ที่ 176/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บริหารจัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
การดาเนิ นงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดาเนินการตาม
พันธกิจที่มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการนา
องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีไปใช้ในการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดทาหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ
ถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
1. กรอบงานบริการวิชาการ
1.1 ลักษณะของโครงการบริการวิชาการจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น โดยมีหลักฐานแสดงความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น และในโครงการจะต้องมีเกณฑ์การประเมิน
3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม
(2) ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม
(3) ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1.2 โครงการบริการวิชาการที่จัดจะต้องมีการบูรณาการร่วมกับภารกิจอื่นๆ เช่น การเรียน
การสอน การวิจัยหรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ลักษณะข้อเสนอของโครงการบริการวิชาการ
การจั ด สรรงบประมาณให้ ค ณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ พิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมของโครงการและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น และกาหนดให้โครงการละไม่เกิน
20,000 บาท
3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
3.1 คุณสมบัติต้องเป็นอาจารย์ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานประจาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนเฉพาะกิจ
3.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
3.3 ไม่เป็นผู้ที่ค้างส่งรายงานโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาหรือ
รายงานสรุปผลโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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4. การส่งโครงการบริการวิชาการ
ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 3 ให้ จั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการโดยใช้ แ บบเสนอโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จานวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดย
สามารถดาวโหลดแบบเสนอโครงการได้ทางเว็ปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. การพิจารณากลั่นกรองโครงการบริการวิชาการ
5.1 เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัยภายในโครงการอย่างชัดเจน และมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
5.2 เป็ น โครงการที่ เ น้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ภาคเอกชน ภาครั ฐและหน่ ว ยงานวิช าชีพในการบริการทางวิช าการของโครงการบริการวิช าการแก่สังคม
ซึ่งควรเน้นบริเวณรอบมหาวิทยาลัยก่อนที่จะไปสู่รอบนอก ได้แก่ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
5.3 โครงการบริการวิชาการที่ต้องยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนต้องมีการกาหนดผลสาเร็จตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ ต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80 ทุกประเด็นในเกณฑ์ข้อ 1.1
5.4 โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ จะผ่ า นการคัด เลื อ กต้ องเป็ นโครงการที่ ส ามารถประเมิ น
ประโยชน์หรือผลกระทบในการบริการวิชาการของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างชัดเจน
5.5 หากมีการละทิ้งงานโครงการและไม่สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
หรื อไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ แล้ วเสร็จ ตามกาหนดระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัดสิทธิ การขอรับ
ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป
5.6 ในการยื่ นข้อเสนอโครงการบริการวิช าการแก่สั งคม ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดส่ ง
ข้อเสนอโครงการเพียง 1 โครงการ ต่อ 1 คน เท่านั้น
6. โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการ
โครงการที่ได้รับ การอนุมัติ คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการให้แล้ วเสร็จ
โดยต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 และส่งรายงานการดาเนินโครงการมายังงาน
บริ การวิช าการและพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒ นา ภายในวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2558
ตามรูป แบบรายงานโครงการบริ การวิช าการที่กาหนด จานวน 3 เล่ม พร้อมแผ่ นซีดี จานวน 1 แผ่ น โดย
จะมอบให้คณะ จานวน 1 เล่ม ภาควิชา จานวน 1 เล่ม และสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 1 เล่ม
7. คณะและสานักวิชา ส่งรายงานการประเมินผลกระทบและประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ
ตลอดจนการรั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนให้ แ ก่ ง านบริ ก ารวิ ช าการและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 3 เล่ม ต่อโครงการ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 ตามรูปแบบรายงาน
การประเมินผลกระทบของงานบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด
8. มหาวิทยาลัยทาการประกาศผลการพิจารณาโครงการบริการวิชาการที่ผ่านการพิจารณาภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

