
      
 
 

  
 
 

 

 
 
ชื่อผลงาน  รูปแบบการบูรณาการการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

เจ้าของผลงาน/สังกัด     อาจารย์ ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร และ8tวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
1. ความริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงาน / แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 

       การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีได้ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเป็นคณะฯ ที่มีทรัพยากรบุคคลและองค์
ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4  ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะฯได้ให้ความส าคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากคณะฯ มีความมุ่งหวังที่จะให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

        การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการลงพื้นที่แนะแนว
การศึกษา และโดยผ่านนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าของแต่ละสถาบัน ถือเป็นช่องทางที่ส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
และท้องถิ่นในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งการเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้รับทราบ
ข้อมูลและเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                         คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีด้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบดังกล่าว จึงได้บูรณาการจัดโครงการการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามขึ้น เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลวิชาการและข้อมูลอื่นๆ 
ในเชิงประชาสัมพันธค์ณะวิทยาศาสตร์และแก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกลเ้คียง  โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 
                         1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีู่ชุมชนและท้องถิ่นแก่นักเรียน และผูส้นใจทั่วไป 
                         2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

2. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                        ในการด าเนินการผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี ้
                         2.1  ช้ันตอนการวางแผน (Plan)  เป็นขั้นตอนในการด าเนการวางแผนในการท ากิจกรรม โดยผู้วิจัยและคณะ ได้
ด าเนินการวางแผนในเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
                               1) รูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์  ได้ออกแบบเป็นลักษณะของกิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walkrally) 
โดยให้แตล่ะหลักสตูรจดัตั้งฐานความรู้แตล่ะฐานเพื่อให้นักเรียนได้เขา้ไปเรยีนรู้ และเมื่อถึงก าหนดเวลาก็มีการวนรอบในแตล่ะฐาน 
                                2) โรงเรียนเป้าหมาย  ได้ก าหนดพื้นท่ีเปา้หมายของการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นรเพื่อการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก  โดยก าหนดเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดมหาสารคาม  ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  พร้อมทั้งประสานงานเพื่อก าหนดวันในการลงพื้นที่  

แบบฟอร์มรายละเอียดการเขียนผลงาน 
 



                         2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ (Do) เป็นขั้นตอนในด าเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการ
ประชาสัมพันธเ์ชิงรุก (ในแต่ละโรงเรียนเปา้หมาย) โดยผู้วิจัยและคณะได้แบ่งแตล่ะหลักสูตรออกเป็นฐานความรู้ และด าเนินกจิกรรมตาม
ขั้นตอนในภาพท่ี 1   

 
ภาพที่ 1 ข้ันตอนการด าเนินการของกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 

 
2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นข้ันตอนของการประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินกิจรรมหลังจากการลง

พื้นที่ในแต่ละโรงเรียนเป้าหมาย โดยผู้วิจยัและคณะได้ท าการประเมนิผลของการลงพื้นที่ทั้งเรื่องรูปแบบ  กลุ่มหลักสูตรฐานความรู้ และท า
การปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้การลงพื้นที่ท ากิจกรรมไดร้ับความส าเร็จสูงสุด 
                         2.4  ขั้นตอนการด าเดินงานให้เหมาะสม (Action) เป็นขั้นตอนของการน ากิจกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนเป้าหมาย ไปด าเนินการในโรงเรียนเป้าหมายถัดไปเพื่อให้การลงพื้นที่ท ากิจกรรมไดร้ับความส าเรจ็สูงสดุ   
 

3. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการ 
       จากการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสมัพันธ์เชิงรุก ได้รับผลสัมฤทธ์ิ

ของการด าเนินการ ดังนี้ คือ 
        3.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม  โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลบูรพา  โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการร้อยเอ็ด  โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์  โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  โรงเรียน
โกสุมพิทยาสรรค์  โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 

       3.2  ความพึงพอใจของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกิจกรรมของกิจกรรมโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (�̅�=4.68, S.D.=0.47)  

 
 

     ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มตีอ่กิจกรรมของกิจกรรมโครงการ 
ล าดับที ่ รายการ �̅� S.D. แปลผล 

1 ด้านการถ่ายทอดความรู้ในแตล่ะฐานความรู ้ 4.73 0.47 มากที่สุด 
2 ด้านการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้งาน 4.64 0.50 มากที่สุด 
3 ด้านรูปแบบของกิจรรมโครงการ 4.73 0.47 มากที่สุด 
4 ด้านการประชาสมัพันธ์แนะแนว 4.64 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.68 0.47 มากที่สุด 
 



4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 
       ความส าเรจ็จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกคือ  

                         4.1 โรงเรียนเป้าหมายในจังหวดัมหาสารคาม รอ้ยเอ็ดและกาฬสินธุ์ มีความเข้าใจและรับทราบแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
                         4.2 นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย ไดร้ับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียนรู้ และท าการ
ทดลองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถานการณ์จริง 
                         4.3 จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีสมัครเข้าเรยีนในคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ  92.59   (ปีการศึกษา 2562 = 135 คน ปีการศึกษา 2563 = 260 ข้อมูล ณ วันที ่17 เมษายน 2563) 
 

5. สิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของผลงาน 
       จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี คือ  
รูปแบบการบูรณาการการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ที่สามารถน าเอาการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
ในโรงเรียนเป้าหมายได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้ฝึกท าการทดลองด้านวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์จริง และ
คณะฯ มีจ านวนนักเรียนสมัครเข้าเรียนในคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบของการบูรณาการการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 
 
 

 
 



 
 

 

   
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการด าเนินการโครงการ 

 
 
 
1. ประเภทของผลงาน  
 
      ⃞ ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น 

           ⃞ ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
         ⃞ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน  (WIL/สหกิจศึกษา/Start up) 
         ⃞ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 
         ⃞ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)  
  ⃞ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  ⃞ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย 
  ⃞ ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
2. ให้เจ้าของผลงานจัดส่งผลงานตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบ Word มาที่   



    E-mail :  qa.rmu1@gmail.com. และ download แบบฟอร์มนี้ได้ที่ Website :  
    http://qa.rmu.co.th  ภายในวันที่ 10 เมษายน - 27 เมษายน 2563 
 
3. ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง Website :  http://qa.rmu.co.th ส านักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
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