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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏมหาสารคาม หัวหน้า
โครงการ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตาบลแบบบูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่ตาบลห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ให้ความรู้และการ
ป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) รณรงค์การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน อบรมการทาเจลล้างมือ ปฏิบัติการเชิงรุก พ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อไวรั ส โคโรนา เช่น โรงเรี ย น โรงพยาบาลประจาตาบล (รพ.สต.) และวัด ตลอดจนสถานที่ ส าคั ญ
นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลา ลดค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ปล่อยลูกปลาตามแหล่งน้า
สาธารณะเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ โดยปล่อยพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อาทิ
อบต.ห้ ว ยเตย รพ.สต. ผู้ น าท้ อ งถิ่ น อสม.ประจ าต าบล ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ทางาน
ในโครงการ U2T เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project Brief 2565
คลินิกเทคโนโลยี สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อ
ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project Brief 2565 การส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2565
โดยมีแผนภาพรวมของโครงการในแต่ละแพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์ม พัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)
แพลตฟอร์ม เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE)
แพลตฟอร์ม บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI)
กาหนดส่ง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานคลินิกเทคโนโลยี
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา 043-721-445, 098-593-4736
หรือที่เว็บไซต์ http://asc.rmu.ac.th/ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและคู่มือฯ จาก QR-code
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันจัดการ
ประชุมวิช าการระดับ ชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
มหาสารคาม ครั้ งที่ 1 การขับ เคลื่ อนชุมชนด้ว ยนวัตกรรมการวิจัย โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่ งเสริม สนับสนุน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่
ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ๆ แก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันจะทาให้
เกิดการนาผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง
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 จะต้องได้รับการพิจารณา
บทความตามเกณฑ์การตีพิมพ์บทความในวารสารอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ติดต่อ 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

