
 ๑. ช่ือโครงการ สงเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถ่ินเพื่อโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร 

ลักษณะโครงการ           โครงการตอเนื่อง     โครงการใหม 

กรณีเปนโครงการตอเนื่อง โปรดระบุผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีระบุไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คาเปาหมาย 

แผน ผล 

รายไดของประชาชนท่ีเขารวม

โครงการเพิ่มข้ึน 

- อยูระหวางการดําเนินการ 

 

๒. เหตุผลความจําเปน 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน 

สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การ

บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค

ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุง 

ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงไดจัดต้ังหนวยงาน “สํานักบริการวิชาการ” เพื่อขับเคล่ือนงาน

การใหบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน โดยการประสานภาคีเคล่ือนขายระดมองคความรูและ

ทรัพยากรท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันพัฒนาทองถ่ินและสังคม ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสงเสริม

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถ่ินเพื่อโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร เพื่อสรางความรูความเขาใจและถายทอด

เทคโนโลยีทองถ่ินใหสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 

๓. วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จ OKR (Objectives & Key Results) 

๓.๑ เพื่อตอบสนองตอพระปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลท่ี ๑๐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ ดวยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

๓.๒ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีบอกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน 

๓.๓ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 

KPI อัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดครัวเรือนในพื้นท่ีการพัฒนาของ มรภ. 
 

 

 

 

 



๔. เปาหมายโครงการ (Outputs) 

๔.๑  เพื่อถายทอดเทคโนโลยีท่ีชวยลดรายจายและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน 

 

๕. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 

๕.๑ กลุมชุมชนในเขตพื้นท่ี บานหาดทอง หมู 3 ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  

๖. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

    ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Outputs) 
ผลผลติ (Output ) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๑. กิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนทองถ่ิน 

เพื่ อการพัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน
อยางย่ังยืน 

๑. จํานวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ัว

ประ เทศรวมกันดําเนินการเพื่ อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  

๓๘ 

๒. ครัวเรือนในพื้นท่ีไดรับการพัฒนา

เพื่ อการพัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 

๑. จํานวนครัวเรือน/หมูบานท่ีมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเขามาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได 

๓๐ ครัวเรือน/

หมูบาน : จังหวัด 

(ในเขตพื้นรับผิดชอบ

ของ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม รวม 

๖๐ ครัวเรือน) 

 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ ๑. รอยละของครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการพน

เกณฑความยากจน (๓๘,๕๐๐ บาท : คน : ป) 
๒. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับชุมชน 
๓. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 

≥ ๖๐ 
 

≥๕๐ 
 

≥ ๒ 
 

เชิงคุณภาพ ๑. รอยละรายไดของประชาชนกลุมเปาหมายท่ี
เขารวมโครงการเพิ่มข้ึน 

≥ ๑๕ 

 
เชิงเวลา การดําเนินงานแลวเสร็จตามระยะเวลา ป ๒๕๖๓ 
เชิงคาใชจาย มีการดําเนินการและใชจายเงินตามโครงการใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 



๗. กิจกรรม – วิธีดําเนินการ (Activity) 
    (และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม: ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
กิจกรรมตนทาง 
   - สํารวจบรบิทและความตองการของกลุมเกษตรกรและประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ 
กิจกรรมกลางทาง 
     - กิจกรรมพลังงานทดแทนบอกาซชีวภาพ 
     - กิจกรรมการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
กิจกรรมปลายทาง 
     - ติดตามผลการดําเนินงานและสรุปถอดบทเรียนกิจกรรม 
 
๘. ตัวช้ีวัดกิจกรรม (ใสตัวช้ีวัดตามกิจกรรมท่ีระบุไวโดยละเอียด  และจําแนกออกเปน ๔ กลุมกิจกรรม   
    ไดแก การพัฒนา การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมสัมพันธ)  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
กิจกรรมตนทาง 
   - สํารวจบรบิทและความตองการของกลุม
เกษตรกรและประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ 

 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 
๑๕๐ คน 

กิจกรรมกลางทาง 
     - กิจกรรมพลังงานทดแทนบอกาซชีวภาพ 

     - กิจกรรมกรรมการบริหารจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตร 

 
- จํานวนชุดพลังงานทดแทนบอกาซชีวิ
มวล 
 

 
๑๐ ชุด 

 
 

กิจกรรมปลายทาง 
     - ติดตามผลการดําเนินงานและสรุปถอด
บทเรียนกิจกรรม 

 
- จํานวนรายจายท่ีลดลงจากการใช
พลังงานทดแทน 
- จํานวนรายไดท่ีเกิดจากการปลูกผัก
และพืชอินทรีย 

 
๗๕๐ บาท/

เดือน 
๕๐๐ บาท/

เดือน 
 
๙. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

กิจกรรม/โครงการ 
ต.ค. 

๖๑ 

พ.ย. 

๖๑ 

ธ.ค. 

๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ. 

๖๒ 

มี.ค.
๖๒ 

เม.ย. 

๖๒ 

พ.ค. 

๖๒ 

มิ.ย. 

๖๒ 

ก.ค. 

๖๒ 

ส.ค. 

๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. สํารวจบริบทและความ
ตองการของกลุมเกษตรกรและ
ประชาชนผูสนใจเขารวมโครงการ 

            

๒. กิจกรรมพลังงานทดแทนบอ
กาซชีวิมวล 

            

๓. กิจกรรมกรรมการบริหาร
จัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 

            

๔. ติดตามผลการดําเนินงานและ             



สรุปถอดบทเรียนกิจกรรม 

 

๑๐. งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

งบดําเนินงาน :  
• คาตอบแทน  

- คาตอบวิทยากรกระบวนการ 
๒ คน * ๖ ช่ัวโมง * ๑๐ วัน * ๖๐๐ บาท 

๗๒,๐๐๐ 

• คาใชสอย  
- คาอาหาร 

๑๕๐ คน * ๑๐ มื้อ * ๑๕๐ บาท 
๒๒๕,๐๐๐ 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๕๐ คน * ๒๐ มื้อ * ๒๕ บาท 

๗๕,๐๐๐ 

- คาชุดบอแกสชีวิภาพ 
๑๐ ชุด * ๘,๕๐๐ บาท 

๘๕,๐๐๐ 

- คาปายไวนิล 
๓ ปาย * ๑,๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ 

- คาเอกสาร 
๑๐๐ ชุด * ๒๕๐ บาท 

๒๕,๐๐๐ 

• คาวัสดุ  
- วัสดุฝกอบรม  ๑๕,๐๐๐ 
- วัสดุ/อุปกรณ   

งบลงทุน :  
       ครุภัณฑ  
       ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
งบเงินอุดหนุน :  

- รายการ  
งบรายจายอื่น :  

รวมท้ังสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๑. สถานท่ี/พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีเปาหมายในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคือจังหวัด

มหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ กลุมชุมชนในเขตพื้นท่ี บานหาดทอง หมู 3 ตําบลลําคลอง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ  
 
 



๑๒. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   

ท่ีปรึกษาโครงการ  รองศาสตราจารย ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช 
  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  
  โทรศัพท 081-5745776  E-mail : Prasopsuk2552@hotmail.com   

ฝายเลขานุการ      ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ปนะเต 
 รองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  
 โทรศัพท 084-3635654  E-mail : kaapplied@hotmail.com 

วาท่ีร.ต.สราวุฒิ  ดาแกว 
รองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคาม 
โทรศัพท 080-073-5775  E-mail : Sarawut.da@rmu.ac.th 
อาจารยสายใจ เพ็งที  
รองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคาม 

        โทรศัพท 089-5161707 E-mail : Sayjai_p@hotmail.com 
 
๑๓. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
    ๑๓.๑ กลุมเกษตรกรและประชาชนผูสนใจไดรับถายทอดเทคโนโลยีบอกาซชีวภาพสําหรับครวัเรือน 
    ๑๓.๒ กลุมเกษตรกรและประชาชนผูสนใจไดรับถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักและพืชอินทรียสําหรับ 
            การเกษตร 

 

mailto:kaapplied@hotmail.com
mailto:Sarawut.da@rmu.ac.th

