00              2 2 คณะ 3.1

16 พฒันาเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยเพือ่เสริมสร้างทักษะและอัต
ลักษณ์การเป็นครู  และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที ่ 21

คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 35,000.00              2 2 คณะ 2.1

17 อบรมเชิงปฏบิัติการบริหารจัดการหลักสูตรท้องถิน่เพือ่สร้างอาชีพโดย
ใช้โรงเรียนเครือข่าย

คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 35,000.00              4 2 คณะ 1.1

18 วารสารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ บ.กศ. 60,000.00              2 2 คณะ 5.1
19 พฒันระบบการจัดการเรียนการศึกษาเพือ่พฒันามาตรฐานวิชาชีพครู 

(ศูนย์เลย)
คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 492,300.00             2 2 หลักสูตร 3.3

20 มัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขัน้ปฏบิัติการสอนใน
สถานศึกษา 1

คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 30,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

21 สัมมนาวิชาการนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
22 เครือข่ายความร่วมมือการพฒันานักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 3.2

 งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.

โครงการและงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  งบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทงบประมาณและตวัชีว้ัด

ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ
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 งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

23 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 90,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

24 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
25 สอบประมวลความรู้วิชาชีพครู เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

26 อบรมเสริมความรู้เพอืเตรียมความพร้อมในการสสอบบรรจุใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย

คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 30,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

27 บริหารจัดการและพฒันาระบบการจัดการศึกษาเพือ่พฒันามาตรฐาน
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 90,320.00              4 2 หลักสูตร 1.1

28 พฒันาศักยภาพครูพีเ่ล้ียงโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันา คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
29 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้คณิตศาสตร์และกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 12,600.00              2 2 หลักสูตร 3.3

30 เตรีมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 10,500.00              2 2 หลักสูตร 5.1
31 เตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 14,350.00              2 2 หลักสูตร 5.1
32 ปรับระดับความรู้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 12,300.00              2 2 หลักสูตร 5.1
33 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตส านึกในความเป็นครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 25,440.00              2 2 หลักสูตร 5.1
34 คณิตจิตอาสาและสานสัมพนัธ์พีน่้อง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 11,400.00              2 2 หลักสูตร 5.1
35 บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 24,572.34              4 2 หลักสูตร 1.1
36 นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 9,950.00                2 2 หลักสูตร 5.1
37 เตรียมความพร้อมก่อนเรียนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

38 พฒันาทักษะบัณฑิตปฐมวัยศตวรรษใหม่ยุค 4.0 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ.กศ. 28,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
39 ปฐมวัยสู่เวทีวิชาการ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ.กศ. 21,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
40 การศึกษาวัฒนธรรมองค์กร บทบาทครูและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

ของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ.กศ. 25,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

41 ปฐมวัยสัมพนัธ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ.กศ. 13,450.00              2 2 หลักสูตร 5.1
42 สนับสนุนการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
43 พฒันาศักยภาพนักศึกษาก่อนการท างาน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
44 เสริมศักยภาพและความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

45 อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
46 อบรมปรับระดับความรู้พืน้ฐานสังคมศึกษาสุ่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 16,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
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47 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 2.1
48 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 7,387.88                5 5 หลักสูตร 5.1
49 สังคมสัมพนัธ์ราชภฎัอีสานเหนือ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
50 การทวนสัมฤทธิท์างการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
51 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 25,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

52 บริหารจัดการสาขวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
53 พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา บ.กศ. 18,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

54 กิจกรรมนักศึกษา "ปฐมนิเทศ ปรับพืน้ฐานน้องใหม่และไหว้ครู
ภาษาไทย"

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

55 การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 16,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
56 การประกันคุณภาพสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 18,000.00              2 2 หลักสูตร 2.1
57 บริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
58 พฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
59 บุรณาการหนังสือนิทานท้องถิน่กับการเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 12,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

60 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
61 ผูกขวัญ สัมพนัธ์นองพี ่ร่วมยินดีศิษย์ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
62 บริการวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยสู่ท้องถิน่ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
63 กิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย"สงกรานต์ปี 2562" คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
64 ค่ายอาสารักษภ์าษาไทยตามรอยพระราชด าริ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 12,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
65 พฒันาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การวิจัยในชัน้เรียน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย บ.กศ. 11,125.00              2 2 หลักสูตร 3.3
66 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 16,079.62              2 2 หลักสูตร 2.1

67 อบรมเชิงปฏบิัติการด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอนทางเคมีใน
ศตวรรษที ่21

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 6.1

68 ค่ายเคมีวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 7,245.00                2 2 หลักสูตร 2.1
69 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปรับความรู้พืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2562
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 12,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

70 พฒันาศักยภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ใหม้ีจิตสาธารณะ
ส าหรับครูเคมี

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 23,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
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71 อบรมเชิงปฏบิัติการเคมีย่อส่วนและสะเต็มศึกษาเพือ่เตรียมความ
พร้อมส าหรับการมีงานท า

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 2.2

72 บริหารจัดการสาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
73 จัดหาวัสดุเพือ่การบริหารสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
74 อบรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพพลศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา บ.กศ. 30,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
75 เตรียมความพร้อมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา บ.กศ. 11,553.00              2 2 หลักสูตร 5.1
76 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
77 เตรียมความพร้อมส าหรับการมีงานท า คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา บ.กศ. 35,000.00              2 2 หลักสูตร 2.2
78 วิง่เพือ่สุขภาพ Fartlek สาขาพลศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
79 ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขัน้ความรู้เบือ้งต้น ประจ าปี

การศึกษา 2561
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา บ.กศ. 23,008.00              2 2 หลักสูตร 5.1

80 สนับสนุนการบริหารจัดการสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 12,368.00              4 2 หลักสูตร 1.1

81 พฒันาบัณฑิตตามคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ในศตวรรษที ่21 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

82 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

83 ส่งเสริมวิชาชีพส าหรับครูช่างอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 4,357.45                2 2 หลักสูตร 5.1

84 การสัมมนาแนวทางอาชีพ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 21,025.00              2 2 หลักสูตร 5.1

85 อบรมเชิงปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 13,104.00              2 2 หลักสูตร 5.1

86 บริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 9,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1

87 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคสนามด้านวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 25,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

88 พฒันาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

89 อิม่บุญ อุน่ใจนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 7,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1

90 อบราปรับระดับความรู้พืน้ฐานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
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91 อบรมการเสริมสร้างทักษะการใช้เคร่ืองมือวัดทางไฟฟาู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

92 พฒันาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 เสริมหลักสูตรวิชาขีพ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

93 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 27,000.00              2 2 หลักสูตร 6.1
94 พฒันาสาขาวิชาฟสิิกส์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 17,771.14              2 2 หลักสูตร 3.3
95 ค่ายครูฟสิิกส์อาสาพฒันาโรงเรียน คร้ังที ่5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 19,500.00              2 2 หลักสูตร 3.3
96 ปรับระดับความรู้พืน้ฐานนักศึกษาสาขาวิชาฟสิิกส์ชัน้ปีที ่1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 14,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
97 สัมมนาแนวทางอาชีพ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
98 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟสิิกส์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 6.1
99 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิิกส์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 12,500.00              2 2 หลักสูตร 2.1

100 การประกันคุณภาพสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 2.1
101 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 8,600.00                2 2 หลักสูตร 5.1
102 นิทรรศการเปิดบ้านการประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

(Elementary Education Open house:EL.ED. Open house 
2019)

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 25,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

103 ส่งเสริมการสร้างผลงานการผลิตส่ือการเรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

104 บริหารจัดการสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
105 ปฐมนิเทศ/เตรียมความพร้อมนกศึกษาใหม่และสานสัมพนัธ์พีน่้องการ

ประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา  2562
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 10,437.00              2 2 หลักสูตร 5.1

106 ฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมผู้เรียนด้วย กระบวนการละครเพือ่เตรียม
ฝึกประสบการณ์ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

107 ปรับพืน้ฐานด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

108 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุ
ข้าราชการครู

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

109 เสริมประสบการณ์ความเป็นครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.4
110 การเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 7,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
111 สนับสนุนการน าเสนอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 6.1
112 Goodbye  Senior คอมพวิเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
113 จัดหาครุภณัฑ์เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 10,705.42              2 2 หลักสูตร 6.1
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114 อบรมเทคนิคการสอบและแนะแนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
115 การศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ภาระหน้าทีก่ารท างาน และการใช้

เทคโนโลยีด้านคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานภาคร บหรือเอกชน
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 82,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

116 กีฬาเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านยาเสพติด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
117 ปรับพืน้ฐานนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
118 อบรมพฒันาทักษะการใช้ Power Pointส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที ่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 7,000.00                2 2 หลักสูตร 3.3
119 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที ่1 ปีการศึกษา

 2562
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1

120 ปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที ่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1

121 การพฒันาความรู้และระบบการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
122 บริหารส านักงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
123 Teacher Development for NowRoles in the New Digtal Era คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 15,509.07              2 2 หลักสูตร 5.1

124 ส่งเสริมจริยธรรมางวิชาการ จรรยาบรรณครูจิตสาธารณะ สังคม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 7,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
125 Goodbye Senior 2018 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 3,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
126 บริการวิชาการเพือ่พฒันาชุมชนท้องถิน่ใหเ้ข้มแข็งยัง่ยืน "English 

Educationพีน่้องสัญจร คร้ังที ่2
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 13,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

127 พฒันานักศึกษาในการคิดวิเคราะหก์ารคิดเชิงการจัดกการและวางแผน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 12,000.00              2 2 หลักสูตร 3.2

128 การจัดสอบประมวลวัดคุณสมบัตินักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
129 เตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 7,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
130 พฒันาทักษะการเขียนและพดูภาษาไทยระดับพธิีการทางการ และกึง่

ทางการส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 7,000.00                2 2 หลักสูตร 3.3

131 อบรมพฒันาทักษะการใช้ MicrosoftExcel ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที ่2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 7,000.00                2 2 หลักสูตร 3.3

132 นิทรรศการศิลปะไทยและภาพพมิพค์ร้ังที ่5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 4,500.00                5 5 หลักสูตร 5.1
133 นิทรรศการ 11 ปีศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 8,600.00                5 5 หลักสูตร 5.1
134 นิทรรศการศิลป์นิพนธ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 4,500.00                2 2 หลักสูตร 5.1
135 ส่งเสริมและพฒันานักศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 16,599.00              2 2 หลักสูตร 3.2
136 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 20,001.00              2 2 หลักสูตร 5.2
137 ค่ายอาสาศิลปะเพือ่ศาสนาและชุมชน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 40,949.61              5 4 หลักสูตร 5.1
138 การประกันคุณภาพสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 2.1
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139 พฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 21เพือ่เตรียมความพร้อม
ส าหรับการเป็นครูศิลปะในอนาคต

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 19,797.00              2 2 หลักสูตร 3.3

140 พฒันาบ ารุงหอ้งศิลปะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา บ.กศ. 39,040.00              4 2 หลักสูตร 3.3
141 พฒันาคุณธรรม จริยธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 2,000.00                2 2 หลักสูตร 3.3
142 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 3,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
143 พฒันาความรู้สู่ครูนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 3,000.00                2 2 หลักสูตร 3.3
144 พฒันาศักยภาพอาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 16,988.00              2 2 หลักสูตร 4.2
145 พธิีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 23,900.00              2 2 หลักสูตร 5.1
146 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 18,900.00              5 4 หลักสูตร 5.1
147 พฒันาศักยภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 12,010.34              2 2 หลักสูตร 3.3
148 พฒันาวัตกรรมด้านศิลการแสดง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 9,000.00                2 2 หลักสูตร 3.3
149 พฒันาหอ้งปฏบิัติการ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 33,500.00              2 2 หลักสูตร 3.3
150 บริหารจัดการสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ บ.กศ. 20,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1
151 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมปรับพืน้ฐานพฒันาทักษะและ

ความรู้ด้านดนตรีไทย
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย
บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

152 ปรับพืน้ฐานความรู้และทักษะทางด้านดนตรีสากล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

153 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมปรับพืน้ฐานพฒันาทักษะ
ความรู้ด้านดนตรีพืน้บ้านอีสาน

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 10,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

154 ดนตรีจิตอาสาพีส่อนน้อง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 2,500.00                2 2 หลักสูตร 5.1

155 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาพฒันาทักษะดนตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

156 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาความรู้พืน้ฐานด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 2,500.00                2 2 หลักสูตร 3.3

157 บริการดนตรีสู่ชุมขน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1

158 พฒันากิจกรรมและการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคลากรใน
สาขาวิชาดนตรีฯ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 25,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

159 ศึกษาดูงานด้านดนตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 17,739.44              2 2 หลักสูตร 5.1

160 พฒันา บ ารุงหอ้งปฏบิัติการ จัดซ้ือครุภณัฑ์วัสดุและอุปกรณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 32,180.00              2 2 หลักสูตร 3.3
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตร์ที)่ (ขอ้ที)่ ระดบั ขอ้ที่

 งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

161 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมกีฬาเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1

162 บริหารจัดการกลุ่มวิชาชีพครูหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 15,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1

163 ส่งเสริมและพฒันการเรียนการสอนวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู พืน้ฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

164 บริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 15,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1

165 วัสดุส านักงาน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู จิตวิทยาและ
แนะแนว  มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

166 บริหารจัดการกลุ่มสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพครู วัดผล
การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 15,000.00              4 2 หลักสูตร 1.1

167 การน้อมน าศาสตร์พระราชา เพือ่พฒันาการศึกษาอย่างยัง่ยืน คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 80,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

168 การพฒันาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครูยุคใหม่ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 45,320.00              2 2 หลักสูตร 3.3

169 พฒันาเครือข่ายครูแนะแนว คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 45,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

170 เปิดบ้านครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 40,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

171 พฒันาคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย
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 งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

172 เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพครู 11มาตรฐาน

คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 30,000.00              2 2 หลักสูตร 5.4

173 พฒันาขัอสอบมาตรฐานวิชาชีพครุ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 20,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3

174 การวิจัยเพือ่พฒันการเรียนรู้ (KM ด้านการวิจัย) คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครูพืน้ฐาน
การศึกษาหลักสูตรและการสอนจิตวิทยา
และแนะแนววัดผลการศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 50,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1

175 อบรมเชิงปฏบิัติการปรับความรู้พืน้ฐานส าหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 18,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
176 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
177 อบรมเชิงปฏบิัติการภาษาอังกฤษเพือ่พฒันาทักษะส าหรับครูชีววิทยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 3.3
178 อบรมเชิงปฏบิัติการผลิตส่ือและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพือ่

ประกอบการเรียนการสอนด้านชีววิทยา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 15,000.00              2 2 หลักสูตร 6.1

179 ทักษะปฏบิัติการเพือ่การเป็นครูชีววิทยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 18,000.00              2 2 หลักสูตร 5.1
180 บริการวิชาการเนือ่งในสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 5,000.00                2 2 หลักสูตร 5.1
181 บริหารจัดการสาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 38,367.25              4 2 หลักสูตร 1.1
182 พฒันาอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ กศ.พ. 534,000.00             2 2 คณะ 1.2
183 บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์ ป.โท 18,960.00              4 2 คณะ 5.1
184 ค่าตอบแทนการสอนและวัสดุฝึก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ป.โท 114,180.00             2 2 หลักสูตร 6.1
185 ค่าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ป.โท 17,500.00              2 2 หลักสูตร 5.3
186 ทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ประจ าปีการศึกษา 2561
คณะครุศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ป.โท 4,250.00                2 2 หลักสูตร 5.3

187 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ป.โท 3,850.00                2 2 หลักสูตร 3.3
188 อบรมการใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสร้าง คณะครุศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ป.โท 11,900.00              2 2 หลักสูตร 5.1

189 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ศูนย์ฯ 
ขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 9,350.00                2 2 คณะ 1.5

190 พฒันาการบริหารส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 161,543.00             4 1 คณะ 5.1
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย
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 งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

191 ค่าสาธารณูปโภคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 7,000.00                1 1 คณะ 5.1

192 พฒันาหอ้งและปรับปรุงหอ้งสมุดคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 60,417.00              1 1 คณะ 5.1

193 การพฒันาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 58,500.00              1 1 คณะ 1.3

194 พฒันาและส่งเสริมบุคลากร (สายสนับสนุน) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 42,000.00              1 1 คณะ 5.1

195 การประชุมคณะกรรมการวิชาการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
คณะและประชุมคณาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 40,000.00              4 1 คณะ 5.1

196 มุทิตาจิตแก่ผู้เกษยีณอายุราชการประจ าปีการศึกษา 2561 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 50,000.00              1 1 คณะ 5.1

197 อบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาทักษะ การสร้างนวันตกรรมทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 20,000.00              1 1 คณะ 1.5

198 จัดท ายุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี 2561- 
2564

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 5.1

199 การจักการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 5.1

200 จัดท าจุลสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 50,000.00              1 1 คณะ 5.1

201 ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพือ่รับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 5.1

202 ความร่วมมืองานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย ปี 
2562

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 26,000.00              1 1 คณะ 5.1

203 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
(คร้ังที ่2)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 23,000.00              1 1 คณะ 5.1

204 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทีจ่ะส าเร็จการศึกษา ปี 2561 (คร้ังที ่1) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 26,000.00              1 1 คณะ 5.1

205 พฒันาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 9,000.00                1 1 คณะ 5.2

206 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ดอกจานช่อที ่42) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 38,000.00              1 1 คณะ 5.1
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207 ท าบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่ ปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 14,000.00              4 5 คณะ 4.1

208 โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีไทยท้องถิน่ในจังหวัดเลยพรรษา 
ประจ าปี 2562

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 18,000.00              5 4 คณะ 4.1

209 ตามรอยพอ่ ท าดีเพือ่แผ่นดิน โดยคนอาสาพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม
 รุ่นที ่2 พ.ศ.2562

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 18,000.00              1 1 คณะ 3.1

210 มนุษยศาสตร์ม่วนซ่ืน สงกรานต์ไทเลย ประจ าปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 18,000.00              5 5 คณะ 4.1

211 พฒันาศักยภาพนักศึกษาสู่ข้าราชการในฝัน รุ่นที ่1 ประจ าปีการศึกษา
 2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 37,000.00              1 1 คณะ 5.1

212 แข่งขันกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึษา 
2561 "ดอกจานเกมส์ คร้ังที ่2"

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 23,000.00              1 1 คณะ 1.6

213 มนุษยศาสตร์ม่วนซ่ืน สงกรานต์ไทเลย ประจ าปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 18,000.00              5 5 คณะ 4.1

214 เตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะและระดับ
หลักสูตร ประจ าปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 26,614.00              1 1 คณะ 5.2

215 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ""มนุษยศาสตร์ลูกทุง่เสียงทอง คร้ังที ่2""
 ประจ าปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 23,000.00              5 5 คณะ 4.1

216 ซ้ือครุภณัฑ์และวัสดุอุปกรณ์หอ้งปฏบิัติการทางภาษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ"

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 187,530.00             1 1 หลักสูตร 5.1

217 เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที ่1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 50,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

218 ตรวจเยีย่มนิเทศและใหค้ าปรึกษานักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ"

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 80,400.00              1 1 หลักสูตร 5.1

219 การอบรมพฒันาทักษะด้านการสอบTOEIC คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 59,890.00              1 1 หลักสูตร 3.3

220 การอบรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 39,776.00              1 1 หลักสูตร 5.1

221 เข้าร่วมประชุม สัมมนา นิทรรศการแข่งขัน ทักษะทางความรู้ ทาง
วิชาการ
ระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 50,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

222 พฒันาความรู้ด้านการประกันคุณภาพและการวิจัยส าหรับคณาจารย์
และนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 53,421.00              3 3 หลักสูตร 3.3
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223 พฒันาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 34,830.00              1 1 หลักสูตร 3.3

224 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

225 การจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษเพือ่การบริการวิชาการแก่
ชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 10,000.00              5 4 คณะ 3.1

226 พฒันาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

227 ภาษาอังกฤษธุรกิจสานสัมพนัธ์ร่วมประชันความสามารถ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

228 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บ.กศ. 18,200.00              1 1 หลักสูตร 5.1

229 คุณลักษณะอันพงึประสงค์ในการท างานบริการของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

230 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันาศักยภาพวิชาชีพด้านการโรงแรม
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

231 พฒันาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสู่งานอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บ.กศ. 15,225.00              1 1 หลักสูตร 3.3

232 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บ.กศ. 70,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

233 ส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในการพฒันาทักษะทางภาษาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บ.กศ. 78,540.00              1 1 หลักสูตร 6.1

234 โครงการส่ือการเรียนการสอนพฒันาและพฒันาปรับปรุง
หอ้งปฏบิัติการทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 105,000.00             1 1 หลักสูตร 3.3

235 อบรมและปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

236 อบรมทักษะโปรแกรมคอมพวิเตอร์การใช้งานส านักงาน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

237 พฒันาศักยภาพการใช้ภาษาจีนและอังกฤษในต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 816,840.00             1 1 หลักสูตร 3.3

238 บริการวิชาการอบรมภาษาจีนส าหรับยุวมัคคุเทศก์ จิตอาสาและ
พฒันาวัฒนธรรมท้องถิน่อย่างยัง่ยืน อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 30,000.00              5 4 คณะ 3.1
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 งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

239 เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและการทวน
สอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษาของยนักศึกษาสาขาภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 6,446.00                1 1 หลักสูตร 2.1

240 อบรมและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 18,000.00              1 1 หลักสูตร 4.1

241 อบรมและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน HSK และ HSKK
 และภาษาอังกฤษ TOEIC และ OxFord EnglishOnline

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนและอังกฤษเพือ่การส่ือสาร บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

242 พฒันาอาจารย์ประจ าสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 4.1

243 บริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต บ.กศ. 6,000.00                4 1 หลักสูตร 1.1

244 การบริหารจัดการงานการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาของสาขาวิชา
ดิจิตอลอาร์ต

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต บ.กศ. 10,240.00              4 1 หลักสูตร 1.1

245 พฒันาและอบรมนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต บ.กศ. 16,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

246 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ตฝึกประสบการณ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

247 การบริหารจัดการและพฒันาหอ้งปฏบิัติการของสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต บ.กศ. 21,560.00              4 1 หลักสูตร 1.1

248 กิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปฐมนิเทศ ปรับพืน้ฐานน้องใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 25,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

249 การพฒันางานประกันคุณภาพหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 7,477.00                1 1 หลักสูตร 3.3

250 อบรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานส่ิงพมิพแ์ละอบรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 13,070.00              1 1 หลักสูตร 5.1

251 ค่ายวรรณกรรมเยาวชนรักษศิ์ลปวัฒนธรรมท้องถิน่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 19,800.00              5 4 คณะ 4.1

252 การพฒันาและการบริหารจัดการสาขาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์ บ.กศ. 45,145.00              4 1 หลักสูตร 1.1

253 จิตอาสาโดยใช้ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
แก่หอ้งสมุดชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศ์าสตร์ บ.กศ. 4,035.00                5 4 คณะ 3.1

254 ศึกษาดูงานทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศ์าสตร์ บ.กศ. 10,764.00              1 1 หลักสูตร 5.1
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255 พฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศ์าสตร์ บ.กศ. 5,381.00                1 1 หลักสูตร 3.3

256 บริหารงานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศ์าสตร์ บ.กศ. 6,726.00                4 1 หลักสูตร 1.1

257 ดนตรีเพือ่พฒันาท้องถิน่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี บ.กศ. 36,044.00              5 4 คณะ 3.1

258 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี บ.กศ. 3,750.00                1 1 หลักสูตร 5.1

259 ซ่อมแซมหอ้งปฏบิัติการสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี บ.กศ. 9,660.00                4 1 หลักสูตร 5.1

260 เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที ่1 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรี บ.กศ. 20,708.00              1 1 หลักสูตร 5.1

261 พฒันาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรและพฒันาระบบบริหาร
ภาควิชามนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ภาควิชามนุษยศาสตร์ บ.กศ. 58,847.00              4 1 หลักสูตร 1.1

262 การบริหารจัดการและพฒันาศักยภาพทางวิชาการภาควิชา
มนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมศาสตร์ บ.กศ. 58,847.00              4 1 หลักสูตร 1.1

263 การเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาเอกการ
พฒันาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน บ.กศ. 15,750.00              1 1 หลักสูตร 3.3

264 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับหอ้งปฏบิัติการสาขาวิชาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน บ.กศ. 47,397.00              1 1 หลักสูตร 3.3

265 การพฒันาศักยภาพอาจารย์ และการบริหารงานสาขาวิชาการพฒันา
ชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน บ.กศ. 54,794.00              1 1 หลักสูตร 4.1

266 การสัมมนาการเข้าสู่อาชีพและปัจฉิม
นิเทศสาขาวิชาการพฒันาชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน บ.กศ. 49,226.00              1 1 หลักสูตร 3.3

267 งานสัมมนาทางวิชาการพฒันาชุมชนสังคม ท้องถิน่ ระดับชาติ คร้ังที ่
18

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน บ.กศ. 35,234.00              5 4 คณะ 3.1

268 เตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ภาคปกติ)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

269 การศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครองและโครงการในพระราชด าริ
ฯ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภาคปกติ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 168,000.00             1 1 หลักสูตร 5.1

270 เตรียมการพธิีเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
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สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

271 ประชาสัมพนัธ์สร้างเครือข่ายและสร้างภาพลักษณ์ทีดี่ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

272 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา
นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 10,000.00              5 5 หลักสูตร 3.3

273 วิชาการสิงหอ์ีสานสัมพนัธ์ คร้ังที ่9 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 44,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

274 เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ภาคปกติ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 43,125.00              1 1 หลักสูตร 5.1

275 พฒันาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 10,962.00              1 1 หลักสูตร 4.1

276 ส่งเสริมการมีงานท างานของบัณฑิตเตรียมความพร้อมสู่โลกของการ
ประกอบอาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 2.2

277 การพฒันาหอ้งสมุดสาขาวิชานิติศาสตร์ (บูรณาการทัง้ศูนย์เลยและ
ศูนย์ขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 52,423.00              1 1 หลักสูตร 3.3

278 วันรพี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 36,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

279 เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา (บูรณาการระหว่างเลย - ขอนแก่น) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

280 สอนเสริมทางวิชาการและบริการวิชาการ(บูรณาการระหว่างเลลย- 
ขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 37,500.00              1 1 หลักสูตร 5.1

281 จัดจ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติงานบริหาร ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 28,320.00              4 1 หลักสูตร 1.1

282 อบรมวิชาการด้านกฎหมายจากผู้บรรยายพเิศษส่วนกลาง (บูรณาการ
ระหว่างเลย- ขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บ.กศ. 66,862.00              1 1 หลักสูตร 5.1

283 ค่าจ้างพนักงานอัดส าเนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กศ.พ. 118,440.00             1 1 คณะ 5.1

284 พฒันาอาจารย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กศ.พ. 558,000.00             1 1 คณะ 1.2

285 พฒันาหอ้งและปรับปรุงหอ้งสมุดคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กศ.พ. 21,684.00              1 1 คณะ 5.1

286 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  (ภาคพเิศษศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กศ.พ. 15,000.00              1 1 คณะ 1.1
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สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

287 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  (ภาคพเิศษศูนย์การศึกษาจังหวัดเลย)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กศ.พ. 12,275.00              1 1 คณะ 1.1

288 การพฒันาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส านักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กศ.พ. 40,177.00              1 1 คณะ 1.3

289 เตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (กศพ.) เลย/ขก

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กศ.พ. 42,875.00              1 1 หลักสูตร 5.1

290 การบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กศ.พ. 166,320.00             4 1 หลักสูตร 1.1

291 ศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครองและโครงการในพระราชด าริ 
(ภาค กศพ.)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กศ.พ. 38,573.00              1 1 หลักสูตร 5.1

292 โครงการอบรมวิชาการด้านกฎหมายจาก  ผู้บรรยายพเิศษส่วนกลาง 
(บูรณาการทัง้ศูนย์และและศูนย์ขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 3,138.00                1 1 หลักสูตร 5.1

293 โครงการพฒันาหอ้งสมุดสาขาวิชา นิติศาสตร์ (บูรณาการทัง้ศูนย์เลย 
และศูนย์ขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 45,666.00              1 1 หลักสูตร 3.3

294 โครงการส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 6,325.00                1 1 หลักสูตร 6.1

295 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติงาน บริหารประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 138,000.00             4 1 หลักสูตร 1.1

296 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บูรณาการระหว่างเลย ขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 2.1

297 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชานิติศาสตร์สู่อาชีพ (บูรณาการ
ระหว่างเลย-ขอนแก่น)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 2,112.00                1 1 หลักสูตร 5.1

298 โครงการวันรพี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 3,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

299 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์สู่อาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ กศ.พ. 7,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

300 บริหารจัดการส านักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ป.โท 8,640.00                4 1 หลักสูตร 1.1

301 ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ ภาค
ปกติ ส าหรับนักศึกษา ปี 2561

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาสังคม ป.โท 14,000.00              1 1 หลักสูตร 5.3

302 พฒันาและสนับสนุนวัสดุฝึกการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน (ค่า
วัสดุฝึก)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาสังคม ป.โท 6,120.00                1 1 หลักสูตร 6.1
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303 บริหารจัดการสาขาวิชาพฒันาสังคม : การพฒันานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพฒันาสังคม ป.โท 49,000.00              4 1 หลักสูตร 1.1

304 บริหารจัดการส านักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ป.เอก 25,000.00              4 1 หลักสูตร 1.1

305 ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครงฯและดุษฎนีิพนธ์ ภาคพเิศษ ส าหรับ
นักศึกษาปี 2560

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขายุทธศาสตร์การพฒันา ป.เอก 52,000.00              1 1 หลักสูตร 5.3

306 พฒันาศักยภาพอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขายุทธศาสตร์การพฒันา ป.เอก 15,000.00              1 1 หลักสูตร 4.2

307 พฒันาศักยภาพนักศึกษาปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขายุทธศาสตร์การพฒันา ป.เอก 130,000.00             1 1 หลักสูตร 3.3

308 พฒันาและสนับสนุนวัสดุฝึกการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน (ค่า
วัสดุฝึก) ภาคพเิศษ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สาขายุทธศาสตร์การพฒันา ป.เอก 3,000.00                1 1 หลักสูตร 6.1

309 บ ารุง ปรับปรุงหอ้งสมุด คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 84,840.00              1 1 คณะ 5.1
310 ปรับปรุงบ ารุงศูนย์ปฏบิัติการวิชาชีพบริหารธุรกิจ (ขก.) คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 25,900.00              4 1 คณะ 5.1
311 ปรับปรุงและพฒันาศูนย์ปฏบิัติการวิชาชีพบริหารธุรกิจและการจัดการ

 ภาคปกติ (เลย)
คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 300,000.00             4 1 คณะ 5.1

312 เผยแพร่และพฒันาศูนย์ข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 80,000.00              1 1 คณะ 5.1
313 เผยแพร่และพฒันาศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 50,000.00              1 1 คณะ 5.1
314 แข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 50,000.00              1 1 คณะ 1.1
315 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 50,000.00              1 1 คณะ 1.1
316 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้เคร่ืองใช้ส านักงาน คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 1.1
317 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 20,000.00              1 1 คณะ 1.1
318 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 25,000.00              1 1 คณะ 1.1
319 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะวิชาการ ด้านการงานอาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 22,870.00              1 1 คณะ 1.1
320 Start up Entrepreneurship for student คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 1.1
321 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะวิชาการ ด้านการงานอาชีพ (ขก.) คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 1.1
322 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 47,050.00              1 1 คณะ 1.1
323 ใหค้ าปรึกษาด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 1.5
324 จิตส านึกปลูกฝังคุณธรรมการเป็นคนดีศรี วจ. คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 25,000.00              1 1 คณะ 5.1
325 สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 100,000.00             1 1 คณะ 5.1
326 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การท างานอย่างมัน่คง คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 56,640.00              1 1 คณะ 1.5
327 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 20,000.00              1 1 คณะ 1.5
328 การจัดการความรู้ KM ด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 1.1
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329 อบรมปรับพืน้ฐานทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 80,000.00              1 1 คณะ 1.5
330 เผยแพร่ “ศาสตร์พระราชา” สู่การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 1.1
331 วจ.ร่วมใจ ฟืน้ฟปูระเพณี ร่วมอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 20,000.00              1 1 คณะ 4.1
332 อนุรักษ ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 30,000.00              5 5 คณะ 4.1
333 เผยแพร่โครงการพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 1.1
334 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพนัธ์น้องพี ่ปี 2562 คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 31,872.00              1 1 คณะ 5.1
335 วิทยาการจัดการสัมพนัธ์ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 50,000.00              1 1 คณะ 1.6
336 ยินดีกับบัณฑิตใหม่ จากใจน้องวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 1.6
337 พฒันาศักยภาพบุคลากรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน
คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 11,669.00              1 1 คณะ 4.1

338 พฒันาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน (TQF)  ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 35,000.00              1 1 คณะ 5.2

339 บริหารจัดการส านักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 129,640.00             4 1 คณะ 5.1
340 อบรมเทคนิคการท าผลงานวิชาการเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 1.3
341 อบรมเชิงปฏบิัติการการพฒันาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่

งานกราฟกิ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

342 เตรียมความพร้อมและปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 12,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

343 อบรมเชิงปฏบิัติการความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น
และจรรยาบรรณนักคอมพวิเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 12,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

344 สานสัมพนัธ์น้องพี ่พฒันาคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 13,500.00              1 1 หลักสูตร 3.3
345 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและจิตอาสา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 5,000.00                5 5 หลักสูตร 5.1
346 เส้นทางการเป็นนักคอมพวิเตอร์ในยุคดิจิตอล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
347 แบ่งฝันปันประสบการณ์ การท างานจากพีสู่่น้อง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 12,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
348 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
349 สืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
350 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 11,300.00              1 1 หลักสูตร 5.1
351 พฒันาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา การประกันคุณภาพและปรับปรุง

หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ บ.กศ. 49,400.00              1 1 หลักสูตร 5.3

352 โครงการสัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 5,500.00                1 1 หลักสูตร 5.1
353 โครงการปฐมนิเทศและปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 4,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

354 โครงการค่ายสร้างทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ส้ัน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
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355 โครงการผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 13,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
356 โครงการสร้างเครือข่ายทางด้านนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
357 โครงการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 4,800.00                1 1 หลักสูตร 5.1
358 ประกันคุณภาพและทวนสอบผลสัมฤทธิห์ลักสูตร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 5,800.00                1 1 หลักสูตร 5.3

359 โครงการพฒันาศักยภาพสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 18,400.00              1 1 หลักสูตร 3.3
360 โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 2.1
361 เตรียมความพร้อมสู่นักเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 3,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

362 เสริมสร้างคุณธรรมร่วมกิจกรรมชุมชน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 1,200.00                5 4 คณะ 3.1

363 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 1,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

364 นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 3,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

365 โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถพฒันาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 5,500.00                1 1 หลักสูตร 3.3

366 บริหารจัดการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 5,000.00                4 1 หลักสูตร 1.1

367 เสริมสร้างความรู้เฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ บ.กศ. 3,800.00                1 1 หลักสูตร 5.1

368 โครงการพฒันาอาจารย์เพือ่การเรียนการสอนยุคใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 7,500.00                1 1 หลักสูตร 4.1
369 โครงการสร้างส่ือน าเสนอทางการตลาด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 11,500.00              1 1 หลักสูตร 5.1
370 โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชา

การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 5,800.00                1 1 หลักสูตร 5.1

371 โครงการร่วมใจอาสาท าความดีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 4,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1
372 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 9,300.00                1 1 หลักสูตร 5.1
373 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 14,100.00              5 4 คณะ 3.1
374 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์นักการ

ตลาด
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

375 ทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 5,000.00                4 1 หลักสูตร 5.3
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376 ส่งเสริมการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด บ.กศ. 5,000.00                4 1 หลักสูตร 1.1

377 เสริมสร้างประสบการณ์โลจิสติกส์นอกหอ้งเรียน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 32,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
378 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานด้านการจัดการคลังสินค้า คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 32,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
379 การศึกษาเชิงบูรณาการด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศและการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 60,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

380 การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการท างานจริง ด้านการค้า
ชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 90,000.00              1 1 หลักสูตร 5.2

381 เตรียมความพร้อมสู่การพฒันาการศึกษาและการท างานด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ในศตวรรษที ่21

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 57,300.00              1 1 หลักสูตร 3.3

382 กิจกรรมวันโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพือ่ยกระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน (Logistics and Supply Chain Day)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 42,000.00              1 1 หลักสูตร 5.4

383 จิตอาสาพฒันาท้องถิน่ สืบสานโครงการอันเนือ่งมาแนวพระราชด าริ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 20,000.00              5 4 คณะ 3.1
384 ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
385 ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่และสานสัมพนัธ์

น้องพี่
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 43,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

386 ประชาสัมพนัธ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
387 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 27,300.00              1 1 หลักสูตร 5.1
388 พฒันาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการ สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บ.กศ. 102,100.00             4 1 หลักสูตร 5.3

389 พฒันาทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขและการพฒันาบุคลิกภาพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 35,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
390 พฒันาทักษะวิชาชีพทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 3,500.00                1 1 หลักสูตร 3.3
391 ปฐมนิเทศและพฒันาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2562
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 9,600.00                1 1 หลักสูตร 3.3

392 ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและสาน
สัมพนัธ์พีน่้อง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 5,000.00                5 5 หลักสูตร 5.1

393 พฒันานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านการเงินในศตวรรษที ่21 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 18,700.00              1 1 หลักสูตร 3.2
394 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
395 สร้างเครือข่ายสถานศึกษา สถานประกอบการ และประชาสัมพนัธ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 6,300.00                1 1 หลักสูตร 5.1
396 พฒันาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการเงินและการบริหารจัดการ

สาขาวิชาการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 34,200.00              4 1 หลักสูตร 1.1

397 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน บ.กศ. 8,200.00                1 1 หลักสูตร 5.1
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398 การปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพนัธ์ นักศึกษาใหม่
 ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

399 โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior(เตรียมความพร้อมเพือ่ก้าวสู่นัก
ภาษอีากรระดับปฏบิัติการ)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 52,000.00              1 1 หลักสูตร 2.1

400 เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
401 อบรมเชิงปฏบิัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.4

402 ปรับพืน้ฐานทางการเรียนสู่วิชาชีพบัญชี ส าหรับนักศึกษาใหม่ (ภาค
ปกติ)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

403 อบรมเชิงปฏบิัติการกระบวนการจัดท าบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 45,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
404 เปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาทางด้านการบัญชี ภาค

ปกติ ปี 2562
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 44,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

405 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์เลย) คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 35,200.00              1 1 หลักสูตร 5.1
406 พฒันาทักษะทางด้านภาษาส าหรับนักบัญชี ในศตวรรษที ่21 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 44,700.00              1 1 หลักสูตร 3.3
407 การบริหารจัดการสาขาตามยุทธศาสตร์และพฒันาศักยภาพบุคลากร

สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 76,200.00              4 1 หลักสูตร 1.1

408 โครงการสัมมนาการก้าวสู่วิชาชีพสอบบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี บ.กศ. 28,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
409 เปิดโลกทัศน์ พฒันาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพทางการจัดการ 

(ภาคปกติ เลย)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

410 พฒันาศักยภาพบุคลากรและการบริหารตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 53,200.00              4 1 หลักสูตร 1.1
411 ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
412 พฒันาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 19,800.00              3 3 หลักสูตร 3.3
413 พฒันาทักษะวิชาชีพทางด้านการจัดการก่อนออกสู่สถานประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
414 การจัดการอาสาพฒันาท้องถิน่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 5,000.00                5 4 คณะ 3.1
415 พฒันานักศึกษาสู่ชีวิตการท างาน ติวสอบ ก.พ. ภาค ก คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 3.2
416 เทคนิคการเป็นผู้น าของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 12,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
417 เตรียมความพร้อมปรับพืน้ฐานทางการเรียนในสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
418 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 16,900.00              1 1 หลักสูตร 5.1
419 การฝึกปฏบิัติการจัดน าเทีย่ว (เส้นทางภาคตะวันตก) คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
420 ยกระดับศักยภาพของนักศึกษาการท่องเทีย่วและการโรงแรมในยุค 

Thailand 4.0
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม บ.กศ. 33,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

421 พฒันาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาการท่องเทีย่วและการโรงแรมใน
ศตวรรษที ่21

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม บ.กศ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
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422 ท่องเทีย่วอาสากับการพฒันาชุมชน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม บ.กศ. 12,000.00              5 4 คณะ 3.1
423 เปิดโลกทัศน์วิชาชีพการโรงแรม การท่องเทีย่วและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม บ.กศ. 25,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
424 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจท่องเทีย่วและโรงแรม

และนักศึกษาฝึกปฏบิัติสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม บ.กศ. 15,500.00              1 1 หลักสูตร 5.1

425 ปฐมนิเทศนักศึกษาและพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2562 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
426 บริหารสาขาและพฒันาบุคลากรสาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม บ.กศ. 33,700.00              4 1 หลักสูตร 1.1

427 จัดท าเอกสารงานวิชาการและการจัดแนวข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 50,000.00              1 1 คณะ 1.1
428 ยินดีกับบัณฑิตใหม่ จากใจน้องวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 18,840.00              1 1 คณะ 1.6
429 ส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 10,000.00              3 3 คณะ 2.3
430 พฒันาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 50,000.00              1 1 คณะ 5.1
431 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 22,100.00              1 1 คณะ 1.3
432 บ ารุงหอ้งสมุด คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 24,876.00              1 1 คณะ 5.1
433 พฒันาศักยภาพอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 396,000.00             1 1 คณะ 1.2
434 ปรับปรุงบ ารุงศูนย์ปฏบิัติการวิชาชีพบริหารธุรกิจ (เลย) คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 88,920.00              4 1 คณะ 5.1
435 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

(เลย)
คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 20,000.00              1 1 คณะ 1.1

436 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
(ขก.)

คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 40,000.00              1 1 คณะ 1.1

437 พฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในทางธุรกิจ 
(เลย)

คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 20,000.00              1 1 คณะ 1.1

438 ปัจฉิมนิเทศและแลกเปล่ียนประสบการณ์ (ภาคพเิศษ) คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 40,000.00              1 1 คณะ 1.6
439 พฒันาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 30,000.00              1 1 คณะ 5.1
440 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพนัธ์น้องพี ่ปี 2562  (ศูนย์เลย) คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 17,200.00              1 1 คณะ 1.6
441 กีฬาเชือ่มความสัมพนัธ์ วิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 5,000.00                1 1 คณะ 1.6
442 การพฒันาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพือ่งานธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ กศ.พ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
443 เตรียมความพร้อมและปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ กศ.พ. 10,850.00              1 1 หลักสูตร 5.1
444 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและจิตอาสา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ กศ.พ. 10,350.00              5 5 หลักสูตร 5.1
445 เส้นทางการเป็นนักคอมพวิเตอร์ในยุคดิจิตอล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ กศ.พ. 13,800.00              1 1 หลักสูตร 5.1
446 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ กศ.พ. 14,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
447 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ กศ.พ. 6,750.00                1 1 หลักสูตร 5.1
448 พฒันาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา การประกันคุณภาพและปรับปรุง

หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ กศ.พ. 32,900.00              1 1 หลักสูตร 5.3
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449 ก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี กศ.พ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
450 ปฐมนิเทศและปรับพืน้ฐานทางการเรียนสู่วิชาชีพบัญชี (ภาคพเิศษ) คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี กศ.พ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
451 ปัจฉิมนิเทศและสานสัมพนัธ์พีน่้องสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี กศ.พ. 12,300.00              1 1 หลักสูตร 5.1
452 พฒันาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี กศ.พ. 7,500.00                1 1 หลักสูตร 3.3
453 สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ กศ.พ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
454 สัมมนาทางการจัดการสู่มาตรฐานวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ กศ.พ. 12,000.00              1 1 คณะ 1.1
455 สร้างศักยภาพการแข่งขันทาง วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ กศ.พ. 13,800.00              1 1 หลักสูตร 5.1
456 เปิดโลกทัศน์ พฒันาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพทางการจัดการ 

(ภาค กศ.พ. เลย)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ กศ.พ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

457 เตรียมความพร้อมทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 
ภาคพเิศษ (กศ.พ.)

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ กศ.พ. 11,500.00              1 1 หลักสูตร 5.1

458 ทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพฒันางานประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ กศ.พ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
459 บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 373,785.00             4 1 คณะ 5.1

460 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 872,000.00             1 1 คณะ 5.1

461 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 100,000.00             1 1 คณะ 1.1

462 สนับสนุนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแกนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 24,000.00              1 1 คณะ 1.1

463 การเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 157,500.00             1 1 คณะ 1.1

464 บริหารจัดการหอ้งสมุด คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 75,378.00              4 1 คณะ 5.1

465 งานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 100,000.00             1 1 คณะ 1.6

466 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 5.1

467 เตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 5.2

468 บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ.กศ. 4,920.00                4 1 คณะ 1.6
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469 อบรมเชิงปฏบิัติการ STAFF ผู้น านักศึกษาในศตวรรษที ่21 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ.กศ. 15,000.00              1 1 คณะ 1.5

470 อบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ.กศ. 40,000.00              1 1 คณะ 1.5

471 อนรุรักษสื์บสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 4.1

472 อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ.กศ. 15,000.00              1 1 คณะ 4.1

473 บริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ บ.กศ. 70,000.00              4 1 หลักสูตร 1.1

474 พฒันาและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ บ.กศ. 679,590.00             1 1 หลักสูตร 6.1

475 บริหารจัดการภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ บ.กศ. 26,296.00              4 1 หลักสูตร 1.1

476 บริหารจัดการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 4,404.00                4 1 หลักสูตร 1.1

477 อบรมปรับความรู้พืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

478 อบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างความสามัคคีแก่นักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

479 ร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์และศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บ.กศ. 70,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

480 บริหารจัดการสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 16,476.00              4 1 หลักสูตร 1.1

481 พฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเคมีและศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

482 ปรับความรู้พืน้ฐานทางดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร์และปฐมนิเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 7,500.00                1 1 หลักสูตร 5.1

483 อบรมการพฒันาศักยภาพด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 10,200.00              1 1 หลักสูตร 3.3

484 อบรมเชิงปฏบิัติการระบบคุณภาพว่าด้วยความสามารถของ
หอ้งปฏบิัติการและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี บ.กศ. 13,600.00              1 1 หลักสูตร 5.4
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485 บริหารจัดการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 39,696.00              4 1 หลักสูตร 1.1

486 อบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่ปรับพืน้ฐานแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 18,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

487 การน าเสนองานหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 12,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

488 ค่ายเยาวชนชีววิทยาวิชาการ คร้ังที ่12 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

489 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 10,000.00              5 5 หลักสูตร 5.1

490 อบรมพฒันาทักษะก่อนท างานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

491 ชีววิทยาสัญจร  คร้ังที ่1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 9,200.00                1 1 หลักสูตร 5.1

492 ศึกษาดูงานด้านชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

493 บริหารจัดการสาขาวิชาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 8,913.00                4 1 หลักสูตร 1.1

494 อบรมปรับความรู้พืน้ฐานนักศึกษาสาขาวิชาฟสิิกส์ชัน้ปีที ่1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

495 สนับสนุนพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 4,000.00                1 1 หลักสูตร 6.1

496 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาฟสิิกส์ชัน้ปีที ่3 ก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 4,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

497 อบรมความรู้ด้านนวัตกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาฟสิิกส์ ประจ าปี 
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 4,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

498 อบรมการเขียนโปรแกรมทางฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 4,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

499 ค่ายดาราศาสตร์ฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาฟสิิกส์ บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

500 บริหารจัดการภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บ.กศ. 69,992.00              4 1 หลักสูตร 1.1
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501 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บ.กศ. 13,242.00              1 1 หลักสูตร 2.1

502 พฒันาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

503 สัมมนาน าเสนอผลงานหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บ.กศ. 8,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

504 อบรมปรับพืน้ฐานก่อนเรียนและปฐมนิเทศนักศึกษา ชัน้ปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บ.กศ. 6,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

505 อบรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาทีจ่ะ
ส าเร็จการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บ.กศ. 12,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

506 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพญ็ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บ.กศ. 6,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

507 แข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บ.กศ. 4,250.00                1 1 หลักสูตร 5.1

508 บริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ บ.กศ. 15,000.00              4 1 หลักสูตร 1.1

509 ค่ายอาสาถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์ สู่ท้องถิน่ที่
ขาดแคลน คร้ังที ่5

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ บ.กศ. 12,000.00              5 4 คณะ 3.1

510 อบรมปรับพืน้ฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ บ.กศ. 13,500.00              1 1 หลักสูตร 5.1

511 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกท างาน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ประจ าปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ บ.กศ. 16,500.00              1 1 หลักสูตร 5.1

512 อบรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ บ.กศ. 12,500.00              1 1 หลักสูตร 3.3

513 สัมมนาและน าเสนอผลงานหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ
คอมพวิเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ บ.กศ. 11,830.00              1 1 หลักสูตร 5.1

514 บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บ.กศ. 35,900.00              4 1 หลักสูตร 1.1

515 จัดซ้ือวัสดุและครุภณัฑ์ส าหรับการนวดไทยเพือ่สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บ.กศ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

516 อบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนสาธารณสุขส าหรับนักศึกษาชัน้ปี
ที ่1  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
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517 สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

518 อบรมเตรียมความพร้อมเพือ่การมีงานท า คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บ.กศ. 45,000.00              1 1 หลักสูตร 2.2

519 ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

520 อบรมคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะบ าเพญ็ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บ.กศ. 32,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

521 บริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บ.กศ. 26,300.00              4 1 หลักสูตร 1.1

522 อบรมปรับพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

523 อบรมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บ.กศ. 18,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

524 การเตรียมความพร้อมส าหรับการมีงานท าของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บ.กศ. 20,476.00              1 1 หลักสูตร 2.2

525 อบรมบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางส่ิงแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บ.กศ. 20,653.00              1 1 หลักสูตร 5.1

526 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

527 ศึกษากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บ.กศ. 30,665.00              1 1 หลักสูตร 2.1

528 จัดซ้ือครุภณัฑ์ทางด้านอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ บ.กศ. 25,900.00              1 1 หลักสูตร 5.1

529 อบรมปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ บ.กศ. 11,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

530 อบรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์นักศึกษาสาขา
อาหารและโภชนาการ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ บ.กศ. 14,825.00              1 1 หลักสูตร 3.3

531 การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานด้านอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ บ.กศ. 28,100.00              1 1 หลักสูตร 5.1

532 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และอาหารสัตว์ส าหรับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 14,727.00              1 1 หลักสูตร 6.1
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533 พฒันาศักยภาพฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 8,500.00                1 1 หลักสูตร 3.3

534 อบรมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษส าหรับการมีงานท า
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 2.2

535 อบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง “การใช้คอมพวิเตอร์พืน้ฐานส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์”

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 7,500.00                1 1 หลักสูตร 5.1

536 การสร้างจิตสาธารณะเพือ่พฒันานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 3.2

537 อบรมความรู้พืน้ฐานด้านสัตวศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

538 อบรมพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 3.3

539 อบรมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและปฐมนิเทศของนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บ.กศ. 5,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

540 บริหารจัดการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บ.กศ. 25,604.00              4 1 หลักสูตร 1.1

541 อบรมเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพือ่เพิม่พนูศักยภาพแก่ต้นกล้า
เกษตรรุ่นใหม่ ประจ าปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บ.กศ. 25,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

542 ศึกษาดูงาน ตามรอยศาสตร์พระราชา เกษตราธิราช กษตัริย์เกษตร 
ศาสตร์เกษตรแหง่พระราชาในเขตภาคใต้ฝ่ังตะวันตก

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บ.กศ. 51,812.00              1 1 หลักสูตร 5.1

543 การบริหารจัดการสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 21,129.00              4 1 หลักสูตร 1.1

544 อบรมปรับพืน้ฐานทางด้านวิชาพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และปฐมนิเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

545 อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฐมนิเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

546 อบรมสัมมนาเชิงปฏบิัติการการเดิน-วิง่เพือ่สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

547 อบรมเชิงปฏบิัติการส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

548 อบรมเชิงปฏบิัติการส่งเสริมและพฒันาผู้น าด้านการออกก าลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
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549 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ในการเป็น
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

550 สัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษาเพือ่เตรียมความ
พร้อมส าหรับการมีงานท า

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 2.2

551 อบรมเพิม่ทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย

บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

552 บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กศ.พ. 174,015.00             4 1 คณะ 5.1

553 การเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กศ.พ. 50,750.00              1 1 คณะ 1.1

554 บริหารจัดการหอ้งสมุด คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส านักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กศ.พ. 5,886.00                4 1 คณะ 5.1

555 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศ.พ. 8,175.00                1 1 คณะ 1.6

556 บริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ กศ.พ. 15,000.00              4 1 หลักสูตร 1.1

557 อบรมเชิงปฏบิัติการทางด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์สมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ กศ.พ. 25,350.00              1 1 หลักสูตร 5.1

558 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกท างานนักศึกษา กศ.พ. สาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ กศ.พ. 13,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

559 อบรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ กศ.พ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

560 สนับสนุนการบริการพืน้ฐานเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 100,000.00             1 1 คณะ 1.5

561 โครงการติดตามและประเมินผล แผนปฏบิัติราชการประจ าปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 5.1

562 พฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 5.1

563 ประชุมสัมมนานักศึกษาใหมี 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 15,000.00              1 1 คณะ 5.1

564 อนุรักษสื์บสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 20,000.00              5 5 คณะ 4.1
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565 สนับสนุนกิจกรรมและพฒันางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 19,040.00              1 1 คณะ 1.6

566 การเตรียมความพร้อมเพือ่พฒันาศักยภาพบัณฑิตใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 5.1

567 ปรับปรุงระบบไฟฟาูและเครือข่ายหอ้งปฏบิัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 30,000.00              1 1 คณะ 5.1

568 สนับสนุนการพฒันาหอ้งปฏบิัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 79,646.00              1 1 คณะ 5.1

569 สนับสนุนการบริการวิชาการและวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 3.1

570 สนับสนุนการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 5.1

571 ส่งเสริมกิจกรรมหอ้งสมุดและแหล่งค้นคว้าสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 17,091.00              1 1 คณะ 5.1

572 พฒันาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 10,000.00              3 3 คณะ 2.1

573 มหกรรมวิชาการเทคโนนวัตกรรม TechNO INNOVATION คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 50,000.00              1 1 คณะ 1.1

574 ส่งเสริมกิจกรรม Open Houseเปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 10,000.00              1 1 คณะ 1.6

575 สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 52,725.00              1 1 คณะ 1.1

576 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 19,818.00              1 1 คณะ 5.2

577 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และน าเสนอผลงานด้านวิศวกรรมการ
ผลิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บ.กศ. 50,505.00              3 3 หลักสูตร 6.1

578 สนับสนุนรายวิชาโครงการพเิศษวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 6.1
579 บูรณาการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนด้านวิศวกรรมการผลิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บ.กศ. 47,000.00              5 5 หลักสูตร 5.2

580 พฒันาหอ้งปฏบิัติการวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ผลิตเพือ่การศึกษาในศตวรรษที ่21 และการพฒันาอุตสาหกรรมในยุค
 4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บ.กศ. 280,000.00             1 1 หลักสูตร 3.3
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581 พฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
และติดตามการมีงานท าของบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บ.กศ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 2.1

582 พฒันาทักษะด้านวิศวกรรมตามแนวทาง STEM คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บ.กศ. 100,000.00             1 1 หลักสูตร 3.3
583 โครงการพฒันาหอ้งปฏบิัติงานปูน งานไม้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา บ.กศ. 11,156.00              1 1 หลักสูตร 3.3
584 พฒันาหอ้งปฏบิัติการวิศวกรรมส ารวจ และหอ้งปฏบิัติการคอนกรีต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา บ.กศ. 11,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
585 สนับสนุนและพฒันาหอ้งปฏบิัติการชลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา บ.กศ. 11,000.00              1 1 หลักสูตร 6.1
586 โครงการปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการปฐพกีลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา บ.กศ. 11,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
587 โครงการบริการวิชาการการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2 มิติ ด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

588 เตรียมความพร้อมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา บ.กศ. 10,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
589 ส่งเสริมและพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ/

วิชาชีพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา บ.กศ. 33,100.00              1 1 หลักสูตร 6.1

590 พฒันาคณาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บ.กศ. 44,350.00              1 1 หลักสูตร 6.1

591 ปรับปรุงหอ้งปฏบิัติการวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ บ.กศ. 534,660.00             1 1 หลักสูตร 5.1
592 สนับสนุนการประกันคุณภาพหลักสูตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ บ.กศ. 20,286.00              1 1 หลักสูตร 6.1
593 สนับสนุนการจัดท าโครงการพเิศษของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาูและอิเล็กทรอนิกส์ บ.กศ. 26,000.00              1 1 หลักสูตร 6.1
594 ปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

595 สอนเสริมพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
596 พฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรร

ที ่21
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 25,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3

597 สนับสนุนการเรียนรู้ในหอ้งปฏบิัติการวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 100,000.00             1 1 หลักสูตร 6.1
598 โครงการสนับสนุนรายวิชาโครงการพเิศษนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการ

จัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 6.1

599 พฒันาคุณธรรมและจริยธรรมสาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
600 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมวิศซกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 6.1
601 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

ส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 30,000.00              5 5 หลักสูตร 5.1

602 สานสัมพนัธ์น้อง - พี ่เราชาววิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1
603 อบรมการใช้เคร่ืองมือวิเคราะหแ์ละการพฒันาทักษะเฉพาะทางด้าน

วิศวกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 75,000.00              1 1 หลักสูตร 3.3
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604 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพือ่การท างานและการประเมินผล
โดยผู้ใช้บัณฑิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 2.2

605 สนบัสนุนและพฒันาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน
หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 40,000.00              1 1 หลักสูตร 4.1

606 โครงการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 24,610.00              4 1 หลักสูตร 1.1
607 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 2.1
608 โครงการกีฬาสัมพนัธ์หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ บ.กศ. 15,000.00              1 1 หลักสูตร 6.1
609 พฒันาและบ ารุงหอ้งปฏบิัติการสืบค้นเพือ่การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
บ.กศ. 74,900.00              1 1 หลักสูตร 3.3

610 พฒันาอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บ.กศ. 162,000.00             1 1 คณะ 1.2

611 สนับสนุนการสอบ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บ.กศ. 45,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

612 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใหบ้ริการงาน
วิชาการ

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บ.กศ. 100,760.00             1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

613 บริหารงานและพฒันาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(งบกลาง
ส านัก)

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บ.กศ. 120,167.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

614 บริหารจัดการงานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

งานหลักสูตรและแผนการเรียน บ.กศ. 40,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

615 บริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

งานทะเบียนและประมวลผล บ.กศ. 70,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

616 บริหารจัดการงานบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

งานบัณฑิตศึกษา บ.กศ. 20,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

617 สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
เลย จังหวัดขอนแก่น (ด าเนินงานการจัดการจัดการเรียนการสอน 
ภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย   จังหวัดขอนแก่น)

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บ.กศ. 400,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

618 ค่าจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการจัดท าหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (TQF)

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บ.กศ. 136,500.00             4 1 มหาวิทยาลัย 1.1

619 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา  2562 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บ.กศ. 189,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

620 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพเิศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กศ.พ. 24,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 1.1
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621 ค่าตอบแทนอาจารย์ทีป่รึกษานักศึกษา ภาคพเิศษประจ าปีงบประมาณ
 2562

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กศ.พ. 69,180.00              1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

622 สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคพเิศษ  (ด าเนินงานศูนย์การศึกษา) ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กศ.พ. 1,418,400.00          1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

623 บริหารงานและพฒันาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กศ.พ. 97,733.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

624 คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

งานบัณฑิตศึกษา ป.โท 4,000.00                1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

625 คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 2562 ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

งานบัณฑิตศึกษา ป.เอก 2,000.00                1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

626 บริหารและพฒันาอาคารสถานทีส่ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.กศ. 99,620.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

627 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.กศ. 220,140.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

628 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.กศ. 40,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

629 วิจัยและพฒันานวัตกรรมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.กศ. 80,000.00              3 3 มหาวิทยาลัย 5.1

630 จัดซ้ือครุภณัฑ์เพือ่พฒันางานบริการใน ศูนย์วิทยบริการและหอ้งสมุด
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดขอนแก่น

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 66,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

631 บริหารจัดการเพือ่พฒันางานบริการภายใน ศูนย์วิทยบริการและ
หอ้งสมุดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดขอนแก่น

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 133,411.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

632 พฒันามุมส่งเสริมการเรียนรู้มุมนวัตกรรม ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 20,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

633 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับ อาจารย์ บุคลากร  
บรรณารักษ ์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 37,000.00              3 3 มหาวิทยาลัย 5.1

634 อบรมการใช้บริการหอ้งสมุด ส าหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 13,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

635 พฒันาทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรสนเทศของศูนย์วิทยบริการ
และหอ้งสมุดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 566,340.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

636 ค่าสาธารณูปโภค ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 142,765.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
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637 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 100,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

638 บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟาู ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 80,250.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

639 บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 400,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

640 ซ่อมบ ารุงเครือข่ายและคอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 375,135.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

641 ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักของศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 201,850.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

642 พฒันาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบวัด
ความรู้ความสามารถทัว่ไปด้านคอมพวิเตอร์ (Exit- Exam)

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 100,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

643 อบรมด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาปี
การศึกษา2562

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 100,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

644 จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 126,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

645 จัดซ้ือครุภณัฑ์เพือ่งานบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 231,800.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

646 ซ่อมบ ารุงส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 330,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

647 อบรมเชิงปฏบิัติการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์
และนักศึกษา

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 90,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

648 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ังบริเวณหอ้งโถงอาคารเรียน
รวม 19 และ 23

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 94,400.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

649 ปรับปรุงระบบเสียงหอ้งประชุมชัน้ 9 อาคารเรียนรวม 23 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 64,800.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

650 จัดจ้างเจ้าหน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ์งานนวัตกรรมการเรียนการสอน(จ้าง
ชัว่คราว)

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บ.กศ. 189,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

651 พฒันานักศึกษาสู่สากล ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 1,000,000.00          1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
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652 อบรมและสอบทักษะภาษาต่างประเทศ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 77,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

653 ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT- EXAMส าหรับนักศึกษาชัน้ปี
สุดท้าย

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 13,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

654 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที ่1 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

บ.กศ. 10,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

655 พฒันางานบริการในศูนย์วิทยบริการและหอ้งสมุดศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดขอนแก่น

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ กศ.พ. 107,688.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

656 ปรับปรุงระบบเสียงหอ้งประชุมและระบบแลนหอ้งอบรมคอมพวิเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ กศ.พ. 205,800.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

657 จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพเิศษ (กศ.พ.) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ กศ.พ. 4,000.00                4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

658 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานนวัตกรรมการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศ.พ. 138,360.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

659 จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับปริญญาโท ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ป.โท 2,000.00                4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

660 จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับปริญญาเอก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ป.เอก 1,000.00                4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

661 อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
ประจ าปี 2562

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม บ.กศ. 40,000.00              5 5 มหาวิทยาลัย 4.1

662 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  67 พรรษา 28 
 กรกฎาคม  2562

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม บ.กศ. 30,000.00              5 5 มหาวิทยาลัย 4.1

663 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที ่9  เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 
สิงหาคม 2562

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม บ.กศ. 30,000.00              5 5 มหาวิทยาลัย 4.1

664 การบริหารจัดการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กศ.พ. 161,580.00             4 5 มหาวิทยาลัย 5.1
665 อนุรักษแ์ละสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่ของนักศึกษาภาคพเิศษ ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จังหวัดขอนแก่น
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กศ.พ. 30,000.00              5 5 มหาวิทยาลัย 4.1

666 โครงการสร้างองค์ความรู้ (KM) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กศ.พ. 4,270.00                5 5 มหาวิทยาลัย 4.1
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667 โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่ของนักศึกษาภาคพเิศษ
 มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กศ.พ. 23,380.00              5 5 มหาวิทยาลัย 4.1

668 บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันวิจัยและพฒันา บ.กศ. 287,180.00             4 3 มหาวิทยาลัย 2.1
669 บริหารจัดการวัสดุส านักงานส านักวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป บ.กศ. 7,300.00                4 1 คณะ 5.1
670 สนับสนุนการอนุรักษว์ัฒนธรรมและท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป บ.กศ. 4,500.00                5 5 คณะ 4.1
671 พฒันาอาจารย์รายหวั ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป บ.กศ. 24,000.00              4 1 หลักสูตร 4.1
672 สนับสนุนการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป บ.กศ. 35,500.00              1 1 คณะ 1.5
673 สนับสนุนการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป ส านักวิชาศึกษาทัว่ไป บ.กศ. 20,000.00              1 1 คณะ 1.5
674 ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 15,569,240.00        4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
675 ค่าประกันสังคมของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 756,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
676 เงินเพิม่ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 900,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
677 ค่าตอบแทนผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญ กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 2,042,500.00          4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
678 เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าภาควิชา กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 201,600.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
679 เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ

จังหวัดขอนแก่น
กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 280,800.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

680 เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ  และรองผู้อ านวยการส านักวิชา
ศึกษาทัว่ไป

กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 190,800.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

681 โครงการค่าจ้างคนพกิารทีส่ามารถท างานได้ กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 313,500.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
682 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สายสนับสนุน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 412,560.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
683 เงินเพิม่การครองชีพชัว่คราว ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 190,800.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
684 ค่าประกันอุบัติเหตุรายปี กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 330,400.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
685 ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 16,200,000.00        1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
686 ค่าประกันสังคมของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 1,012,500.00          1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
687 เงินเพิม่ค่าจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 756,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
688 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สายผู้สอน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 337,500.00             1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
689 ส่งเสริมเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 1,000,000.00          4 1 มหาวิทยาลัย 1.3
690 ส่งเสริมเข้าสนับสนุนต าแหน่งทีสู่งขึน้ของสายสนับสนุน กองกลาง งานบริหารงานบุคคล กองกลาง บ.กศ. 300,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
691 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 600,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
692 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 500,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
693 ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์  (ค่าใช้จ่ายในการดูแลตามอายุการใช้งาน) กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 864,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
694 ค่าจ้างเก็บขยะ กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 240,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
695 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ทัง้มหาวิทยาลัย กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 541,165.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
696 จัดหาครุภณัฑ์ประกอบอาคารเรียน กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 1,200,000.00          4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
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697 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพวิเตอร์ วัสดุอืน่ๆ กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 420,105.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
698 ปรับปรุงภมูิทัศน์ของมหาวิทยาลัย กองกลาง งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 280,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
699 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ของมหาวิทยาลัย กองกลาง  งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 450,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
700 ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย กองกลาง  งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 400,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
701 ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง กองกลาง  งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 400,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
702 ค่าจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร

มหาวิทยาลัย
กองกลาง  งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 450,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

703 บ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบชิลเลอร์อาคารศูนย์
คอมพวิเตอร์และส านักวิทย

กองกลาง  งานพสัดุ กองกลาง บ.กศ. 200,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

704 ค่าสาธารณูปโภค กองกลาง  งานการเงิน กองกลาง บ.กศ. 11,000,000.00        4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
705 ค่าดูแลระบบบัญชี กองกลาง  งานการเงิน กองกลาง บ.กศ. 50,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
706 ค่าตอบแทนการสอน ภาคปกติ กองกลาง  งานการเงิน กองกลาง บ.กศ. 5,000,000.00          1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
707 ค่าถอนคืนหน่วยกิต กองกลาง  งานการเงิน กองกลาง บ.กศ. 783,400.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
708 สนับสนุนการบริหารจัดการและพฒันาบุคลากรกองกลาง  ส านักงาน

อธิการบดี
กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 580,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

709 งานกีฬาอาจารย์และบุคลากร กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 900,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
710 พธิีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษยีณอายุราชการ  วัน

ส าคัญ งานรัฐพธิี  งานประเพณีประจ าปี  และงานอืน่ๆ
กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 960,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

711 ค่าต่อภาษ ี ค่า พรบ. และค่าประกันภยัรถยนต์ของมหาวิทยาลัย กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 240,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
712 ค่าปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ เปิด- ปิดอาคารเรียนทีม่ีการเรียนการ

สอนหลังเวลา 16.30 น.
กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 400,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

713 ค่าปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  ส าหรับผู้ควบคุมและและเจ้าหน้าที ่  
เพือ่อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
(ในระหว่างเวลา 16.30 - 21.00 น.)

กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 150,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

714 ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติและเจ้าหน้าที ่เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการ

กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 305,050.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

715 จัดหาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 300,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
716 พฒันาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานอธิการบดี กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี บ.กศ. 50,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
717 การจัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ และการ
จัดประชุมคณะกรรมการตามกฎหมาย

กองกลาง  งานนิติการ  กองกลาง บ.กศ. 200,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
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718 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย)

กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 802,400.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

719 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุมสภาวิชาการ) กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 186,400.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
720 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย)
กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 150,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

721 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ)

กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 110,300.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

722 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุม
คณะอนุกรรมการสภาฝุายบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย)

กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 52,800.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

723 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์  ส านัก  คณะ  และสถาบัน)

กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 150,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

724 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 19,100.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

725 การจัดประชุมตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาใหทุ้นพฒันาคณาจารย์และบุคลากร)

กองกลาง  งานการประชุมและกิจการสภาฯ กองกลาง บ.กศ. 38,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

726 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและเพิม่ขีดความสามารถในการ
พฒันามหาวิทยาลัย (งบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน)

กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย บ.กศ. 2,400,000.00          4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

727 จัดซ้ือเคร่ืองมือ และอุปกรณ์เพือ่การจัดการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ กองกลาง  งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง บ.กศ. 42,300.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
728 จัดท าวารสาร “ขุมทองสาร” กองกลาง  งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง บ.กศ. 25,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
729 บริหารจัดการงานกิจการพเิศษและสิทธิประโยชน์ กองกลาง  งานกิจการพเิศษและสิทธิประโยชน์ บ.กศ. 22,410.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
730 บริหารจัดการงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กองกลาง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ บ.กศ. 40,390.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
731 พฒันานักศึกษาสู่สากล กองกลาง  งานวิเทศสัมพนัธ์ บ.กศ. 2,700,000.00          1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
732 บริหารจัดการงานวิเทศสัมพนัธ์ กองกลาง  งานวิเทศสัมพนัธ์ บ.กศ. 35,890.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
733 ค่าตอบแทนการด าเนินงาน เสาร์-อาทิตย์ กองกลาง  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง กศ.พ. 2,842,650.00          4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
734 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ของมหาวิทยาลัย กองกลาง  งานพสัดุ  กองกลาง กศ.พ. 23,072.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
735 ค่าตอบแทนการสอน ภาคพเิศษ กองกลาง  งานการเงิน กองกลาง กศ.พ. 3,600,000.00          1 1 มหาวิทยาลัย 5.1
736 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี กศ.พ. 100,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
737 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี กองกลาง  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี กศ.พ. 100,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
738 น าเสนอการวิเคราะหค่์างานเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนการเสนอ

ผลงานจริง
กองกลาง  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง กศ.พ. 22,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
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739 อบรมคณะกรรมการประเมินผลการวิเคราะหค่์างาน ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน

กองกลาง  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง กศ.พ. 23,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

740 อบรมการเขียนผลงานเชิงวิเคราะหจ์ากงานประจ า ส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน

กองกลาง  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง กศ.พ. 55,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

741 ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน กองกลาง  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ป.โท 31,200.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
742 ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน กองกลาง  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ป.เอก 25,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
743 งบสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย กองกลาง  งานการเงิน กองกลาง รายได้อืน่ ๆ 1,500,000.00          4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
744 ค่าจ้างบุคลากร (จ านวน 12 เดือน) กองกลาง  งานกิจการพเิศษและสิทธิประโยชน์ รายได้อืน่ ๆ 2,263,080.00          4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
745 บริหารจัดการงานกิจการพเิศษและสิทธิประโยชน์ กองกลาง  งานกิจการพเิศษและสิทธิประโยชน์ รายได้อืน่ ๆ 2,258,136.00          4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
746 บริหารจัดการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย กองกลาง  งานกิจการพเิศษและสิทธิประโยชน์ รายได้อืน่ ๆ 541,440.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
747 โครงการแลกเปล่ียนระยะส้ันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย และ

มหาวิทยาลัยฟหูยิน
กองกลาง  งานวิเทศสัมพนัธ์ รายได้อืน่ ๆ 82,500.00              1 1 หลักสูตร 3.3

748 สนับสนุนการปรับแผนการเรียนและการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน บ.กศ. 400,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1

749 พฒันาอาจารย์รายหวั กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน บ.กศ. 138,000.00             4 1 หลักสูตร 4.1
750 ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน บ.กศ. 1,005,310.00          1 1 มหาวิทยาลัย 1.4
751 ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รายวิชาศึกษาทัว่ไป กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน บ.กศ. 1,085,800.00          1 1 มหาวิทยาลัย 1.4
752 บริการวิชาการและการวิจัยพฒันานวัตกรรม กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน บ.กศ. 1,500,000.00          3 3 มหาวิทยาลัย 3.1
753 ส่งเสริมและพฒันาสาขาวิชาทุกสาขาวิชา กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน บ.กศ. 3,000,000.00          4 1 มหาวิทยาลัย 1.4
754 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน บ.กศ. 199,528.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
755 บริหารจัดการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กศ.พ. 87,420.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
756 ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพเิศษ (ค่าวัสดุฝึก กศ.พ.) กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กศ.พ. 161,300.00             1 1 มหาวิทยาลัย 1.4
757 ค่าวัสดุฝึกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพเิศษ รายวิชาศึกษาทัว่ไป 

(รายวิชา GE)
กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน กศ.พ. 8,000.00                1 1 มหาวิทยาลัย 1.4

758 สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 2562

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ป.โท 302,400.00             1 1 มหาวิทยาลัย 1.4

759 สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 2562

กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ป.เอก 435,400.00             1 1 มหาวิทยาลัย 1.4

760 บริหารจัดการกองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 215,390.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
761 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 400,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
762 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทยและการเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาท้องถิน่
กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 300,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 1.5

763 การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ “จันทน์ผาเกมส์” คร้ังที ่42 กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 20,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
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764 การแข่งขันกีฬาภายใน “จันทน์ผาเกมส์” คร้ังที ่42 กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 40,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
765 กิจกรรม “ชาเลนจ์เดย”์ ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 50,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
766 ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพต้านยาเสพติด กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 10,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
767 จัดหาวัสดุเพือ่การเล่นกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 32,120.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
768 สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 80,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
769 สนับสนุนกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

จังหวัดขอนแก่น
กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 30,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5

770 การแข่งขันกีฬาหอพกันักศึกษาภายในสัมพนัธ์ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 10,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
771 จัดหาวัสดุ ยาและเวชภณัฑ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 100,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
772 ตรวจคัดกรองนักศึกษาใหม่ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีการศึกษา

 2562
กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 50,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5

773 บริจาคโลหติ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 15,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
774 อบรมนวดเพือ่สุขภาพ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 35,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
775 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 810,100.00             4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
776 ปรับปรุงพฒันาหอพกันักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 700,000.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
777 บริหารจัดการหอพกันักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 375,680.00             4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
778 สมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ปีงบประมาณ 

2562
กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา บ.กศ. 1,215,150.00          4 1 มหาวิทยาลัย 1.4

779 สนับสนุนกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กศ.พ. 82,240.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
780 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์กีฬาเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กศ.พ. 56,120.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
781 จัดหาวัสดุ ยาและเวชภณัฑ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กศ.พ. 39,180.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
782 จัดหาวัสดุ ยาและเวชภณัฑ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จ.

ขอนแก่น
กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กศ.พ. 30,000.00              4 1 มหาวิทยาลัย 1.5

783 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาภาค กศ.พ. กองพฒันานักศึกษา กองพฒันานักศึกษา กศ.พ. 115,300.00             4 1 มหาวิทยาลัย 1.5
784 บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน บ.กศ. 62,790.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
785 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานประกันคุณภาพการศึกษา บ.กศ. 67,300.00              4 1 มหาวิทยาลัย 5.1
786 พฒันางานบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเลย
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเลย โรงเรียนสาธิต 5,333,520.00          4 2 คณะ 5.1

787 ส่งสเริมกิจกรรมพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตอันพงึประสงค์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 3,450.00                2 2 คณะ 1.1

788 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 31,050.00              2 2 คณะ 1.1
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789 บ ารุงหอ้งสมุด ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 2,280.00                4 2 คณะ 5.1

790 พฒันาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 30,000.00              2 2 คณะ 1.1

791 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครูผู้ช่วย
ภาค ก

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 9,350.00                2 2 คณะ 1.5

792 อบรมเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครูผู้ช่วย
ภาค ข

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 9,350.00                2 2 คณะ 1.5

793 จัดหาวัสดุเพือ่พฒันาการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

คณะครุศาสตร์  ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 6,050.00                2 2 คณะ 1.5

794 โครงการการเป็นผู้ประกอบการยุคThailand 4.0 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 4,600.00                1 1 หลักสูตร 5.1

795 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในหอ้งเรียนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะหข์้อมูลงานวิจัย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 3,600.00                3 3 หลักสูตร 5.1

796 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้น าในศตวรรษที ่21 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 6,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

797 โครงการเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ทางการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 3,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

798 โครงการเตรียมความพร้อมสอบบรรจุเพือ่ความมัน่คงในอาชีพ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 6,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

799 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพฒันางานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 2,800.00                1 1 หลักสูตร 2.1

800 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 5,400.00                1 1 หลักสูตร 5.1

801 อบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชีในศตวรรษที ่21 นักศึกษาภาคปกติ
(ศูนย์ขอนแก่น)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 5,500.00                1 1 หลักสูตร 5.1

802 เปิดโลกทัศน์ทางด้านการบัญชีนักศึกษาภาคปกติ (ศูนย์ขอนแก่น) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 8,000.00                1 1 หลักสูตร 5.1

803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ (ศูนย์
ขอนแก่น)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 4,800.00                1 1 หลักสูตร 5.1

804 ฝึกอบรมการพฒันาบุคลิกภาพส าหรับนักบัญชีในศตวรรษที ่21 
นักศึกษาภาคปกติ(ศูนย์ขอนแก่น)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 3,360.00                1 1 หลักสูตร 3.3
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805 ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหข์้อมูลส าหรับ
งานวิจัย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) บ.กศ. 7,540.00                3 3 หลักสูตร 5.1

806 บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 3,383.00                4 1 หลักสูตร 1.1

807 ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 31,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

808 สาธารณสุขสัมพนัธ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น บ.กศ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

809 จัดหาน้ ามันเชือ้เพลิงศูนย์การศึกษาฯ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 50,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

810 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 10,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

811 ค่าสาธารณูปโภคศูนย์การศึกษาฯ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 750,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

812 จัดหาวัสดุส านักงานศูนย์การศึกษาฯ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 30,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

813 ค่าใช้จ่ายไปราชการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 50,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

814 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 30,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

815 ปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์การศึกษาฯ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 25,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

816 จัดหาวัสดุในการซ่อมแซมอาคารและสถานที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 25,000.00              1 1 มหาวิทยาลัย 5.1

817 พฒันาอาจารย์แต่ละคณะ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 108,000.00             1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

818 บริหารจัดการงานศูนย์ฯ ขอนแก่น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

บ.กศ. 30,000.00              4 1 คณะ 5.1

819 โครงการอบรมฝึกทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยทางธุรกิจ

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 25,000.00              3 3 หลักสูตร 5.1

820 โครงการสัมมนาติวสอบ กพ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 23,400.00              1 1 หลักสูตร 5.1
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัย
(ยุทธศาสตร์ที)่ (ขอ้ที)่ ระดบั ขอ้ที่

 งบประมาณ
ทีไ่ดร้ับจัดสรร

สอดคล้องกับตวัชีว้ัด/ตวับง่ชี้
สกอ.ล าดบัที่ ชือ่โครงการ คณะ/หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ประเภทงบประมาณ

821 โครงการเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ทางการจัดการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 30,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

822 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรและการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการจัดการ (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 24,800.00              4 1 หลักสูตร 1.1

823 ฝึกอบรมการพฒันาบุคลิกภาพส าหรับนักบัญชีในศตวรรษที ่21 
นักศึกษาภาคพเิศษ (ศูนย์ขอนแก่น)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 10,400.00              1 1 หลักสูตร 3.3

824 เปิดโลกทัศน์ทางด้านการบัญชีนักศึกษาภาคพเิศษ (ศูนย์ขอนแก่น) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 17,000.00              1 1 หลักสูตร 5.1

825 สัมมนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีในศตวรรษที ่21 นักศึกษาภาคพเิศษ
 (ศูนย์ขอนแก่น)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 14,200.00              1 1 หลักสูตร 5.4

826 บริหารจัดการและการพฒันางานประกันคุณภาพทวนสอบผลสัมฤทธิ์
สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี (ศูนย์ขอนแก่น) กศ.พ. 20,000.00              1 1 หลักสูตร 1.1

827 จัดซ้ือครุภณัฑ์เพือ่การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น กศ.พ. 39,240.00              1 1 หลักสูตร 6.1

828 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น กศ.พ. 11,400.00              1 1 หลักสูตร 5.1

829 อบรมเชิงปฏบิัติการโปรแกรมฐานข้อมูลด้านสุขภาพ JHCIS ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ฯ ขอนแก่น กศ.พ. 14,150.00              1 1 หลักสูตร 5.1

830 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติจาก
ศูนย์การศึกษาขอนแก่นมาศูนย์การศึกษาเลย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัเลยจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
จังหวัดขอนแก่น

กศ.พ. 53,890.00              1 1 มหาวิทยาลัย 1.1

139,499,108.00      รวม



 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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