ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 บั ญ ญั ติ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เสริ ม สร้ า งพลั งปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น เป็ น ที่ พึ่ งพิ ง ของท้ อ งถิ่ น
โดยมีบ ทบาทส าคัญในการยกระดับการศึกษาและพัฒ นาท้องถิ่นของตนนั้น มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร
จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) โดยมีวิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2565)
คือ “การเป็ น มหาวิทยาลั ย ที่ มีความพร้ อมในการเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่น ” และกาหนด
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ส าคั ญคื อ “การพั ฒนาท้ องถิ่ นด้ วยพั นธกิ จสั มพั นธ์ มหาวิ ทยาลั ยกั บสั งคมท้ องถิ่ น (University
Engagement) ด้ วยศาสตร์ พระราชา” ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ดั ง กล่ า วบรรลุ
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
กาหนดนโยบายการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ แก่สังคมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
รายละเอียดแนวทางการจัดทาโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานระดับต่างๆ
1. ระดับคณะ / ศูนย์
โครงการบริ ก ารวิช าการที่ จ ะเสนอต้ อ งมี รูป แบบการดาเนิ น งานที่ เน้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรียนรู้แ ละ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยวิชาชีพ ที่มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนหรือพันธกิจอื่น โดยมีรายละเอียดที่เป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้ทุกหน่วยงานจัดทาระบบและกลไกการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้ อ งถิ่น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มหน่ ว ยงานและก าหนดเป้ าหมายในการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยองค์ ความรู้
ตามศาสตร์ของแต่ละคณะและบูรณาการศาสตร์ข้ามคณะอย่างจริงจัง
2) ให้ทุกหน่วยงานกาหนดพื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้ กาหนดพื้นที่เป้ าหมายโดยดาเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และทางมหาวิทยาลัยรวบรวมพื้นที่เป้าหมาย
แจ้งให้ทางจังหวัดกาแพงเพชรและตากทราบต่อไป
3) ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายคณะต้องลงพื้นที่สารวจปัญหา ความต้องการพัฒนาให้ชัดเจน
เพื่ อ ก าหนดประเด็ น ชี้ น า แก้ ปั ญ หา หรื อ พั ฒ นาพื้ น ที่ / ชุ ม ชนเป้ า หมาย และต้ อ งมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของ
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายรับ -รายจ่าย หนี้สิน
วิถีการดารงชีวิต ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ทัศนคติ การศึกษา ความรู้และทักษะอาชีพ สภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดการป่า น้า ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะ เป็นต้น
4) ในการกาหนดประเด็นเพื่อชี้นา แก้ปัญหา หรือพั ฒนาชุมชนเป้าหมาย จะต้องระบุองค์ความรู้
ที่ใช้ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน โดยองค์ความรู้ที่ใช้ควรเป็นองค์ความรู้ที่สามารถดาเนินการในลักษณะ
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ระดับคณะ ควรมีแนวทางให้ทุกหลักสูตรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ ทั้งนี้หากมีความจาเป็นที่ต้องจะต้องบูรณาการข้ามศาสตร์ของคณะอื่นด้วย ให้คณะประสานการทางาน

ในลักษณะภาคีเครือข่ายระหว่างคณะ โดยคณะเจ้าของพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการดาเนินโครงการ
หรืออาจดาเนินการในลักษณะการสมทบงบประมาณร่วมกัน (matching fund) ก็ได้
5) ในการวางแผนดาเนินงานโครงการ และการปฏิบัติงานตามโครงการจะต้องมีการบูรณาการ
การทางานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในลักษณะจตุรภาคี ได้แก่เครือข่ายภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
6) ในการดาเนินการโครงการเพื่อชี้นา แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ควรใช้กระบวนการ
หรือระเบียบวิธีการวิจัย หรือแนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และ
เกิด “ชุมชนนวัตกรรม” ตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7) ประเด็น ที่กาหนดเพื่อชี้นา แก้ปัญ หา หรือพัฒ นาชุ มชนเป้าหมาย จะต้องมีเป้าหมายหลั ก
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรือแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น การทาให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือการสร้างประโยชน์
อื่นแก่ชุมชนหรือสังคม โดยจะต้องสามารถประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการในลักษณะของการทาให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และสร้ างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สาหรับคณะครุศาสตร์
ควรมีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับสถานศึกษา
8) ให้ทุกคณะ สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็น “วิศวกรสังคม” อันเป็นทักษะ
ร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และส่งเสริมให้วิศวกรสังคมได้ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ที่คณะ
รับผิดชอบ ภายใต้การกากับติดตาม ดูแล ให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์หรือบุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
9) ในการดาเนิน โครงการพัฒ นาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายให้ ดาเนินการจนถึงขั้นการพัฒ นา ทั้งนี้
ทีมงานองคมนตรีได้แบ่งประเภทโครงการไว้ ได้แก่ 1) กิจกรรมสัมพันธ์ 2) กิจกรรมการอบรม 3) กิจกรรมการ
วิจัย และ 4) กิจกรรมการพัฒนา
10) การประเมินความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้ทุกหน่ว ยงานสารวจข้อมูล
ตัวชี้วัดก่อนเริ่มดาเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลประเมินก่อนและหลังการทาโครงการ
11) ในการวัดผลจากการดาเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
พร้อมระบุระยะเวลาในการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ การแก้ไขปัญหา ภายหลังจากการดาเนิน
โครงการที่ชัดเจน
12) ให้ ทุ กหน่ ว ยงานรายงานความก้ าวหน้ าในการด าเนิ น งานเป็ น รายไตรมาส พร้อมจั ดท า
รายงานประเมิน โครงการหลังจากดาเนิ นโครงการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน ตามคู่มือที่สานักบริการฯ กาหนด
โดยส่งให้สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เพื่อสรุปในภาพรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
13) สาหรับศูนย์ความเป็นเลิศ ให้เลือกตัวชี้วัดที่กาหนด ไม่น้อยกว่า 3 ตัวชี้วัด โดยภายใน 3 ปี
จะต้องดาเนินการให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้
13.1) มีการน าผลการวิจัยหรือนวัตกรรม ของบุ คลากรของศูน ย์ ที่มีอยู่เดิ มไปถ่ายทอด
เพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย หรือสถานศึกษาเป้าหมาย
13.2) มีการพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกิดจากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของศูนย์ เพื่อนาไปสู่
การจัดทารายงานการวิจัยหรือนวัตกรรม
13.3) ผลการวิ จั ย หรือ นวัต กรรมที่ เกิ ด ขึ้น จากข้อ 13.3 สามารถน าไปใช้ ในการสร้าง
องค์ความรู้ในทางวิช าการและ/หรือ น าไปใช้ในการพัฒ นานโยบายสาธารณะและพัฒ นานวัตกรรมเพื่ อสั งคม
รวมถึงการนาไปใช้ในการปรับระบบและกลไกในการแก้ไขปัญหาหรือไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
หรือสถานศึกษาเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

13.4) ผลจากการถ่ายทอด/ให้บริการวิชาการนาไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้
ให้ชุมชนเป้าหมาย หรือนาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของนักเรียน ในสถานศึกษา
เป้าหมาย
13.5) ชุมชนเป้าหมายหรือสถานศึกษาเป้าหมายมีการขยายผลการดาเนินงานไปสู่ชุมชนอื่น
หรือสถานศึกษาอื่น หรือ สร้างเครือข่ายการดาเนินงานที่เห็ นผลชัดเจน อันเป็นผลมาจากการได้รับการบริการ
วิชาการของศูนย์
13.6) ศูนย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือผลงานของศูนย์ได้รับรางวัล หรือชุมชน
เป้าหมายได้รับรางวัล หรือสถานศึกษาเป้าหมายประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน โดยสถานศึกษาพิจารณา
จากผลการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม หรือการได้รับรางวัล
ของสถานศึกษา ครูหรือนักเรียนจากการแข่งขันในระดับชาติ หรือมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) ที่ดีขึ้น หรือมีผลการทดสอบ NT หรือ O-NET ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
13.7) ผลงานของศูนย์ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
13.8) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13.9) มี ก ารบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ การบริ ก ารวิ ช าการของศู น ย์ โดย
นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 50 คน
2. ระดับสานัก สถาบัน
สานัก สถาบัน เป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น
บรรลุเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภ าพ จึงควรมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนและ
เอื้อต่อการปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์ โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1) ให้ ส านั ก สถาบั น ก าหนดประเด็ น การสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ต ามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
ให้ชัดเจนโดยจะต้องมีการสารวจข้อมูลประเด็นปัญหา ความต้องการก่อนการพัฒนา ตามแบบฟอร์มที่สานักจัดทา
และจัดทาเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2) ในการกาหนดประเด็น การสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์ จะต้องระบุกลุ่ มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ข้อมูลสนับสนุนได้
3) ให้ทุกสานัก สถาบัน รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส พร้อมจัดทารายงาน
ประเมินโครงการหลังจากดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน ตามคู่มือที่สานักบริการฯ กาหนด โดยส่งให้
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เพื่อสรุปในภาพรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
3. ระดับหลักสูตร
โครงการบริการวิชาการที่เสนอจะต้องมีรูปแบบการดาเนินงานที่เน้นเพื่อให้เกิ ดการเรียนรู้และพัฒนา
กลุ่ ม เป้ าหมายหรื อ ประเด็ น ที่ ก าหนดโดยมี ลั ก ษณะการบู รณาการการบริก ารวิ ช าการกั บ การเรีย นการสอน
มีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1) ให้หลักสูตรจัดทาโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ กาหนดประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมาย
โดยใช้ประเด็น พื้นที่ หรือ ชุมชนเป้าหมายที่คณะ หรือ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
2) กลุ่ ม เป้ าหมายหลั กของโครงการจะต้อ งเป็ น บุ ค คลภายนอก แต่ นั กศึก ษาที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ต้องเป็ นเพียงผู้สั งเกตการณ์เท่านั้น โดยสัดส่วนของบุคคลภายนอกจะต้องมี
มากกว่า ร้อยละ 70
3) ต้องมีการระบุ วิธีการ/รูปแบบ ของกิจกรรมที่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยระบุรายวิชา เนื้อหาและจานวนนักศึกษาของรายวิชานั้นให้ชัดเจน

4) วัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอนอกจากเป็นการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
แล้ ว จะต้ อ งก าหนดวัต ถุป ระสงค์ เชิงพฤติ กรรมที่ ต้ องการให้ เกิด ขึ้น กั บ นั กศึ กษา โดยจะต้อ งกาหนดตัว ชี้ วัด
เชิงพฤติกรรม วิธีการวัดและประเมิน และเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน
5) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าจะต้ อ งจั ด ท ารายงานผลการบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ
การบริการวิชาการแยกจากรายงานประเมินผลโครงการ โดยให้จัดทาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6) ผลลั พ ธ์ที่ ได้จ ากการประเมิน ผลโครงการบริการวิช าการที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
จะต้องกาหนดแนวทางการนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตรที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
6.1) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
6.2) การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา โดยต้องสามารถระบุการปรับปรุงที่ชัดเจน
6.3) การขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่
6.4) การต่อยอดสู่หนังสือหรือตารา
4. ระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลั ย ให้ คณะกาหนดพื้นที่ /ชุมชนเป้าหมายสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แจ้งให้
มหาวิท ยาลั ย ทราบเพื่ อ ทาความตกลงกั บ จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัด ตากไว้แล้ ว จานวน 14 พื้ น ที่ และ
มอบหมายพื้นที่ให้แต่ละคณะ /หน่วยงาน ดังนี้
(1) ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มอบหมายคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(2) ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มอบหมายคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(3) ต าบลสั ก งามอ าเภอคลองลาน จั งหวั ด ก าแพงเพชร มอบหมายคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(4) ตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร มอบหมายคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(5) ตาบลโกสัมพี อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มอบหมายคณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก
(6) ต าบลท่ า ขุ น ราม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร มอบหมายคณะวิ ท ยาการจั ด การ
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(7) ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(8) ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร มอบหมายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(9) ต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัค คี จังหวัดก าแพงเพชร มอบหมายคณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(10) ต าบลคณฑี อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มอบหมายคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(11) หมู่บ้านป่าคา หมูบา นวุงกะสัง ตาบลโป่งน้ำร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
มอบหมายคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(12) ตาบลเทพนคร อาเภอเมือง จังหวัด กาแพงเพชร มอบหมายส านั กบริการวิช าการและ
จัดหารายได้ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

(13) ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ตาบลวังหิน อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มอบหมายสานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(14) ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก มอบหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(15) ตาบลแม่ตาว อาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก มอบหมายมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร
แม่สอด เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
(16) ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มอบหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก
๒) สาหรับคณะครุศาสตร์ ให้กาหนดเป้าหมายหลักในเชิงประเด็นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้ กับ กลุ่ มเป้ าหมายในระดับ สถานศึ กษา และคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ กาหนดเป้ าหมายหลั ก ในเชิงประเด็ น
การพัฒนาสุขภาพชุมชนหรือการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
3) ศูนย์ความเป็นเลิศของแต่ละคณะ และหลักสูตร ให้เข้ามาร่วมดาเนินโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ
ของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ตามบริบทปัญหาและความต้องการของพื้นที่นั้นๆ
4) มหาวิทยาลัย โดยสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 2 พื้นที่
จะดาเนินการประสานเครือข่ายภายในทั้งระดับคณะ สานัก สถาบัน ศูนย์ และระดับหลักสูตร ที่มีศักยภาพและ
ความเชี่ ย วชาญตรงกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของพื้ น ที่ เป้ า หมาย เพื่ อ ให้ เข้ า ร่ ว มด าเนิ น โครงการ
โดยมีงบประมาณดาเนินการนอกเหนือจากที่จัดสรรให้คณะ ศูนย์ และหลักสูตรไว้แล้วข้างต้น
รายละเอียดแนวทางการเสนอโครงการในภาพรวม
1. โครงการตามแผนงานยุ ท ธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ห น่ ว ยงานเสนอ
ต้องมีการดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ โดยกาหนดเกณฑ์ความสาเร็จไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
2. โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสนอ ต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถประเมินประโยชน์หรือผลกระทบในการบริการแก่สังคมได้อย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาจากการระบุ
ข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ต้องมีการระบุข้อมูลที่มีความชัดเจน ดังนี้
2.1 สามารถระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
2.2 สามารถระบุผลลัพธ์ที่ประเมินได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ ชุมชนเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน
2.3 ระบุวิธีการประเมิน อย่างละเอี ยด ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการประเมิน ประเด็น
การประเมิ น (ตั ว แปร/ตั ว บ่ ง ชี้ ) แหล่ ง ข้ อ มู ล /ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค วิ ธี เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน
2.4 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการต้องมีข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ และ/หรือ
กระบวนการการให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น
2.5 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมินก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
3. ให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการจั ดทาโครงการจัดส่ งมหาวิท ยาลั ยภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564
โดยให้จัดทาแผนการดาเนินโครงการให้ดาเนินการกิจกรรมให้แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 85 ภายในเดือนมีนาคม
พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) และดาเนิ นโครงการให้ เสร็จสิ้นร้อยละ 100 ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
4. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้า เป็นรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม
ของสานักงบประมาณ จัดส่งให้กองนโยบายและแผน และสาเนาแจ้งสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และ

จัดทารายงานประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์ตามที่สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้กาหนด พร้อมรายงาน
การใช้จ่ายเงิน มายังสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เพื่อสรุปภาพรวมส่งมหาวิทยาลัย ภายใน 45 วันนับ
จากวันที่สิ้นสุดโครงการ
5. ผลการดาเนินงานโครงการจะเป็นข้อมูลสาหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในปีต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13 กันยายน พ.ศ. 2564
Signature Code : F68LY4y+LHRK0lsNV4ek

