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การลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ห้ องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิ มพระเกียรติฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี
(อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ พัฒนารูปแบบระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
ราชภัฏ ภายใต้โครงการ หลักการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนา
ท้องถิ่น”
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งเครือข่ายคณะและเครือข่ายผู้จัดการโครงการ พัฒนารูปแบบ
ระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่ อการพัฒนาหมู่บ้านราชภัฏ ภายใต้ โครงการหลัก การพัฒนารูปแบบการปฏิรูป
โครงสร้างระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดกิจกรรมของโครงการนี้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ยกระดับเป็นหมู่บ้านราชภัฏใน 17 หมู่บ้าน 13 อาเภอของจังหวัดมหาสารคาม
โดยแนวทางการดาเนินงานเกิดจากการลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัยและภาคี
เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยที่จ ะนาใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย การเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีนักศึกษาเข้ามาร่วมในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
และสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้ชุมชนพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาวะและการท่องเที่ยวที่เน้นให้ชุมชนมีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข

สานักบริการวิชาการเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องชัง่ ดิจิตอล จากศูนย์ชั่งตวงวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) สานักงานชั่งตวงวัด CBWM กรมการค้าภายใน
เมื่ อวั น ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ ผ่ า นมา ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สุ กลไทย รองอธิ การบดีฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากรสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับมอบเครื่องชั่งดิจิตอล จากคุณกัมปนาท ยุทธศิลป์
ผู้อานวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) สานักงานชั่งตวงวัด CBWM กรมการค้าภายใน พร้อมคณะ
จานวน 24 เครื่อง เป็นเครื่องชั่งขนาด 5,000 กรัม ซึ่งสามารถนาไปใช้ชั่งตวงวัดได้ในสเกลการวัดความละเอียดที่ 1 g/0.1Oz
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ทางสานักบริการวิชาการได้รับ
มอบเครื่องชั่งดิจิตอล และจะดาเนินการส่งมอบเครื่องชั่งดังกล่าวแก่สาขาวิชาที่มีความต้องการใช้เครื่องชั่งดิจิตอลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาตามเจตจานงของศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ต่อไป
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หน้ ำ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ครั้ ง ที่ 1
“การขับเคลื่อนชุมชนด้วยนวัตกรรมการวิจัย ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ของนักวิ จัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สังคม
เพื่อก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันจะทาให้เกิดการนาผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง
ขอบเขตผลงาน
1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. สาขาเกษตรศาสตร์
5. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
7. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าลงทะเบียน
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 500 บาท
อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1,000 บาท
นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป 1,500 บาท
กาหนดการ
ลงทะเบียน 1 - 30 มิถุนายน 2564
เปิดรับบทคัดย่อ 1 - 30 มิถุนายน 2554
ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ 7 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 15 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2564
วันงานประชุมวิชาการ 23 สิงหาคม 2564
รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation)
แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งวิธีปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online / Onsite)
ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ http://seat.rmu.ac.th
* บทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 1
** บทความที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ จะต้องได้รับการพิจารณาบทความตาม
เกณฑ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร อีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อ.กลยุทธ ดีจริง 081-769-9196, อ.ดร.นพดล สมผล 089-620-0477 และ ผศ.ดร.สมชาย อินทะตา 082-858-8485
http://seat.rmu.ac.th
E-mail: seat@rmu.ac.th

