หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
การดาเนินงานด้านบริการวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน)
หลักการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายด้าน
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการนาองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมี ไปใช้ในการบริการ
วิช าการแก่ห น่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิช าการเพื่อนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและถ่ายทอดสู่การแก้ไขปัญหาชุมชน ประเทศ
อย่างยั่งยืน สามารถนาไปต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิง
สาธารณะและในเชิงพาณิชย์ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
ทั้งนี้ จึ งได้จั ดทาหลั กเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ พร้อม
ขั้นตอนในการดาเนินโครงการบริการวิชาการ แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินโครงการด้านบริการวิชาการ
แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการด้านบริการวิชาการ มีดังนี้
1. โครงการที่จะยื่นข้อเสนอในด้านบริการวิชาการ จะต้องยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย
 ด้านความมั่นคง
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

- นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย
 ด้านโลจิสติกส์
 ด้านการท่องเที่ยว
 ด้านพลังงานและพลังงานทดแทน
 ด้านอาหาร/สมุนไพร (เกษตรนวัตกรรม,ผู้สูงอายุ)
2. โดยผู้ ส นใจเข้าร่ ว มการยื่ น ข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับงบประมาณสนับสนุน ในด้ านการบริ ก าร
วิชาการนั้น จะสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ 1 โครงการ / ประเภทงบประมาณ โดยมีการแบ่งประเภทได้ดังนี้
2.1 โครงการบริการวิชาการประเภท “แผนงบประมาณพื้นฐาน” (Function)
- การพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับนาไปสู่การบูรณาการกับกระทรวง/หน่วยงาน
- เน้นกลุ่มเป้าหมายภายนอกมหาวิทยาลัย
- มีการระบุพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน
- มีการระบุปัญหาของชุมชนที่ต้องการแก้ไขอย่างชัดเจน และระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหา
- การวัดผลจากการดาเนินงานตามกิจกรรม ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พร้อมระบุ
ระยะเวลาในการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ การแก้ไขปัญหา ภายหลัง
จากการดาเนินโครงการที่ชัดเจน โดยตัวอย่างตัวชี้วัดและเป้าหมาย
- ใช้กับโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่อชุมชน โดยอาจมองได้ในมิติต่าง ๆ ดังนี้
 มีผลงานในการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดหรือนาไปใช้และก่อให้เกิด
ประโยชน์ชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นเชิ ง สาธารณะ เช่ น การให้ ค วามรู้ แ ก่
สาธารณชน การถ่ายทอดผ่านการอบรม เป็นต้น
 มีการจัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายหรือระดับประเทศ เช่น การ
นาโครงการไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งการประกาศใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆ
 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น โครงการที่ มี ก าร
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้
ทั้งนี้ การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณพื้นฐาน (Function)
งบประมาณการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรร ไม่เกิน 1 ล้านบาท/โครงการ
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2.2 โครงการบริการวิชาการประเภท “แผนงบบูรณาการ” (Agenda)
โครงการบริการวิชาการประเภทแผนงานบูรณาการ (Agenda) จะต้องบูรณาการกับนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลซึ่งแบ่งเป็นด้านๆ ตามลักษณะของการดาเนินงาน ดังนี้
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
- แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบูรณาการ (Agenda) สามารถกาหนดพื้นที่เป้าหมายได้ทั่วประเทศ โดยการดาเนินงาน
ต้องอยู่ภายใต้ กรอบ นโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนี้
- กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
- กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
- กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการมูลค่าสูง
- กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ บังคับอุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว
การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการ (Agenda)
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการ
2.3 โครงการบริการวิชาการประเภท “แผนงบพื้นที่” (Area)
โครงการบริการวิชาการประเภทแผนงบพื้นที่ (Area) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) งบ Area ระดับจังหวัด
- งบ Area ระดับจังหวัด ต้องเป็นโครงการในลักษณะที่สอดคล้องตรงกับแผนพัฒนา
จังหวัดที่กาหนดไว้
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- การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบ Area ระดับ
จังหวัด งบประมาณการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรร อยู่ระหว่าง 1,000,000 -10,000,0000 บาท/
โครงการ
2) งบ Area ระดับกลุ่มจังหวัด
- งบ Area ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ต้ อ งเป็ น โครงการในลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งตรงกั บ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่กาหนดไว้
- การยื่ น ข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ ตามแผนงบ Area
ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด งบประมาณการด าเนิ น โครงการที่ เ สนอขอรั บ การจั ด สรร อยู่ ร ะหว่ า ง 10,000,000 50,000,0000 บาท/โครงการ
3) งบ Area ระดับภาค
- งบ Area ระดับภาค ต้องเป็นโครงการในลักษณะที่สอดคล้องตรงกับแผนพัฒนาภาค
ที่กาหนดไว้
- การยื่ น ข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ ตามแผนงบ Area
ระดับภาค งบประมาณการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรร อยู่ระหว่าง 50,000,000 -100,000,0000
บาท/โครงการ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการในแผนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ (Area) ระดับภาค
(ภาคเหนือ) จะต้องยึดตามแนวทางการพัฒนาสาคัญตามทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังนี้
1) พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยั่ งยื น และกระจายประโยชน์อย่างทั่ว ถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิ ตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
2) ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่ อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ
AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
3) ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
5) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการนาอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การยื่ น ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบพื้นที่ (Area)
งบประมาณการดาเนินโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรร ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป/โครงการ
3. ในการยื่นข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน ยื่นข้อเสนอ
โครงการ 1 โครงการ / ประเภทงบประมาณ เท่านั้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน

4

4. หากโครงการบริการวิชาการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ กาหนดให้มีงบลงทุน
ต้องมีดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กรณีมีสิ่งก่อสร้าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือขออนุมัติใช้พื้นที่ พร้อมเอกสารแบบแปลน
เอกสาร ปร.4 และปร.5
- กรณีป รั บ ปรุ งอาคารหรื อสถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสื อขออนุมัติปรับปรุง พร้อม
เอกสารแบบแปลน เอกสาร ปร.4 และปร.5
- ครุภัณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดครุภัณฑ์ (TOR) ใบเสนอราคา จานวน 3 ร้านค้า
พื้นที่ตั้งของครุภัณฑ์
ทั้งนี้ ขอให้ ดาเนิ น การจั ดเตรี ย มเอกสารต่างๆ พร้อมส่ งในวันที่มีการเสนอพิจ ารณาการจั ด สรร
งบประมาณ
5. เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการ ผู้ เ สนอโครงการจะต้ อ งรายงานผลการด าเนิ น งานรายไตรมาสผ่ า นระบบ
ฐานข้อมูล Proposal Bank ที่ www.dasa.nu.ac.th และรายงานผลในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งนี้โครงการจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
6. โครงการบริ การวิช าการที่ ต้อ งยื่น ข้อ เสนอเพื่อ ขอรับ การจั ดสรรงบประมาณ ต้องมีการก าหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง มีความสอดคล้องกับลักษณะของโครงการ เช่น
- โครงการบริการวิชาการรูปแบบการอบรม ตัวชี้วัดในระดับผลผลิตด้านความพึงพอใจ ต้องอยู่ใน
เกณฑ์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 85
- ตัวชี้วัดในระดับผลผลิตในเชิงเวลา ต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 100 (เนื่องจากงานบริการ
วิชาการจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด)
ทั้งนี้ ผลสาเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริง ต้องไม่ต่ากว่าที่ระบุในโครงการบริการวิชาการที่ขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ และการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการควรมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. โครงการบริการวิชาการที่จะผ่านการคัดเลือกต้องเป็นโครงการที่สามารถประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบในการบริการวิชาการของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาจากการ
ระบุข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ต้องมีการระบุข้อมูลที่มีความชัดเจนดังนี้
1) สามารถระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
2) ระบุวิธีการประเมิน อย่างละเอียด และสอดคล้องกับลักษณะโครงการที่ระบุใน ข้อ 1)
3) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการต้องมีข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ และ/หรือ
กระบวนการการให้บริการทางวิชาการให้ดีขึ้น
4) มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลประเมินก่อนและหลังประเมิน
8. ในกรณีที่โครงการที่ต้องการยื่นเสนอขอรับงบประมาณ เป็นโครงการที่มีการดาเนินงานต่อเนื่องจาก
ปีที่แล้วจะต้องดาเนินการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงิน มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ตามกาหนดระยะเวลาภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ
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9. หากมี ก ารละทิ้ ง งานโครงการ ยกเลิ ก โครงการ หรื อ ไม่ ส ามารถด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผน
งบประมาณที่กาหนดไว้ หรือมีงบประมาณคงเหลือ เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับ หรือไม่สามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอันควร จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการ ในปีต่อไป
10. ลักษณะโครงการที่ไม่อยู่ในข่ายการให้การสนับสนุน
10.1 โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกาไร หรือเก็บค่าธรรมเนียม
10.2 โครงการที่ไม่สามารถอ้างอิงรายละเอียดต่างๆ ที่แน่นอนได้ มีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน หรือ
กระบวนการดาเนินงานไม่ชัดเจน
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