
1 

 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

* ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพนิ เลาหพงศ์ชนะ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  
 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มหาวิทยาลัยฯ  
จึงปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตาม ความต้องการกำลังคนของการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่ 
และประเทศ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยได้นำมาผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มากำหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ระยะ คือ 
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕-
๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยฯ เสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ ความมั่นคง ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔ มหาวิทยาลัยฯ  
สานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ และระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้บรรลุวิสัยทัศน์
ในการเป็น “มหาวิทยาลัยฯ ที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” สำนักบริการ
วิชาการเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ คณะ ศูนย์ สำนัก เพื่อได้ให้ข้อมูล
โครงการบริการวิชาการแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่ละคณะ ศูนย์ สำนัก 
ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้
มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของตัวแทน
คณะศูนย์ สำนัก และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื ่อให้แผนปฏิบัติ ราชการการบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดจากผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม
บริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายนอก
มหาวิทยาลัย   

แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับนี้สามารถใช้เป็นกรอบ
นำทางให้การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุเป้าหมายตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงมอบหมายให้ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและผลิตคนดี” มีคุณภาพชีวิตด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
และด้านเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ บทนำ 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานบริหารงานบริการวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม มีประวัติการก่อตั้งดังนี้  
พ.ศ. ๒๔๖๘ ตั้งเป็น“โรงเรียนประถมกสิกรรม”ข้ึนที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

ในปัจจุบัน 
พ.ศ. ๒๔๗๐ “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมชั้นต่ำ” ที่ตั้งบริเวณโรงเรียนอนุบาล 

และสำนักงานการเกษตรและสหกรณ์มหาสารคามปัจจุบัน 
พ.ศ. ๒๔๗๓ เปลี่ยนฐานะเป็น“โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาและโรงเรียนฝึกหัดครู 

ประถมกสิกรรมชั้นต่ำ” ย้ายมาตั้งที่โคกอีด่อยบริเวณริมแก่งเลิงจาน  
มีระยะทางห่างจากตัวเมือง (หมายถึงท่ีตั้งเดิมโรงเรียนอนุบาล) มาทางไป 
ทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาสารคามห่างจากตัวเมืองโดยเริ่มต้นที่หอนาฬิกา ๔ กิโลเมตร)  

พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่ำเหลืออยู่เฉพาะโรงเรียนประถม 
วิสามัญศึกษา ป.๔ ป.๕ 

พ.ศ. ๒๔๘๑ ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม 
พ.ศ. ๒๔๙๗ เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม 
พ.ศ. ๒๕๐๕ (๑ พฤษภาคม) ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ จัดระบบงานใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและพ.ศ.๒๕๑๘ มีผลให้ 

วิทยาลัยครูมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๓๕     (๑๔ กุมภาพันธ์) วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า 

“สถาบันราชภัฏ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า“Rajabhat Institute” และ 
ต่อท้ายด้วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัดแปลว่า “คนของพระราชา” 

พ.ศ. ๒๕๓๘ (๒๕ มกราคม) ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามและดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. ๒๕๓๘ และวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๓๘  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำ
สถาบันราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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  พ.ศ. ๒๕๔๗   ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคามตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบัน 
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัด
มหาสารคามมีพ้ืนที่ ๔๕๔ ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                

 จากประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนามให้และสืบถอดถึงรัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว และมีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินงานเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยมี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน 
อย่างกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ คณะ ศูนย์ 
สำนัก ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการและแนวทางการ
ดำเนินการของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำเป็นต้องมีการทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้มอบหมายให้ สำนักบริการวิ ชาการ
เป็นหน่วยงาน เชื่อมประสานกับคณะ ศูนย์ สำนัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ร่วมกันจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประวัติความเป็นมา การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการผลิตบัณฑิต คือ  การให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นเน้นการบริการชุมชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนี้จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการจัดตั้ง

หน่วยงานใหม่ คือ สำนักบริการวิชาการ ซึ่งงานบริการวิชาการได้ดำเนินมาในรูปแบบต่างๆ  ตั้งแต่มีสถานภาพ

เป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จนกระทั่งได้รับการยกระดับขึ ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  บทบาทและภาระหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ได้มีมากขึ้นเป็นลำดับ  โดยส่วนใหญ่

การให้บริการวิชาการจะเป็นรูปแบบด้านการฝึกอบรมระยะสั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีจุดประสงค์ในการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้กว้างขวางและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้พิจารณาและจัดตั้งหน่วยงาน “สำนัก

บริการวิชาการ” ขึ้นเพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

สำนักบริการวิชาการ  มีภาระหน้าที่หลักในการบริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัย ชุมชน 

และประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการประสานงานแสวงหาและสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความร่วมมือ
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ให้เกิดขึ้นระหว่างสำนักบริการวิชาการ และนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ด้วย

ปณิธานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีองค์ความรู้  ความสามารถ และทักษะ

การทำงาน  สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้เกิดแก่ตนเอง ครอบครัว

และชุมชน  โดยสำนักบริการวิชาการจะเป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาใช้

องค์ความรู้และข้อค้นพบที่เกิดจากผู้รู้ ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์บูรณาการให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของ

ชุมชนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน 

 สำนักบริการวิชาการได้วางวิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการ

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และศาสตร์ประยุกต์ต่าง ๆ สู่ประชาชนให้

ได้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ของประชาชนและบุคลากรผู้ที่มี

ความตั ้งใจต่อการเปลี ่ยนแปลงและแสวงหาการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ ่ง โดยก่อเกิดจากการมีส่วนร่วม 

(Participation) ของทุกฝ่ายทั้งองค์กรผู้ให้บริการทางวิชาการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิประชาชนและชุมชน

เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ชุมชนท้องถิ่นและประเทศมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนและสำนักบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีที่ตั้งอาคาร ๓๕ 

ชั้น ๖ เลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-

๗๒๑-๔๔๕ ซึ่งมีการบริหารหน่วยงานโดยการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ได้รับการสรรหาเข้ารับ

ตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขท่ี ๐๒๐/๒๕๕๒ 

 พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ได้รับการสรรหาเข้ารับ

ตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขท่ี ๐๓๖/๒๕๕๖ 

 พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขท่ี ๐๐๒๙/๒๕๖๐ 
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๑.๒ ผลการดำเนินงานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เข้าไปพัฒนา

ท้องถิ่นท้องที่ของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ในเรื่องการดำเนินชีวิต และการผลิตคนดี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผลงานการ
บริการวิชาการดังนี้ 

๑. กระบวนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. บริบทพ้ืนที่การให้การบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 การเลือกบริบทพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร่วมกับ คณะ ศูนย์ สำนัก จัดโครงการบริการวิชาการได้กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายดังนี้ 

๑) ชุมชนร้องขอความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ 
๒) พ้ืนที่เป้าหมายร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับนโยบายของจังหวัดมหาสารคาม 
๓) พ้ืนที่เป้าหมายตามการสำรวจความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
๔) พ้ืนที่เป้าหมายเดิมของสำนักบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
๕) พ้ืนที่เป้าหมายของคณะ/ศูนย์/สำนัก/เพ่ือการวิจัยและจัดการเรียนการสอน 

๑. ส ารวจปัญหา
และความตัองการ

ของชุมชน
๒. วางแผน

โครงการโดยการ
ประชุมแบบมี

สัวนรัวม

๓. ด าเนินงาน
ตามโครงการ

๔. ติดตามและ
ประเมินผล

๕.เผยแพรั

องคัความรูั

๖. วิจัยและ

ตอยอด

องคความรู การบริการวิชาการเครือข่าย/

หน่วยงานภายใน/และภายนอก

บูรณาการการบริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน 

๖.วิจยัและต่อ
ยอดองค์
ความรู้ 

๑.ส ารวจปัญหา
และความตอ้งการ

ของชุมชน 

๒.วางแผนโครงการ
โดยการประชุมแบบ

มีส่วนร่วม 

๓.ด าเนินงาน
ตามโครงการ 

๔. ติดตามและ
ประเมินผล 

๕.เผยแพร่
องคค์วามรู้ 
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๓. พื้นที่เป้าหมายการให้บริการตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะ ศูนย์ สำนัก ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการได้คัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมายเพื่อการบริการวิชาการ ๑๑ อำเภอ ดังนี้ 

พื้นที่บริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะ ศูนย์ สำนัก อาจารย์ และ

นักศึกษา ได้จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ อำเภอ ดังนี้ 

๑. อำเภอเมือง  
๒. อำเภอนาดูน  
๓. อำเภอโกสุมพิสัย  
๔. อำเภอกุดรัง  
๕. อำเภอกันทรวิชัย  
๖. อำเภอบรบือ  
๗. อำเภอนาเชือก  
๘. อำเภอวาปีปทุม 
๙. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
๑๐. อำเภอแกดำ 
๑๑. อำเภอยางสีสุราช 
 
หมายเหตุ การขยายพื้นที่การบริการวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ขยายเพิ่มขึ้น ๓ อำเภอ ๑. อำเภอแก

ดำ ๒. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ๓. อำเภอยางสีสุราช และมีหมู่บ้านได้รับการพัฒนาจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน ๑๐ 
โรงเรียนดังนี้ 

๑. บ้านเมืองเตา    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
๒. บ้านหนองฮี    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
๓. บ้านดงเมืองน้อย   อำเภอยางสีสุราช 
๔. บ้านเสือโก้ก    อำเภอวาปีปทุม 
๕. บ้านหนองฮีหมัน   อำเภอนาเชือก 
๖. บ้านเหล่าจั่น    อำเภอแกดำ 
๗. บ้านเหล่าโพธิ์    อำเภอโกสุมพิสัย 
๘. บ้านดงบัง    อำเภอนาดูน 
๙. บ้านท่าขอนยาง    อำเภอกนัทรวิชัย 
๑๐. บ้านกุดรัง           อำเภอกุดรัง 
๑๑. บ้านหนองโนใต้    อำเภอนาดูน 
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๑๒. บ้านหินลาด        อำเภอเมือง 

๑๓. บ้านเก่าน้อย       อำเภอเมือง 
๑๔. บ้านหนองยาง   อำเภอโกสุมพิสัย 
๑๕. บ้านดอนเปื่อย     อำเภอกันทรวิชัย 
๑๖. บ้านหนองหิน    อำเภอเมือง  

๑๗. บ้านดอนงัว    อำเภอบรบือ 

๑๘. บ้านหนองอีตื้อ    อำเภอกันทรวิชัย 

จำนวนโรงเรียน ๑๐ โรงเรียน 
๑. โรงเรียนบ้านหนองบัว   อ.แกดำ  
๒. โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม  อ.แกดำ 
๓. โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น   อ.แกดำ 
๔. โรงเรียนบ้านวังแสง   อ.แกดำ 
๕. โรงเรียนบ้านหมากค่า   อ.แกดำ 
๖. โรงเรียนบ้านหนองเจริญ   อ.แกดำ  
๗. โรงเรียนบ้านหนองฮี   อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
๘. โรงเรียนบ้านโนนบ่อ   อ.พยัคฆภูมิพิสัย  
๙. โรงเรียนบ้านโนนจานวิทยา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
๑๐. โรงเรียนบ้านเมืองเตา   อ.พยัคฆภูมิพิสัย 
 

๔. ผลการดำเนินงานการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ตามพ้ืนที่เป้าหมายดังกล่าว ได้เกิดผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  โดยภาพรวมจากการดำเนินโครงการของ 
คณะ ศูนย์ สำนัก โดยเฉพาะการประเมินผล และการติดตามโดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  
ถึงนาค ได้ติดตามงานในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย พบว่ามีต้นแบบของผลงานการบริการวิชาการที่เป็นตัวอย่าง 
สามารถขยายผล ไปสู่ชุมชนอื่นๆ และประชาชนที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ ปรากฏผลการดำเนินงานต้นแบบ 
มี ๓ รูปแบบ  

๑. นวัตกรรมสังคมหรือนวัตกรรมชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันและลดความ
เหลื่อมล้ำของสังคมหรือชุมชน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินงานการบริการวิชาการในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

๑.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๑) ยกระดับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนเป็นเกษตรกรต้นแบบแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้เป็น 
ที่ยอมรับในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับจังหวัด/ระดับชาติ 



๘ 

 

 

  ๒) ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่บูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน  
  ๓) ส่งเสริมการบูรณาการทำงานแบบพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ  เอกชน 
มูลนิธิ  
  ๔) ประชาชน กลุ่มเกษตรกรได้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิต 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 

๑.๒ ข้อมูลประกอบการเป็นนวัตกรรมด้านสังคม/ชุมชน 
 ด้วยการใช้องค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับคณะ ศูนย์สำนัก อาจารย์ 

นักศึกษาเข้าไปพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดมหาสารคาม ทำให้เกิดนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ  
 ๑) แหล่งเรียนรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

- แหล่งเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยาง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านเกษตรผสมผสาน
ครบวงจร โดยได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รางวัลที่ ๑ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัดจัดตั้งเป็นศูนย์ปราชญ์ชุมชนโดยจัดกิจกรรม เกษตรทฤษฏีใหม่ให้กับ
หน่วยงานและประชาชนที่สนใจ ที่ตัง้บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

- แหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านหนองโนใต้  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านหมู่บ้านผ้าครบวงจร โดย
ย้อมสีธรรมชาติ ที่ตั้งบ้านหนองโนใต้ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

- แหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านหินลาดเก่าน้อย ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ หมู่บ้านเห็ดครบวงจร ที่ตั้ง
บ้านหินลาด ตำบลแวงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒) แหล่งเรียนรู้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

- แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ประเภทอาหาร (ขนม) บ้านเหล่าโพธิ์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
ด้านเกษตรผสมผสานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขนมถั่วตัด โดยได้รับมาตรฐาน อย. ที่ตั้งบ้านเหล่าโพธิ์ 
หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

- แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเมืองเตา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานข้าว GAP ที่ตั้งบ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

- แหล่งเรียนรู้ชุมชน เกษตรผสมผสาน ภูมีแกดำฟาร์ม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ การเลี้ยงกบ
พันธุ์พ้ืนบ้าน ที่ตั้งบ้านเหล่าจั่น ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

- แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเสือโก้ก ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เกษตรผสมผสานและ
พลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพ ที่ตั้งบ้านเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 



๙ 

 

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดำเนินงานการบริการวิชาการ ได้นวัตกรรมสังคม นวัตกรรมชุมชน 
โดยได้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละประเภท เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบตลอดชีวิต โดยแหล่งเรียนรู้แต่ละ
แห่งมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน เพื่อให้ประชาชนคนที่สนใจ หน่วยงานอื่นๆ ได้ใช้แหล่งเ รียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ซึ่งแหล่งเรียนรู้ทั้ง ๗ แหล่ง 
กระจายในเขตพื ้นที ่บริการวิชาการของมหาวิททยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั ้ง ๖ อำเภอของจังหวัด
มหาสารคาม ได้แก่ (๑) อำเภอเมือง (๒) อำเภอแกดำ (๓) อำเภอนาดูน (๔) อำเภอโกสุมพิสัย (๕) อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย และ (๖) อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 
 ๒. การวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและบริบทพื้นที่ 
  ผลการดำเนินการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
เพื่อตอบโจทย์ความต้อองการของอุตสาหกรรมและบริการพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานในโครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร โดยทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์บูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ผลการดำเนินงานแบบปฏิบัติและพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕ แห่ง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
(๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ (๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 กลุ่มเป้าหมายส่วนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคาม 
 - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 - จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน 
 ภาคีเครือข่ายดำเนินงาน 
 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕ แห่ง 
 ๒. สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ๔.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๕. สำนักงานการวิจัยการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
 ๖. สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูเขต ๓ จังหวัดขอนแก่น 
 ๗. คณะ ศูนย์สำนัก อาจารย์ นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๘. วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

ผลการดำเนินงาน ๓ ระยะ 
๑. ต้นทางข้ันก่อนการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

ก่อนการพัฒนา 

- ปัญหาข้าวปลอมปน 

- ข้าวลีบ 

- เกษตรกรจำนวนมากทำนาเคมี เกษตรกรจำนวนน้อยทำนาอินทรีย์ 

- คุณภาพดิน-น้ำ เค็ม 

- ภัยแล้ง 

กิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือขาย 

- การสำรวจบริบทข้อมูลปัญหาความต้องการของชุมชน 

- การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

- การปรับปรุงดินและการจัดการน้ำ 

- การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกรรายแปลงและการจัดการกระบวนการกลุ่ม 
การพัฒนา 

- การถ่ายทอดความรู้การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

- การถ่ายทอดความรู้ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ องค์ความรู้การจัดการน้ำ 

ผลลัพธ์ 

- ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 

- ได้บ่อบาดาลและพลังงานแสงอาทิตย์  สูบน้ำเพ่ือการเกษตรโดยกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เขต ๓ 
จังหวัดขอนแก่น  

- ได้ฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของผลผลิตได้ 
๒. กลางทาง การผลิตข้าวหอมมะลิ 

ก่อนการพัฒนา 

- ปัญหาศัตรูพืชของการปลูกข้าว 

- ข้าวปลอมปนในแปลงนา 

- ไม่ได้รับรองมาตรฐานข้าว GAP/ หรือพืชอาหารอินทรีย์ 

กิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือขาย 

- การประชุมปฏิบัติการผลิตไตรโครเดอร์ม่าและบริวเวอร์เรีย 

- การตัดรวงข้าวปลอมปนในพ้ืนที่แปลงนา 

- การตรวจแปลงเกษตรกรรายแปลง 



๑๑ 

 

 

การพัฒนา 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันศรัตรูพืชและปฏิบัติการทำเชื้อไตรโคโดม่าและ              

เชื้อบริวเวอร์เรีย ป้องกันศรัตรูพืชไว้ใช้ในแปลงนาตนเอง 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐาน GAP และพืชอาหารอินทรีย์และตรวจแปลงเกษตรกร  

โดยศูนย์วิจัยการเกษตร จังหวัดมหาสารคามและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดขอนแก่น 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้ตัดรวงข้าวปลอมปนในแปลงนา 

ผลลัพธ์ 

- ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องป้องกันศัตรูพืชของข้าวมีไตรโคโดม่าและเชื้อบริวเวอร์เรียขยายผลใน
ชุมชนใช้ร่วมกัน  

- ได้รับรองมาตรฐานข้าวพืชอาหารอินทรีย์และข้าว GAP ของเกษตรกรรายแปลง จำนวน ๗ คน 

- ได้ความรู้ความเข้าใจการตัดรวงข้าวปลอมปนได้ข้าวที่ดีในแปลงนา 
 

๓. ปลายทาง เก็บผลผลิตและแปรรูป 
ก่อนการพัฒนา 

- ฟ้ืนฟูประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เมืองเตา 

- การจำหน่ายผลผลิต 

- จำหน่ายข้าวเปลือก 

- ข้าวกล้อง 

- เมล็ดพันธุ์ 

- ตลาดโรงสีชุมชน 

- ออนไลน์ 

กิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือขาย 

- การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่เมืองเตา 

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 

- การเชื่อมประสานช่องทางการตลาด 

- การถอดบทเรียนร่วมกันกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๕ แห่ง 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

การพัฒนา 

- ชุมชนเมืองเตาทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ร่วมกับมหาวิทาลัยทั้ง ๕ แห่งและภาครัฐ องค์กรเอกชน 

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในตลาดท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการทำข้าวฮาง ข้าวนึ่งงอก ข้าวคั่วสมุนไพร 

- การทำตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง 

- การสร้างตลาดเครือข่ายกลุ่ม O-TOP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

- ตลาดจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ๑๓ อำเภอจังหวัดมหาสารคาม 

ผลลัพธ์ 

- ฟ้ืนฟูเผยแพร่ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เมืองเตาให้ต่อเนื่อง 

- ได้ผลิตภัณฑ์  

- ข้าวกล้อง  

- ข้าวฮาง  

- ข้าวคั่วสมุนไพร  

- ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์  

- เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี  

- ได้วิทยากรตัวคูณ เกษตรกรการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

- เกษตรกรได้มาตรฐานข้าว GAP พืชอาหารอินทรีย์ จำนวน ๗ คน 

- ได้เอกสารการจัดการความรู้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๕ แห่ง เรื่องข้าวหอม

มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

 

ประโยชน์  /กับชุมชน ก่อเกิดผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก กิโลกรัมละ ๒๐ บาท ข้าวเปลือก ๓ กิโลกรัม ผลิต

ข้าวฮางงอกได้ ๑ กิโลกรัม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท ทำให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายข้างฮางงอก โดยมีต้นทุนการผลิต ๖,๐๐๐ บาท สามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยเดือน
ละ ๑๐๐ กิโลกรัม เกิดรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท หักต้นทุน ๖,๐๐๐ บาท รายได้ต่อปีจะมี
กำไร ๗๒,๐๐๐ บาท 

 
 
 



๑๓ 

 

 

สังคม  
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถดำเนินการบริหารกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมด้วยความโปร่งใส ทำให้กลุ่ม

มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการรวมกลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์เพ่ิมจำนวนมากข้ึน 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายระหว่างชาวบ้านกับนักวิชาการ นักศึกษาได้

แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 
 
การศึกษา 

 ได้วิทยากรตัวคูณเกษตรกรต้นแบบ การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรต้นแบบการตรวจดิน การตรวจน้ำ 
เกษตรกรต้นแบบการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงเกษตรกรต้นแบบการผลิตข้ามหอมมะลิได้รับการ
รับรองข้าว GAP เพ่ือขยายผลในชุมชนและชุมชนข้างเคียง 
 

สิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ของกลุ่มมี
จำนวนเพิ่มขึ้น 
 
 ๓. การสนับสนุนให้มีการนำวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ในชุมชน พื้นที่อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ 
  การดำเนินงานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้การสนับสนุน
ให้มีการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในชุมชนพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมหรือชุมชนในพ้ืนที่เขตบริการ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับสำนักบริการวิชาการได้ดำเนินโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี จากผลการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วสันต์  ปินะเต  ด้านการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน ผลงานการใช้ระบบน้ำหยด การเพ่ิมผลผลิตการทำ
เกษตรทางเลือก ของอาจารย์ สราวุฒิ  ดาแก้ว และผลงานการทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ทำเกษตรแบบครบวงจรของอาจารย์ สายใจ เพ็งที  ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมกับการผลิตปฏิบัติจริง
กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการนี้เป็นโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้มีบ่อหมักก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ และปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์  เพื่อใช้ทำการเกษตรแบบ
อินทรีย์ 
 
 
 

 



๑๔ 

 

 

๓.๑ วิธีการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
๓.๑.๑ กิจกรรมปฏิบัติการการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

 - วิทยากรอบรมความรู้การทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน 
 - เกษตรกรฝึกปฏิบัติการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพในพ้ืนที่ ที่เกษตรกรต้องการด้วยตนเอง 
 - วิทยากรตัวคูณจากเกษตรกรที่เป็นต้นแบบได้สร้างเครือข่ายขยายการทำบ่อหมักก๊าซ

ชีวภาพตามความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 - สมาชิกเกษตรกรบ่อหมักก๊าซชีวภาพจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณะ

ดำเนินงาน 

    
 

   
 

๓.๑.๒ ผลลัพธ์  
การใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง จะสามารถชดเชยหรือทดแทนการใช้เชื้อเพลิง

ต่าง ๆ กับอุปกรณ์ที่ต้องการความร้อนจากเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี เช่น ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน 
เครื่องกกลูกสุกร ลูกสัตว์ปีก เครื่องอบแห้ง หม้อต้มไอน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ในรูปของแสงสว่างกับ
ตะเกียง และ/หรือใช้กับเครื่องยนต์สำหรับสูบน้ำหรือผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายใน
ฟาร์มได้ด้วย และหากสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ในปริมาณมากซึ่งต้องเป็นบ่อขนาดใหญ่ และในเขตบริการ
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 



๑๕ 

 

 

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เกิดข้ึนจากการจัดทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ใช้เป็นพลังงานทดแทน
ก๊าซหุงต้ม LPG หลังจากเกิดก๊าซชีวภาพได้มีส่วนผสมของน้ำหมักก๊าซชีวภาพเป็นน้ำหมักก๊าซชีวภาพผ่านไปสู่
บ่อล้น ทำให้เกษตรกรได้ใช้น้ำหมักก๊าซชีวภาพ ทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์กับการบำรุงดินและ
บำรุงพืชที่ปลูกให้เจริญงอกงาม  

๓.๑.๓ การนำไปใช้ประโยชน์ /กับชุมชน ก่อเกิดผลด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้าน
การศึกษาดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ 
ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตร โดยปุ๋ยน้ำชีวภาพที่บรรจุในขวด ปริมาณ ๑.๕ 

ลิตร จำหน่ายขวดละ ๒๐ บาท บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ๑ บ่อ ผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ ๑๐๐ ขวด/เดือน มีรายได้
เฉลี่ยเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เฉลี่ยต่อปี ๒๔,๐๐๐ บาท  

 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพสามารถใช้ทดแทนการทำเกษตรกรรมที่ใช้ปุ๋ยเคมีได้ โดยทำให้เกิด

การทำนาแบบอินทรีย ์และเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ด้านการศึกษา  
มีวิทยากรตัวคูณด้านการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่

สนใจได้ปฏิบัติทำบ่อหมักก๊าซได้ด้วยตนเองในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒ จังหวัดคือ 

จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์  

๓.๒ ระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตร  
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินโครงการกิจกรรมระบบน้ำ

หยด เพ่ือการเกษตรกับกลุ่มเป้าหมายบ้านเหล่าจั่น อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 
 

  



๑๖ 

 

 

  

 
๓.๒.๑ วิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมีแกดำฟาร์มได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้เรื่องระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาการใช้น้ำเพ่ือทำการเกษตรกรรม ทางสำนักบริการวิชาการ ได้นำองค์ความรู้
ระบบน้ำหยดเพื ่อการเกษตร โดยใช้วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้สมาชิกกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ผสมผสานภูมีแกดำฟาร์ม ได้ทดลองทำระบบน้ำหยดเพื่อการเกษตรซึ่งใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่ได้ขุดเจาะโดย
สมาชิกของกลุ่มแล้วนำน้ำจากบ่อบาดาลมาใช้ทำระบบน้ำหยด วิธีการทำดังนี้ โดยการส่งน้ำผ่าน เทปน้ำหยด
ระบบท่อและปล่อยน้ำออกทางหัวน้ำหยด ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณโคนของต้นพืช และน้ำจะหยดซึมลงมาที่
บริเวณรากพืชอย่างช้าๆและสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับดินร่วนซุย เทปน้ำหยดช่วยทำให้ดินมีความชุ่มชื่นคงที่ใน
ระดับที่พืชต้องการ และส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเทปน้ำหยดช่วยประหยัดแรงงาน 
สามารถใช้เวลาว่างไปทำงานอย่างอ่ืนได้มากขึ้น และช่วยควบคุมปริมาณน้ำได้ตามที่พืชต้องการ และยังช่วยให้
น้ำหยดตรงตำแหน่งของพืช รากของพืชดูดไปใช้ได้ทันที สร้างความเจริญเติบโตของพืชได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้
เกิดผลผลิตตามพืชที่ปลูก 

 
๓.๒.๒ การนำไปใช้ประโยชน์/กับชุมชน ก่อเกิดผลด้านเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมีแกดำฟาร์ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแกดำ อำเภอ 

แกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนสมาชิก ๑๓ ครัวเรือน สามารถปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร โดยใช้
ระบบน้ำหยดเพ่ือการเกษตร ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล มีรายได้ เฉลี่ยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อครัวเรือน  
 

๓.๓ ระบบสูบน้ำโดยใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ดำเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการ

ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรกับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
บ้านเมืองเตาและบ้านหนองฮี ได้องค์ความรู้เรื่องการจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งจึงขยายผลไปพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรบ้านเหล่าจั่น ด้วยระบบสูบน้ำโดยใช้โซ่ล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์  

 



๑๗ 

 

 

  

  

 
๓.๓.๑ วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมีแกดำฟาร์ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแกดำ อำเภอ

แกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับองค์ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ำจากบ่อบาดาล
ใต้ดิน โดยมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและอาจารย์สราวุฒิ  ดาแก้ว 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยให้สมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ในพื้นที่ทำการเกษตรกรรมของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อทำการสูบน้ำไปที่แปลงเกษตรและสูบน้ำเพื่อการปศุสัตว์ 
เช่นการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงกุ้ง ทำให้สมาชิกของกลุ่มฯ สามารถใช้ประโยชน์ในระบบสูบน้ำ  โดย
โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทำการเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี  
 

๓.๓.๒ การนำไปใช้ประโยชน์ /กับชุมชน ก่อเกิดผลด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ 

   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัด
มหาสารคาม จำนวนสมาชิก ๑๓ ครัวเรือน สามารถใช้ระบบสูบน้ำโดยใช้โซ่ล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทำการ
เกษตรกรรมและการปศุสัตว์ ก่อให้เกิดรายได้ต่อครัวเรือน เดือนละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จากการจำหน่าย
ผลผลิตพืชผัก และการจำหน่ายปลาและกบ  
 

 ๓.๔ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
  ๓.๔.๑ วิธีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ใช้กระบวนการ การมีส่วนรวมของชุมชน 

  กิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เกิดจากการจัดทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพ โดยใช้
มูลสัตว์ได้แก่ มูลวัว มูลควาย มูลหมู และมีกากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ โดยเกษตรกร



๑๘ 

 

 

จะใช้กากตะกรที่อยู่ในบ่อล้นของบ่อหมักก๊าซชีวภาพน้ำไปตากแห้ง แล้วทำให้เป็นปุ๋ยที่ละเอียด เพ่ือทำเป็นปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด โดยใช้เครื่องจักรกลอัดปุ๋ย จะได้เป็นผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยเกษตรกรได้นำไปใช้เป็นปุ๋ย
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินและบำรุงพืชที่ปลูกได้ทุกชนิด มีความเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้ปลอดจากสารเคมี 

   

   
 
๓.๔.๒ ผลลัพธ์ 
 กลุ่มเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เรื่อง การทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น 

ที่กลุ่มเกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงวัว การเลี้ยงควายและการเลี้ยงสุกร เป็นต้น โดย
กลุ่มเกษตรกรได้ใช้มูลของสัตว์ประกอบกับการได้รับความรู้การใช้เทคโนโลยีเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและได้ฝึกปฏิบัติ
จรงิทำให้กลุ่มสามารถเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ผลิตปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์
ได้หลายประเภทได้แก่ ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์เพ่ือทำการเกษตร ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ ฯลฯ และ
กลุ่มเกษตรกรบางคนมีความรู้ ความชำนาญสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอัดเม็ด
อินทรีย์ให้กับประชาชนที่สนใจในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้รับการยอมรับในกลุ่มเป็นวิทยากรตัวคูณ เรื่อง
การทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ 

๓.๔.๓ การนำไปใช้ประโยชน์/กับชุมชน ก่อเกิดผลด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ  
เกษตรกรจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กระสอบละ ๕๐ กิโลกรัม ราคา ๔๐๐ บาท  

ในหนึ่งปีเกษตรกรสามารถจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้ ๑๒๐ กระสอบ ทำให้เกิดรายได้ ๔๘,๐๐๐ บาท/ปี 
และเกษตรกรได้นำไปใช้เพื่อบำรุงดินและบำรุงพืชที่ปลูกให้เจริญงอกงาม โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีปรับเปลี่ยนวิธีการ



๑๙ 

 

 

ผลิตเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ จำนวน ๒๔ คน ที่มีบ่อก๊าซชีวภาพ โดยทำเกษตรอินทรีย์เป็นแปลงสาธิต 
คนละ ๓ ไร่ มีเนื้อที่แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์รวม ๗๒ ไร่ กระจายอยู่ทั้ง ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม 

การศึกษา 
การเกิดวิทยากรตัวคูณเรื่องการทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ จากกรณีกลุ่มตัวอย่าง 

เกษตรกร บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  สมาชิกในกลุ่มมีจำนวน ๒๗ 
คน ได้วิทยากรตัวคูณเรื่องนี้จำนวน ๓ คน สามารถทำหน้าที่แทนคณะวิทยากรของสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ 
 
๔. แนวทางการดำเนินงานการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

๑. เกิดการเชื่อมประสานองค์ความรู้นวัตกรรมจากผลงานการวิจัย การเรียนการสอนและการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยมีส่วนร่วมกับคณะศูนย์ สำนักของมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรม 

๒. เกิดข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกัน และร่วมชื่นชมผลงานที่เกิดขึ้น  
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 

๓. มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน ในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ไปสู่การปฏิบัติงานทำให้เกิดผลลัพธ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาวัฒนธรรม ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
สอดคล้องกับแต่ละบริบทชุมชน 

๔. ชุมชนมีองค์ความรู้ เกิดทัศนคติที่ดี รักในกระบวนการทำงานกลุ่ม มีงานทำ มีอาชีพ และมีพ้ืนฐานชีวิต
ทีม่ั่นคง เข้มแข็ง 

 
๕. แนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๕.๑ พื้นที่เดิม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
- ดำเนินการขยายผลโครงการเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการที่มีศักยภาพในพ้ืนที่

เดิมเพ่ือเป็นหมู่บ้านสะสมของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๕.๒ พื้นที่ใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- ใช้โครงการที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปขยายผลและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีในพื้นที่ใหม่ จำนวนอีก ๒ อำเภอคือ อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืนและ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- จัดทำโครงการใหม่โดยใช้ข้อมูลบริบทชุมชน ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด และการทำประชาคม
ร่วมกันกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
และภาคีเครือข่ายร่วมกันของจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

- ขยายพ้ืนที่ชุมชน และสร้างข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการบริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์กับ
ชุมชน ท้องถิ่นมากขึ้นในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเฉพาะการบริการวิชาการพันธกิจ



๒๐ 

 

 

สัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ คณะ ศูนย์ 
สำนัก สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมกันโดยการบูรณาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากผลงานการ
วิจัย การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานจากโครงการที่เป็นต้นแบบ และมีศักยภาพ
ประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร และได้ดำเนินงานขยายผลจากพื้นที่เดิม คือกลุ่มเป้าหมายบ้านเมือง
เตา บ้านหนองฮี และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขยายผลต่อยอดในโครงการนี้ ไปพื้นที่เป้าหมาย บ้านกลางก่ี 
โดยมีบ้านหนองฮี เป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงของบ้านกางกี่ และมหาวิทยาลัยร่วมกับ คณะ ศูนย์ สำนัก ได้กำหนด
พ้ืนที่เป้าหมายร่วมกัน คือ บ้านหนองฮีและมีบ้านกางกี่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านขยายผลได้เข้ามาเเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการ 
ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร  โดยใช้
กิจกรรม เป็นชุดโครงการโดยสำนักบริการวิชาการ เป็นโครงการหลัก และคณะศูนย์สำนัก จัดทำชุดโครงการ
ย่อย เพื่อทำให้การดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานสินค้า
เกษตรอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายบริการวิชาการ ตามแผนบริการวิชาการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ปรากฏรายละเอียดของโครงการหลักและโครงการย่อยดังนี้ 
 
โครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

: โครงการหลัก โครงการ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ 

สำนักบริการวิชาการ 

:โครงการย่อย ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด และด้าน
ต้นทุนให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ บ้าน
หนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิสัย จ.มหาสารคาม 

คณะวิทยาการจัดการ 

 ๒.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตข้าว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ๓.โครงการพัฒนาหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร์ 

 ๔. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริการวิชาการ 
“การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 ๕. โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับข้าว (ภายใต้
โครงการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้) 

คณะนิติศาสตร์ 

 ๖.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สร้างมูลค่าเพ่ิม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 



๒๑ 

 

 

 ๗. โครงการการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นอาหารสัตว์ (ฟางหมักยีสต์) 

คณะคณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 ๘.โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและ
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน : ชุดสำรับอาหาร
พ้ืนบ้านจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา

ร้องไห้ : กิจกรรมการออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเสริม

การขายออนไลน์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๖. ระบบและกลไกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการปรับทิศทาง การบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยได้นำนโยบายฐานความรู้เทคโนโลยี และสังคมยุคดิจิทัล 
และนโยบายการพัฒนาของประเทศ Thailand ๔.๐ บูรณาการร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาระยะ ๑๕ 
ปี นโยบายรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
มหาสารคาม ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนา
กำลังคน ให้เป็นไปตามความต้องการกำลังคนของการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่และประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
แก้ปัญหา การดูแลและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 การพัฒนางานบริการวิชาการให้มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้มีศักยภาพ ยกระดับ  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง งานบริการ
วิชาการจำเป็นต้องบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมให้มีความยืดหยุ่น รวดเร็วและโปร่งใส จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลการทำ SWOT ได้สรุปประเด็นปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส สำนักบริการ
วิชาการจึงได้นำมาใช้ในการปรับทิศทางแผนบริการวิชาการ มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจของ
แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ระยะ ๕* ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) *ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
 

ระบบและกลไกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

การดำเนินงานการบริการวิชาการ เพ่ือให้บรรลุความสำเร็จของการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการ
การบริการวิชาการ สู่การปฏิบัติงานบริการวิชาการ โดยสำนักบริการวิชาการ ได้สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย



๒๒ 

 

 

ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีคณะศูนย์ สำนัก และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนบริการวิชาการ ให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนบริการวิชาการ เพ่ือแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่ 
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการการบริการ
วิชาการมีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติ เพ่ือประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

๒. คณะดำเนินงานได้รวบรวมปัญหา และความต้องการของชุมชน ประกอบกับการดำเนินงานบริการ 
วิชาการของคณะ ศูนย์ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย  

๓. คณะดำเนินงานได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
การให้บริการ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

๔. คณะดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการการ
บริการวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารงานของสำนักบริการวิชาการและคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ 

๕. คณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก้ไขปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 

๖. คณะดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 

การนำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
 การนำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการไปสู่การปฏิบัติมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ โดยคณะ ศูนย์ สำนัก จัดทำข้อเสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติดำเนินงาน  

๒. ผู้บริหารพิจารณาข้อเสนอโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการ 
๓. ดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ  
๔. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ  
๕. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ ของคณะ ศูนย์ สำนัก รายงานผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการของไตรมาสที่ ๑,๒,๓ และ ๔ 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 

 

 

สรุประบบและกลไกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑ แสดงระบบและกลไก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-

2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ระบบและกลไกการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการจดัทำ
ข้อเสนอโครงการ  

เพื่อขออนุมัติดำเนินงาน 

ผู้บริหารพิจารณาข้อเสนอ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ 

D 

D 

D 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ 

รวบรวมบริบทพื้นทีบ่ริการ ปญัหาและความ
ต้องการของชมุชนและการดำเนินงานบริการ

วิชาการโดยคณะ/ศูนย์/สำนัก 

จัดทำแผนปฏิบตัิราชการการบริการวชิาการ เพื่อ
เสริมสร้างการ 

บูรณาการความสมัพันธ์กับท้องถิ่น 

P 

P 

P 

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมการบริการวชิาการ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมการบริการวชิาการ  

คณะ/ศูนย์/สำนัก 
 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบตัิราชการการ
บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

C 

C 

C 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัพิจารณาผลการ
ดำเนินงาน แผนปฏิบตัิราชการการบรกิารวิชาการเพื่อ

เสริมสร้างการบูรณาการความสมัพันธ์กับท้องถิ่น 
 

สรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่  
แผนปฏิบตัิราชการการบริการวิชาการ 

 

ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงาน  
แผนปฏิบตัิราชการการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง

การบูรณาการความสัมพันธ์กับท้องถิ่น 
 

A 

A 

A 



๒๔ 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  
๒.๑ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

๒.๑.๑ แผนระดับท่ี ๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
   ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   (๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑   
   (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
   (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดเป้าหมายที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

    ๑) มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 

๒.๑.๒ แผนระดับท่ี ๒  

  ๒.๑.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑) ประเด็น ๒๓.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ ๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ดังนี้   

๑) จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่
บริการอย่างต่อเนื่องทุกปี จำนวน ๔๐ ภาคีเครือข่าย 

๒) จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้
จากมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 



๒๕ 

 

 

 
  ๒.๑.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการ
ดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  

๒.๑.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
▪ ยุทธศาสตร ์มหาว ิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ระยะ ๒๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนระดับที่ ๓ โดยสามารถเป็นได้ทั้งแผน

ระดับ ๓ ของหน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแผนระดับ ๓ ที่เก่ียวข้อง) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน 
  ๒.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักบริการวิชาการ ประกอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยการมีส่วนรว่ม
ของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผล
ของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สรุป  ดังนี้ 
  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

S (Strength) W (Weakness) 

๑. บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน 
๒. มีการจัดทำพ้ืนทีก่ารบริการวิชาการตามฐานข้อมูล
บริบทและความต้องการของชุมชน เพื่อประกอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
๓. มีหลักสูตรฝึกอบรม องค์ความรู้ และนวัตกรรมใน
การให้บริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
๔. มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในการให้บริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชน 
๕. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับนโยบาย 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

๑. จำนวนบุคลาการสายสนับสนุน ไม่เพียงพอต่อการ
บริการวิชาการ ทำให้เกิดความล่าช้า 
๒. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาบุคลากร 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

O (Opportunity) T (Threat) 
๑. มีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน
ดำเนินการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๒. มีแหล่งทุนภายนอกร่วมสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ  
๓. ชุมชนให้การยอมรับและพร้อมพัฒนาร่วมกัน 
๔. พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑. การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ ทำให้
การประสานงานและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
ล่าช้า 
๒. ภัยธรรมชาติส่งผลให้การดำเนินงานเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 
  
  

 
  ๒.๒.๒ การวิเคราะห์ SWOT Matrix  

  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็งจึงได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ 

   ๑. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
ดำเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

   ๒. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการดำเนิน
โครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ 

   ๓. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการของอาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

   ๔. สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความรัก
และความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๘ 

 

 

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี        
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๑ ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
ปรัชญา Philosophy 

 รวมพลังปัญญา นำพาชุมชน พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปณิธาน Resolution 

 บริการวิชาการ ตามพันธกิจสัมพันธ์พัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
ค่านิยม 

 เชิดชูคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 

อัตลักษณ์ 
 จิตบริการ (Service Mind) 
 งานสร้างสรรค์ (Creative works) 
 มุ่งม่ันพัฒนาท้องถิ่น (Be detained for local development) 
เอกลักษณ์ 
 บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์  

“การบริการวิชาการ ชี้ทิศบอกทาง พันธกิจสัมพันธ์ การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน” 

คำนิยามศัพท์วิสัยทัศน์ 
การบริการวิชาการ หมายถึง หน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม มีบทบาทในการให้การบริการวิชาการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ๓ 

ลักษณะ คือ (๑) การบริการวิชาการที่ผู้รับบริการได้รับประโยชน์โดยตรง (๒) การบริการวิชาการโดยการร่วม

ทุนกับผูร้ับบริการ โดยร่วมมือกันทั้งงบประมาณและทรัพยากร และ (๓) การบริการวิชาการโดยการเพ่ิมทุนให้

องค์กรซึ่งหน่วยงานที่จัดโครงการใช้งบประมาณรวมทั้งทรัพยากรของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการบริการ

วิชาการมีคณะ ศูนย์ สำนักเป็นผู้ประสานงานวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้หลายๆสาขา ทำให้องค์กรมีเงิน

รายได้จากหมวดเงินบริการวิชาการ 

ชี้ทิศบอกทาง หมายถึง งานการบริการวิชาการเป็นงานบูรณาการองค์ความรู้

นวัตกรรม เทคโนโลยี นำสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

    



๒๙ 

 

 

การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาโดย

นำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มีอยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิง

พ้ืนที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการศึกษา 

พันธกิจสัมพันธ์ หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นหลักยึดในการทำงาน ก่อให้เกิด

ความร่วมมือ มีภาคีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันทำให้

ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบความพอเพียง ๓ ห่วง คือ ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน อยู่บนพื้นฐาน ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ คุณธรรม และ ๓ ศาสตร์

พระราชา ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ภูมิสังคม และให้คนไทยมีคุณลักษณะ ๔ ประการ (๑)  

มีทัศนคติที่ถูกต้อง (๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง (๓) มีอาชีพ – มีงานทำ และ(๔) เป็นพลเมืองมีระเบียบวินัย 

ความเข้มแข็ง หมายถึง เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งตนเองได้  

ลดรายจ่าย มีรายได้ มีเงินออม และภาระหนี้สินลดลง  

ยั่งยืน  หมายถึง การใช้องค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีหลากหลายวิชาเพื่อนำพา

ชุมชน สู่การปรับเปลี่ยนตนเอง ให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี

ความสุข โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามความต้องการของชุมชน    

 
พันธกิจ  
๑. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู ้การวิจัยการเรียนการสอนของบุคลากร อาจารย์ 

นักศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจสัมพันธ์ ในงานบริการวิชาการ ไปใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้ต่อยอดเชิง
พาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. พัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาของชุมชนและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมทำนุ
บำรุง พื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยน้อมนำ  
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่น 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ 
๑. การบริการวิชาการแก่สังคมในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการองค์ 

ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพ้ืนที่ ทำให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 



๓๐ 

 

 

๒. การสร้างภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการเกิดความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๓. การบริการวิชาการได้หลักสูตร ได้โครงการ กิจกรรมการบริการวิชาการและเกษตรกร
เป็นวิทยากรตัวคูณที่เป็นต้นแบบ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่สนองตอบต่อผู้รับบริการ 

๔. การบริการวิชาการได้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างตามศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
เสริมศักยภาพของเกษตรกรและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

๕. ได้ฐานข้อมูลระดับชุมชนหรือตำบล เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้นโดยคณะ ศูนย์ สำนัก ได้เข้าไปบริการวิชาการ 

๖. การบริการวิชาการมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เกิดขึ้นกับชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร 
ประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทำให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้รับบริการ 
 

๓.๒ วัตถุประสงค์ของแผน 
แผนบริการวิชาการโดยการบริการวิชาการมีวัตถุประสงค์การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น 
๑. สร้างพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการน้อม
นำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน บูรณาการองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชนและท้องถิ่นให้
ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

๒. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ตามความต้องการของชุมชน 

๓. ส่งเสริมการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการสนองตอบต่อ
ผู้รับบริการ 

๔. จัดโครงการบริการวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพของเกษตรกรภายในชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้นแบบในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
และระดับชาติ 

๕. เป็นศูนย์กลางการสำรวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูลระดับตำบล ชุมชน ในการให้บริการ
วิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่น 



๓๑ 

 

 

๓.๓ การดำเนินงานตามแผน 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ ๔ ระยะ มหาวิทยาลัยได้นำมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระยะที่ ๑ ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า  “มหาวิทยาลัยร่วม
พัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์” หมายถึง มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนาชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (รายได้ สุขภาพการศึกษา การส่ งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม) ด้านความสมานฉันท์ในสังคม (ความภูมิใจในความเป็นชาติ อัตลักษณ์ของภู มิภาค การสร้าง
เครือข่ายทางสังคม) ด้านการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม (สิทธิความเป็นพลเมือง) และด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคม (การสร้างฐานความรู้ และการศึกษาของชุมชน)   

สำนักบริการวิชาการกำหนดเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านการบริการวิชาการ  ดังนี้ 
เป้าหมาย 

๑. การบริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถ
เชิงพ้ืนที่ ทำให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๒. การสร้างภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการเกิดความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๓. การบริการวิชาการได้หลักสูตร ได้โครงการ กิจกรรมการบริการวิชาการและเกษตรกรเป็นวิทยากรตัวคูณที่เป็นต้นแบบ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เชิงพ้ืนที่สนองตอบต่อผู้รับบริการ 

๔. การบริการวิชาการได้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างตามศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพของเกษตรกรและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้
หมู่บ้านอื่น ๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 

๕. ได้ฐานข้อมูลระดับชุมชนหรือตำบล เพ่ือใช้วางแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้นโดยคณะ ศูนย์ สำนัก ได้เข้าไปบริการ
วิชาการ 



๓๒ 

 

 

๖. การบริการวิชาการมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เกิดขึ้นกับชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ประชาชน ที่ได้รับการพัฒนา เป็นพื้นที่เป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนทำให้กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้รับบริการ 

  ๓.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑) เป้าหมาย ๑.๑ มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา  
 ๒) ค่าเป้าหมาย    
 ๓) ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.๑ จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

จำนวน ๔๐ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเพ่ิม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

จังหวัดกาฬสินธุ์  
อำเภอสหัสขันธ์ 
ตำบลสหัสขันธ์ 
มี ๘ หมู่บ้าน 
หมู่ ๑ บ้านโนน
น้ำเกลี้ยง  
หมู่ ๒ บ้านห้วย
เสือเต้น  
หมู่ ๓ บ้านโคก
ไม้งาม  
หมู่ ๔ บ้านโนน
ป่างิ้ว  

มีนาคม-
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

 ฝ่ายบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
 



๓๓ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมู่ ๕ บ้านโคก
สง่า  
หมู่ ๖ บ้านโคก
ศาลาทอง  
หมู่ ๗ บ้านโนน
ทอง  
หมู่ ๘ บ้านป่า
กล้วย 

๑.๒ จำนวนวสิาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย 

จำนวน ๑๕ ๒. โครงการวิศวกรรมนำชุม
ชุมชนพัฒนา 
(หมู่บ้านอัจฉริยะ) 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 

มหาสารคาม ๑ ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 

๑.๓ ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ ประเมินและวางแผน
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ๓ ๓. โครงการด้านบริการ
วิชาการท้องถิ่นและชุมชน 
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
 

มหาสารคาม 
ประชาชนทั่วไป 

๑ ต.ค.๖๒ 
– ๓๐ ก.ย.
๖๓ 

 มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
สำนักบริการวิชาการ 



๓๔ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.๔ ระดับความสำเร็จในการกำหนด
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๓ ๔. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สำนักบริการ
วิชาการ) 

บ้านหนองฮี  
อ.พยัตฆภูมิ
พิสัย 
บ้านเมืองเตา 
อ.พยัตฆภูมิ
พิสัย 
บ้านหนองหิน 
หมู่๓,๔ อ.เมือง 
บ้านทุ่งนาทอง 
อ.แกดำ 

 ๔๖๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักบริการ
วิชาการ) 
 

อำเภอเมือง 
(บ้านหนองหิน) 
อำเภอแกดำ 
(บ้านเหล่าจั่น) 
อำเภอบรบือ 
(บ้านแสบง)   
อำเภอกุดรัง 
(บ้านกุดรัง) 
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย (บ้าน
หนองฮี) อำเภอ
ชื่นชม (บ้านนา

 ๔๗๑,๐๖๐ 
 

สำนักบริการวิชาการ 



๓๕ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝาย) อำเภอ
ยางสีราช (บ้าน
ยางชุมน้อย) 
อำเภอเชียงยืน 
(บ้านเหล่าบัว
บาน) (บ้าน
สะอาดนาทม) 
อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์  
ในจังหวัด
มหาสารคาม
และจงัหวัด
กาฬสินธุ์ 

๖. โครงการการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
(สำนักบริการวิชาการ) 
 

จังหวัด
มหาสารคาม ๖ 
อำเภอ ได้แก่  
๑.วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร
ผสมผสานบ้าน
หนองฮี       
ต.เมืองเตา  

 ๖๙๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

อ.พยัคฆ์ภูมิ
พิสัย  
จ.มหาสารคาม 

๒.วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูป
ผลิตผลทาง
การเกษตร   
บ้านเหล่าโพธิ์ 
หมู่ ๕ ตำบล
หนองกุงสวรรค์ 
อำเภอโกสุม
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

๓.วิสาหกิจ
ชุมชนอาชีพ
กลุ่มทอผ้าไหม-
ผ้าฝ้าย บ้าน
ดอนงัว หมู่ที่ ๑ 
ต.ดอนงัว 
อ.บรบือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ.มหาสารคาม 
OTOP ระดับ 
๕ ดาว       

๔.กลุ่มทอผ้า
บ้านหนองหิน
หมู่ที่ ๓ และหมู่
ที่ ๔ ต.โคกก่อ 
อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 
OTOP ระดับ 
๕ ดาว 

๕.วิสาหกิจ
ชุมชนบ้าน
หนองอิตื้อ 
เครื่องนอนนุ่น 
ต.ศรีสุข  
อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม    
๖. วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร



๓๘ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผสมผสาน  
บ้านเหล่าจั่น  
หมู่ ๑๑ ต. 
แกดำ อ.แกดำ  
จ.มหาสารคาม 
 

๗. โครงการ การเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้และชุด
โครงการย่อยของ ๙ คณะ 
(๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ทางด้านการตลาด และด้าน
ต้นทุนให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ บ้าน
หนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆ
ภูมิสัย จ.มหาสารคาม 
(๒) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าว 
(๓) โครงการพัฒนาหลักสูตร
การเพ่ิมศักยภาพการผลิต

บ้านหนองฮี
และเครือข่าย 

 ๙๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 

สำนักบริการวิชาการ 
 
 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
คณะครุศาสตร์ 



๓๙ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
เพ่ือเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 
(๔) โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่บริการ
วิชาการ “การเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้” 
(๕) โครงการให้ความรู้ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับข้าว 
(ภายใต้โครงการข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้) 
(๖) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์สร้างมูลค่าเพ่ิม 
(๗) โครงการการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นอาหาร
สัตว์ (ฟางหมักยีสต์) 
(๘) โครงการบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชน
และบูรณาการร่วมกับการ

 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 
 
คณะนิติศาสตร์ 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 
คณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 



๔๐ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เรียนการสอน : ชุดสำรับ
อาหารพื้นบ้านจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ 
(๙) โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ : กิจกรรมการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และ
ส่งเสริมการขายออนไลน์ 

 
 
 
 
 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒.๑ จำนวนโครงการสะสมที่
ดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายประชา
รัฐ เพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ 

จำนวน ๙ ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวก 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

มหาสารคาม ๑ ต.ค.๖๒-
๓๐ ก.ย.
๖๓ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์/ 
 
 
 

๒.๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
พ้ืนที่ หมู่บ้าน/โรงเรียนสะสมที่มี
ปัญหาหรือความต้องการ ในพ้ืนที่
บริการที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ
อันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ 

ระดับ ๓ ๒. โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
(สำนักบริการวิชาการ) 

หมู่บ้านหนอง
โพธิ์ บ้านหนอง
บึง อ.นาเชือก  
จ.มหาสารคาม 
และแหล่ง
เรียนรู้บ้าน
หนองยาง  
อ.โกสุมพิสัย  
จ.มหาสารคาม 

๑ ต.ค.๖๒ 
-๓๐ ก.ย.
๖๓ 

๔๗๙,๑๖๐ สำนักบริการวิชาการ 
 
 
 



๔๑ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อ
ความเป็นพลเมืองและทักษะ
อาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สำนัก
บริการวิชาการ) 
 

อ.แกดำ ๗ 
โรงเรียน ได้แก่ 
๑.โรงเรียนบ้าน
หนองบัว 
๒.โรงเรียนบ้าน
วังแสง 
๓.โรงเรียนบ้าน
ดอนก่อกก
เหลี่ยม 
๔.โรงเรียนบ้าน
หนองเจริญ 
๕.โรงเรียนบ้าน
เหล่าจั่นนาภู 
๖.โรงเรียน
ชุมชนหมากค่า 
๗.โรงเรียน
อนุบาลแกดำ 
อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย จำนวน ๔ 
โรงเรียน 
ได้แก่ 

๑ ต.ค.๖๒-
๓๐ ก.ย.
๖๓ 

๕๘๕,๐๐๐ 
 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.โรงเรียนบ้าน
หนองฮี 
๒.โรงเรียน
บ้านเมืองเตา 
๓.โรงเรียนบ้าน
โนนจารวิทยา 
๔.โรงเรียนโนน
บ่อ 
อ.นาเชือก มี ๑
โรงเรียน ได้แก่ 
๑.โรงเรียน
หนองโพธิ์ 
๒.โรงเรียนโนน
ศรีสวัสดิ์พราน
กระต่าย 

   (๑) จำนวนหมู่บ้านสะสมที่
มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

จำนวน ๑๔ ๔. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ (สำนักบริการ
วิชาการ/คณะทั้ง ๙ คณะ) 
นายเด่นชัย ชาวสวน ๐๘๔-
๕๒๙๗๑๒๐ 

อ้างอิงตาม 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
 
 
 
 
 

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 

อ้างอิงตามกล
ยุทธ์ที่ ๑ 
 
 
 
 
 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



๔๓ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    - ชุดโครงการย่อยของ ๙ 
คณะ 
(๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ทางด้านการตลาด และด้าน
ต้นทุนให้กับกลุ่มผู้ผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา 
อ.พยัคฆภูมิสัย จ.
มหาสารคาม 
(๒) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าว 
(๓) โครงการพัฒนาหลักสูตร
การเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
เพ่ือเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 
(๔) โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอนสู่บริการ
วิชาการ “การเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะครุศาสตร์ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
คณะนิติศาสตร์ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 
คณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



๔๔ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(๕) โครงการให้ความรู้ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับข้าว 
(ภายใต้โครงการข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้) 
(๖) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์สร้างมูลค่าเพ่ิม 
(๗) โครงการการใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นอาหาร
สัตว์ (ฟางหมักยีสต์) 
(๘) โครงการบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชน
และบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน : ชุดสำรับ
อาหารพื้นบ้านจากข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ 
(๙) โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ : กิจกรรมการ

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ออกแบบตราสัญลักษณ์และ
ส่งเสริมการขายออนไลน์ 
 
๕. โครงการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น (สำนัก
บริการวิชาการ) 

พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย 
ในเขต ต.เมือง
เตา อ.พยัคฆ
ภูมิพิสัย  
จ.มหาสารคาม  

๑ ต.ค.๖๒-
๓๐ ก.ย.
๖๓ 

๒,๒๕๐,๐๐๐ คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ (สำนักบริการ
วิชาการ) 

จังหวัด
มหาสารคาม ๘ 
อำเภอ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๑ 
อำเภอ 

๑ ต.ค.๖๒-
๓๐ ก.ย.
๖๓ 

๔๗๑,๐๖๐ คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 
 

๗. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
การบริการวิชาการตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  
(สำนักบริการวิชาการ คณะ/
สถาบันวิจัย) 

จังหวัด
มหาสารคาม 9 
อำเภอ 10 
ตำบล  

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 

๒,๑๑๕,๐๐๐ สำนักบริการวิชาการ/
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา  



๔๖ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   (๒) จำนวนหมู่บ้านสะสมที่
มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการ
ดำเนินการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

จำนวน ๑๔      

   (๓) จำนวนหมู่บ้านสะสมที่มีดัชนี
ตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 

จำนวน ๑๒  

   (๔) จำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่สะสม
ที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 

จำนวน ๑๐ 
 

๓.๑ อัตราส่วนของโครงการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำต่อ
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือมีส่วน
ร่วมทั้งหมด 

อัตราส่วน ๔:๙ ๑. โครงการ ๑ สาขาวิชา ๑ 
โรงเรียนเครือข่าย 
 (คณะครุศาสตร์) 

มหาสารคาม  ๑๐๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 

๒. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่ (คณะครุศาสตร์) 

มหาสารคาม
และกาฬสินธุ์ 

 ๑๐๕,๐๐๐ คณะครุศาสตร์ 
 
 

   (๑) จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือเข้าร่วม
พัฒนา 

จำนวน ๙ ๓. โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอน วิจัยทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
(คณะรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์) 

บ้านกลางหมื่น 
อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์ 

๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 
 

๓๕,๐๐๐ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 
 

   (๒) จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ 

จำนวน ๔ ๔. โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตร 
ผู้ปลูกท่อนมันสำปะหลัง 

มหาสารคาม 
 

๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 
 

๓๐,๐๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



๔๗ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(พันธุ์ระยอง) 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๕. โครงการค่ายวิศวกรรม
ร่วมใจ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

มหาสารคาม ๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

๓.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ประการ  
สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

จำนวน/
คน 

๘๘๓ ๖. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมศาสตร์สู่โรงเรียน
ชุมชนท้องถิ่น  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

มหาสารคาม ๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 
 
 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๗. โครงการค่าย Science 
อาสาพัฒนาและบริการ
วิชาการสู่ชุมชน  
(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

มหาสารคาม ๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 

๔๐,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓.๓ ร้อยละของประชากรที่
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได้โดยเฉพาะประชากร 
     ในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๙๐ ๘. โครงการบริการวิชาการ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนของแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชา (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

มหาสารคาม ต.ค.๖๒-
ก.ย.๖๓ 

 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓.๔ ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานส่งเสริมบูรณาการการ

ระดับ ๓ ๙. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาศิลปะ

มหาสารคาม   
 



๔๘ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ 
กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ท้องถิ่นอีสานจากปราชญ์
ชาวบ้าน (คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 
๑๐. โครงการคัดลอก
จิตรกรรมฝาผนังในท้องถิ่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 
๑๑. โครงการการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

อาจารย์ 
นักศึกษา 
 

(๓) จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
สู่การบริการวิชาการ 

จำนวน ๑๕ ๑๐. โครงการคัดลอก
จิตรกรรมฝาผนังในท้องถิ่น 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

มหาสารคาม 
อาจารย์ 
นักศึกษา 
 

   



๔๙ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓.๕ จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
คุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นสู่การ
ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 

จำนวน ๕ ๑๑. โครงการการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

มหาสารคาม ๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

๑๒. โครงการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค ์
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

มหาสารคาม 
อาจารย์
นักศึกษา 
 

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 



๕๐ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑๓. โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
(สำนักบริการวิชาการ) 

จังหวัด
มหาสารคาม 
๑๓ อำเภอ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑ อำเภอ 

ส.ค.๖๓-
ก.ย.๖๓ 

๑๐,๐๐๐ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๑๔. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้/ศูนย์ 
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สำนัก
บริการวิชาการ) 

จังหวัด
มหาสารคาม 
จำนวน ๓ 
อำเภอ (๑) 
บ้านหนองฮี 
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย (๒) 
บ้านหนองหิน 
อำเภอเมือง (๓) 
บ้านทุ่งนาทอง 
อำเภอแกดำ  

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 

๓๐,๐๐๐ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
สำนักบริการวิชาการ 
 
 
 



๕๑ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑๕. โครงการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางการเกษตร (สำนัก
บริการวิชาการ) 

เกษตรกร 
บ้านหนองหิน 
ต.โคกก่อ อ.
เมือง จ.
มหาสารคาม 

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 

๕๗๖,๐๐๐ 
 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 

๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อ
ความเป็นพลเมืองและทักษะ
อาชีพตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (สำนัก
บริการวิชาการ) 
 

อ้างอิงตาม 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
 

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 

๔๖๘,๐๐๐ 
 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 

๑๗. โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
(สำนักบริการวิชาการ) 

อ้างอิงตาม 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ก.ย.๖๓ 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 

๔.๒ ระดับความสำเร็จของการสร้าง
ความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความรัก
และความผูกพัน พลังประชารัฐใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับ ๒ 
 

๑. โครงการศูนย์พัฒนาขีด
ความสามารถด้าน SMEs 
เพ่ือชุมชนท้องถิ่น 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

มหาสารคาม 
 
 
 
 

๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 
 

 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



๕๒ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒. โครงการศูนย์ถ่ายทอด
ทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 
๓. โครงการแนะแนวให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่
ชุมชนและท้องถิ่น  
(คณะนิติศาสตร์) 

มหาสารคาม 
 

๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

๓. โครงการแนะแนวให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่
ชุมชนและท้องถิ่น  
(คณะนิติศาสตร์)) 
 

มหาสารคาม ๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 

 คณะนิติศาสตร์ 
 

๔. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สำนักบริการ
วิชาการ) 

อำเภอเมือง 
(บ้านหนองหิน) 
อำเภอแกดำ 
(บ้านเหล่าจั่น) 
อำเภอบรบือ 
(บ้านแสบง)   
อำเภอกุดรัง 
(บ้านกุดรัง) 
อำเภอพยัคฆ

๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 
 

๔๗๑,๐๖๐ 
 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 



๕๓ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ภูมิพิสัย (บ้าน
หนองฮี) อำเภอ
ชื่นชม (บ้านนา
ฝาย) อำเภอ
ยางสีราช (บ้าน
ยางชุมน้อย) 
อำเภอเชียงยืน 
(บ้านเหล่าบัว
บาน) (บ้าน
สะอาดนาทม) 
อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ ใน
จังหวัด
มหาสารคาม
และจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๕. โครงการการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
(สำนักบริการวิชาการ) 
 

จังหวัด
มหาสารคาม ๖ 
อำเภอ ได้แก่  

๑.วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร
ผสมผสานบ้าน

๑ต.ค.-๓๐
ก.ย.๖๓ 
 

๖๙๓,๐๐๐ คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 



๕๔ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หนองฮี ต.เมือง
เตา อ.พยัคฆ
ภูมิพิสัย  
จ.มหาสารคาม
๒.วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูป
ผลิตผลทาง
การเกษตร   
บ้านเหล่าโพธิ์ 
หมู่ ๕ ตำบล
หนองกุงสวรรค์ 
อำเภอโกสุม
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

๓.วิสาหกิจ
ชุมชนอาชีพ
กลุ่มทอผ้าไหม-
ผ้าฝ้าย 
บ้านดอนงัว หมู่
ที่ ๑ ต.ดอนงัว 
อ.บรบือ  



๕๕ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ.มหาสารคาม 
OTOP ระดับ 
๕ ดาว       

๔.กลุ่มทอผ้า
บ้านหนองหิน
หมู่ที่ ๓ และหมู่
ที่ ๔ ต.โคกก่อ 
อ.เมือง  

จ.มหาสารคาม 
OTOP  
ระดับ ๕ ดาว 

๕.วิสาหกิจ
ชุมชนบ้าน
หนองอิตื้อ 
เครื่องนอนนุ่น 
ต.ศรีสุข 
 อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม    
๖. วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร



๕๖ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผสมผสาน บ้าน
เหล่าจั่น  
หมู่ ๑๑ ต.แก
ดำ อ.แกดำ  
จ.มหาสารคาม 

๖. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้/ศูนย์ 
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(สำนักบริการวิชาการ) 
 

จังหวัด
มหาสารคาม 
จำนวน ๓ 
อำเภอ (๑) 
บ้านหนองฮี 
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย (๒) 
บ้านหนองหิน 
อำเภอเมือง (๓) 
บ้านทุ่งนาทอง 
อำเภอแกดำ  
 

๑ต.ค.๖๒-
๓๐ ก.ย.
๖๓ 
 

๔๖๘,๐๐๐ 
 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 
 

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อ
ความเป็นพลเมืองและทักษะ
อาชีพตามแนวปรัชญาของ

อ้างอิงตาม 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

อ้างอิงตาม
กลยุทธ์ที่ ๒ 

อ้างอิงตาม 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 



๕๗ 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ / กิจกรรม พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
(สำนักบริการวิชาการ) 
๘. โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
(สำนักบริการวิชาการ) 

อ้างอิงตาม 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

อ้างอิงตาม
กลยุทธ์ที่ ๒ 

อ้างอิงตาม 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

คณะ/สำนักบริการ
วิชาการ 

 
  
 
 
 

 
 



๕๘ 

 

 

๔) แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
(๔.๑) สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ

ดำเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
(๔.๒) บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการ

ดำเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ 
(๔.๓) บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและการ

บริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
(๔.๔) สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ

รักและความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น 
 

 ๕) แผนงาน/โครงการ สำคญั  
(๕.๑) โครงการ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
(๕.๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตู้สูงอายุ 
(๕.๓) บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
(๕.๔) พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๕.๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพ่ือความเป็นพลเมืองและทักษะอาชีพ

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
(๕.๖) ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
(๕.๗) การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการปลูกใบยาสูบ ใน

จังหวัดมหาสารคาม 
(๕.๘) การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
(๕.๙) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
(๕.๑๐) โครงการ การจัดทำฐานข้อมูลตามบริบทของพื ้นที ่บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(๕.๑๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๕.๑๒) โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด และด้านต้นทุนให้กับกลุ่มผู้ผลิต

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิสัย  
จ.มหาสารคาม 

(๕.๑๓) โครงการวิศวะกรรมนำชุมชนพัฒนา (หมู่บ้านอัจฉริยะ) 
(๕.๑๔) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความ

สะดวก 
(๕.๑๕) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าว 



๕๙ 

 

 

(๕.๑๖) โครงการค่ายวิศวะกรรมร่วมใจ 
(๕.๑๗) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิศวะกรรมศาสตร์สู ่โรงเรียนชุมชน

ท้องถิ่น 
(๕.๑๘) โครงการศูนย์พัฒนาขีดความสามารถด้าน SMEs เพ่ือชุมชนท้องถิ่น 
(๕.๑๙) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
(๕.๒๐) โครงการบริการวิชาการเพื ่อพัฒนาศักยภาพเกษตรผู ้ปลูกท่อนมัน

สำปะหลัง 
(๕.๒๑) โครงการหนึ่งสาขาวิชา หนึ่งโรงเรียนเครือข่าย 
(๕.๒๒) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา บูรณาการเชิงพื้นที่ 
(๕.๒๓) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา

ร้องไห้เพื่อเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 
(๕.๒๔) โครงการด้านบริการวิชาการท้องถิ่นและชุมชน 
(๕.๒๕) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริการวิชาการ “การเพิ่มศักยภาพ

การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” 
(๕.๒๖) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา ศิลปะท้องถิ่นอีสาน จากปราชญ์

ชาวบ้าน คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(๕.๒๗) โครงการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕.๒๘) โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่นอย่าง

สร้างสรรค ์
(๕.๒๙) โครงการแนะแนวให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
(๕.๓๐) โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับข้าว (ภายใต้โครงการข้าวหอม

มะลิทุ่งกุลาร้องไห้) 
(๕.๓๑) โครงการค่าย Science อาสาพัฒนาและบริการวิชาการสู่ชุมชน  
(๕.๓๒) โครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนของแต่ละ

หลักสูตร 
(๕.๓๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์สร้างมูลค่าเพ่ิม 
(๕.๓๔) โครงการบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่

ชุมชน 
(๕.๓๕) โครงการการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์

(ฟางหมักยีสต์) 



๖๐ 

 

 

(๕.๓๖) โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอน : ชุดสำรับอาหารพื้นบ้านจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

(๕.๓๗) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ : กิจกรรมการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และส่งเสริมการขายออนไลน์ 
 

๓.๔ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
๓.๔.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* ๔๓,๐๑๕,๔๖๘ บาท 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

๔๒,๖๙๐,๔๖๘ ๓๒๕,๐๐๐    

 
๓.๔.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) เรื่อง ...พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์...  
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ วงเงินรวม 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

๙,๒๓๐,๐๘๐ ๑๔,๒๓๐,๐๘๐ ๑๙,๒๓๐,๐๘๐    

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

๓๒๕,๐๐๐      

เงินกู้ใน
ประเทศ 

      

เงินต่างใน
ประเทศ 

      

อ่ืนๆ   
 

     

 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

ส่วนที่ ๔ แนวทางสู่การปฏิบัติ การกำกับติดตาม และประเมินผล 
 ๔.๑ แนวทางสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติราชการสำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นแผนที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชน ท้องถิ่น
และการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการยอมรับในการขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ ในการ
ดำเนินงานการบริการวิชาการเพื ่อให้บรรลุความสำเร็จของการขับเคลื ่อนตามแผนยุทธศาสตร์ฯ สู ่การ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ได้สร้างความชัดเจนของแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้านบริการวิชาการโดยสร้างความร่วมมือความ
เข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่ อนการบริการ
วิชาการตามพันธกิจสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ 
ระยะ ๕ ปี กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติมีแนวทางดังนี้ 

๑.  การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
สำนักบริการวิชาการจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารสำนัก
บริการวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการของคณะทั้ง ๙ คณะ กลุ่มงานเครือข่ายประชาสังคม กลุ่มงานท้องถิ่น
และประชาชน และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักบริการวิชาการ  นอกจากนี้สำนักบริการวิชาการยังได้
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการ
นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงให้แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการมีความสมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบตัิ
เพ่ือประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

๒.  การเชื่อมโยงจากแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการสู่การจัดทำโครงการและแผนงบประมาณ
ในการนำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายละเอียด
ของโครงการพร้อมงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
งบประมาณแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคามและการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน นอกจากนี้ได้นำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ว่าด้วยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดทำเป็น ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ต่างๆโดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย 
และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนซึ่งประกอบด้วยสำนักบริการวิชาการ คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.  การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดงานบริการวิชาการสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือให้การดำเนินงานของ
ทั้งมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยศูนย์สำนักและสถาบันดำเนินการบริการวิชาการ ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน 
จึงมีการถ่ายทอด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี และเป็นกลไกเพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ 
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๔.  การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลา ในการ
ติดตามออกเป็น รายไตรมาส คือ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน สำหรับดำเนินงานตาม
โครงการบริการวิชาการ โดยสำนักบริการวิชาการจะติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด เพ่ือเป็นข้อมลูสำหรับการปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบททางสังคม 

๕.  การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการสู่ประชาคมด้านงานบริการวิชาการ 
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึง เป้าหมาย ตัวชี้วัดของงาน
บริการวิชาการ จึงจัดให้มีการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัย การเรียนการสอน ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสอดคล้องถึงความต้องการของผู้รับงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และการ
พัฒนาเชิงพื ้นที่ โดยให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม มีความรู้ และความเข้าใจ ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารหลายช่องทางของสำนักบริการวิชาการ 
 
 ๔.๒ การกำกับติดตามและการประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการของสำนักบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์หลังจากผ่านกระบวนการวางแผน 
(Planning) การนำแผนไปสู ่การปฏิบัติ ( Implementation) และมีการประเมินผล (Evaluation) ถือเป็น
ขั้นตอนที่สำคัญในการตรวจสอบความสำเร็จของงานบริการวิชาการ การประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนในแต่ละวงรอบตามเวลาที ่กำหนด สำนักบริการวิชาการได้นำแนวคิดของ ดร.เดมมิ ่ง มาใช้ใน
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ การดำเนินงานตามวงจร หรือที่เรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” 
(Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (plan) การนำแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action)หรือวงจร PDCA 

วงจร PDCA ขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการวางแผน (Plan)  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมต่อเนื ่องโดยการนำแผนไปปฏิบัติ  (Do) และมีการตรวจผลการปฏิบัติ (Check) โดยนำผลการ
ปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน  และหากพบว่า ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามแผน
ที่กำหนดไว้ ก็จะนำไปสู่การ ปรับปรุงและแก้ไข (Action) เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนต่อไป 
วงจร PDCA จะเป็นกระบวนการที่ เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 
(Continuous Improvement)  เพื่อ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน  ดังนั้น เพื่อให้
ทราบผลการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ หรือวัดความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจของ 
สำนักบริการวิชาการที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด (KPI) ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) โดย
คำนึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact) 
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การติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี และรอบการ
ประเมินผล จะมีการติดตามและประเมินผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

๑. ระดับตัวชี้วัดเป้าหมาย จะประเมินผลสำเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของแต่ละกลยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนที่ตั้งไว้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปี และจัดทำ
รายงานการ ประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และรายกลยุทธ์ 
แล้วนำเสนอท่ีประชุม ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีการประเมินผลดำเนินการทุกปี 

๒. ระดับโครงการ (Initiative) หลังจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหารสำนักบริการวิชาการ ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ไปจนกระทั่งสิ้นสุด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยจะรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้มีการ
ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการในแต่ละปี โดยมีการประเมินผลการดำเนินการทุกปี 

๓. ระดับแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ จะมีการประเมินแผนปฏิบัติราชการการบริการ
วิชาการ ทั้งฉบับว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ทั้งใน ระดับผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) นอกจากประเมินผลตามตัวชี้วัดแล้ว การนำเสนอ
ปัญหาและอุปสรรคที่ควรนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการ
วิชาการ ฉบับต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดย มหาวิทยาลัยฯ จะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้การประเมินผลจะดำเนินการ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกจะประเมินเมื่อดำเนินการได้ครึ่งแผน 
คือเมื่อสิ้นปีที่ ๓ ของแผนคือ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ และ ครั้งที่สองเมื่อสิ้นแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ 
ทั้งฉบับคือ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ของ
งานบริการวิชาการตามแนวทางข้างต้นแล้ว สำนักบริการวิชาการจะมีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของสำนักบริการวิชาการ (Value for Money : VFM) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่มุ่งประเมินการดำเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) ตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นงบประมาณและไม่ใช่งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลกระทบ (Impact) ทั้งทางบวกและทางลบ ต่อประชาชนและภาครัฐเพื่อความยั่งยืนและ
เข้มแข็ง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย
ฯ 
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ภาคผนวก ก.  
คำสั่งคณะดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ที่ ๐๘๘๕ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัตริาชการการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ด ้วยมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏมหาสารคาม จะดำเน ินงานจ ัดทำแผนบร ิการว ิชาการ                           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื ่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ชุมชนและท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๓๑ (๑) และ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
      

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑.๑    อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 ๑.๒    รองอธิการบดี     รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓    ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 

 ๑.๔    คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
 ๑.๕    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
 ๑.๖    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
 ๑.๗    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
 ๑.๘    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 
 ๑.๙    คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
 ๑.๑๐  คณบดีคณะบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
 ๑.๑๑  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
 ๑.๑๒  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
 ๑.๑๓  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
 ๑.๑๔  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
 ๑.๑๕  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
 ๑.๑๖  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 ๑.๑๗  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   กรรมการ 
 ๑.๑๘  ผู้อำนวยการส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
 ๑.๑๙  ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษาฯ กรรมการ 
 ๑.๒๐  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  กรรมการ 



๖๖ 

 

 

 ๑.๒๑  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          ๒. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

๒.๑. รองศาสตราจารย์ประสพสุข ฤทธิเดช   ประธานกรรมการ 
๒.๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ศิริโสม   รองประธานกรรมการ 
๒.๓. รองศาสตราจารย์ภณิตา  สุนทรไชย   กรรมการ 
๒.๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ   กรรมการ 
๒.๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  นามนัย   กรรมการ  
๒.๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรียา  ไชยปัญหา   กรรมการ 
๒.๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงกมล ดังโพนทอง   กรรมการ  
๒.๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธิวา แก้วมาตย์   กรรมการ 
๒.๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑีรา อาษาศรี   กรรมการ 
๒.๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรภัทร์  ลอยวิรัตน์   กรรมการ 
๒.๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยรัตน์ นามเสนา   กรรมการ  
๒.๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์  กรรมการ 
๒.๑๓. อาจารย์วีรนุช วอนเก่าน้อย    กรรมการ 
๒.๑๔. อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข     กรรมการ 
๒.๑๕. อาจารย์ทรงพล นามคุณ    กรรมการ 
๒.๑๖. อาจารย์รตนดา อาจวิชัย    กรรมการ 
๒.๑๗. อาจารย์นพดล สมผล     กรรมการ 
๒.๑๘. อาจารย์มนันยา นันทสาร    กรรมการ 
๒.๑๙. อาจารย์วุฒิกร อนันตสิริชัย    กรรมการ 
๒.๒๐. อาจารย์อำพร แสงไชยา    กรรมการ 
๒.๒๑. อาจารย์กานต์สินี ทิพย์มณเฑียร    กรรมการ 
๒.๒๒. อาจารย์วัลวลี  ศีลพันธุ์     กรรมการ 
๒.๒๓. อาจารย์กุลริศา  คำสิงห์    กรรมการ 
๒.๒๔. อาจารย์ปิญาภรณ์  พงศ์ศาสตร์    กรรมการ 



๖๗ 

 

 

๒.๒๕. อาจารย์ณิชาภา  พิมลศิริ    กรรมการ 
๒.๒๖. อาจารย์รทวรรณ  อภิโชติธนกุล    กรรมการ 
๒.๒๗. อาจารย์นริศรา  คำสิงห์    กรรมการ 
๒.๒๘. อาจารย์ธารีรัตน์  ขูลีลัง    กรรมการ 
๒.๒๙. อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ    กรรมการ 
๒.๓๐. อาจารย์วงษ์ปัญญา  นวนแก้ว     กรรมการ 
๒.๓๑. อาจารย์นฤมล  อินทิรักษ์     กรรมการ 
๒.๓๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  พลสยม      กรรมการ 
๒.๓๓. อาจารย์อุดมศักดิ์  พิมพ์พาศรี      กรรมการ 
๒.๓๔. อาจารย์ชมพู่ เหนือศรี     กรรมการ 
๒.๓๕. อาจารย์สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์    กรรมการ 
๒.๓๖. อาจารย์สราวุฒิ ดาแก้ว    กรรมการ 
๒.๓๗. อาจารย์สายใจ เพ็งที     กรรมการ 
๒.๓๘. นางอาภากร ประจันตะเสน    กรรมการ 
๒.๓๙. นางประภาวี อัคฮาดศรี    กรรมการ 
๒.๔๐. นางสาวอิสริยา  ใจซื่อ     กรรมการ 
๒.๔๑. นางสาววรรณภา เหล่าศรีชัย    กรรมการ 
๒.๔๒. นายจิตรกรณ์ นนทะบูรณ์    กรรมการ 
๒.๔๓. ว่าที่ร้อยตรีรังสิต  เรียงอิศราง    กรรมการ 
๒.๔๔. นางสาวสุภาพร  หาชัยภูมิ      กรรมการ 
๒.๔๕. นายอุทัย ศิริภักดิ์     กรรมการ 
๒.๔๖. นางสาวนิภาพร บำรุง     กรรมการ 
๒.๔๗. นางธวิภารัศม์ ทองเทพ    กรรมการ 
๒.๔๘. นางสาวอันนา อ่อนมาก    กรรมการ 
๒.๔๙. นางสาวนาถยา แฝงเดโช    กรรมการ 
๒.๕๐. นางสาวนภาวรรณ์ รัชโพธิ์    กรรมการ 
๒.๕๑. นายรณสิทธ์ โพธิ์ศรี     กรรมการ 
๒.๕๒. นายมาตรา ยุบลชู     กรรมการ 
๒.๕๓. นางสาววรรณภา ขันอาษา    กรรมการ 
๒.๕๔. นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์    กรรมการ 
๒.๕๕. นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา    กรรมการ 
๒.๕๖. นางสาวศรัญญา เชื้อบัณฑิตย์    กรรมการ 
๒.๕๗. นายทศพล วิเศษวงศา     กรรมการ 



๖๘ 

 

 

๒.๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕๙. นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๖๐. นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 
หน้าที ่ ๑. จัดทำแผนบริการวิชาการและกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. ดำเนินงานกิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔ รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล) 
รองอธิการบดี รักษาราชาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

 
ภาพประกอบที่ ๑ สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมร่วมกับคณะ ศูนย์ สำนัก เพ่ือร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

การบริการวิชาการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ภาพประกอบที่ ๒ ตัวแทนคณะ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ 

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ ๓ ตัวแทนคณะ ศูนย์ สำนัก ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
คณะผู้จัดทำเอกสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๓ 

 

 

 
คณะผู้จัดทำเอกสาร 

 
ที่ปรึกษา 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๓. อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๕. นางวรรณวิสา ยศระวาส ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
๗. นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

 
คณะจัดทำเอกสาร 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ประธานกรรมการ 

๑.  อาจารย์สราวุฒิ ดาแก้ว กรรมการ 
๒. นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ กรรมการ 
๓. นางสาววรรณภา ขันอาษา กรรมการ 
๔. นายมาตรา ยุบลชู กรรมการ 
๕. นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา กรรมการ 
๖. นางสาวศรัญญา เชื้อบัณฑิตย์ กรรมการ 
๗. นายทศพล วิเศษวงษา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต ์ปินะเต กรรมการและเลขานุการ 
๙. อาจารย์สายใจ เพ็งที กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช กรรมการและเลขานุการ 
 

เอกสาร : แผนบริกาปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม * ในวาระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
จัดพิมพ์โดย : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 
โทร.๐๔๓-๗๒๑-๔๔๕ โทรสาร.๐๔๓-๗๒๑-๔๔๕ 
เว็บไซด์ : www.asc.rmu.ac.th 

http://www.asc.rmu.ac.th/

