สารจากคณบดี

สารจากคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ มุง่ เน้นการผลิตบัณฑิต
ให้มคี วามเชีย่ วชาญและมีทกั ษะในวิชาชีพเกษตร อันเป็นอาชีพทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตปัจจัยต่างๆ
ทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำรงชีพโดยตรง เฉพาะอย่างยิง่ ด้านการผลิตอาหารซึง่ ใช้วตั ถุดบิ จากพืช สัตว์ และการประมง
นอกจากนั้นได้มีการศึกษาวิจัยและบริการทางวิชาการอันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทางคณะได้มีการด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งสาธิตกิจกรรมในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย
ในด้านการเรียนการสอนนัน้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มกี ารพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ หน่วย
งานและองค์การต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการจัดให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะจากการปฏิบัติ
จริง อันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียนต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

1

ภาพรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2

โครงสร้างการบริหาร

3

คณะกรรมการประจ�ำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9

จ�ำนวนนักศึกษา

10

งบประมาณ

12

กลยุทธ์และโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

13

รายงานผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจ

13

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

16

วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

17

การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

30

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

32

บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

33

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

33

ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ

34

กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานประจ�ำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสลนคร

ส่วนที่ 1
ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ท�ำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.นพรัตน์ พัชณีย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อ.อรอนงค์ ไชยรา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานสาขาวิชา

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์

อ.ดร.ธนกร ราชพิลา
อ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
อ.ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประธานสาขาวิชาการประมง

ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

หัวหน้าส�ำนักงาน

นางสุพัตรา หล้าชาญ
หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี

1

โครงสร้างการบริหาร คณะเทคโนโยีการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน
หน่วยบริหารบุคลากร
หน่วยวางแผนและพัฒนา
หน่วยบริหารงบประมาณ
หน่วยอาคารสถานที่
หน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยหลักสูตรและการสอน (มคอ.)
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
หน่วยวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยรับเข้านักศึกษา
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี

หน่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน่วยสวัสดิการและทุนการศึกษา
หน่วยการเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
หน่วยห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยพัฒนาบุคลากร
หน่วยการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยโสตและทัศนูปกรณ์
หน่วยมาตรการประหยัดพลังงาน
หน่วยกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

2
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หน่วยบริหารส�ำนักงาน
หน่วยงบประมาณ
หน่วยการเงินและพัสดุ
หน่วยบุคคล
หน่วยอาคารสถานที่
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
หน่วยสรุปรายงานประจ�ำปี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสลนคร

หน่วยแผนและงบประมาณ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยบริการวิชาการงาน
หน่วยการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยสรุปรายงานประจ�ำปี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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› คณะกรรมการประจ�ำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล		
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์		
3. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย
4. นางสาวพิจิกา			
5. นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์		
6. นายนพรัตน์			
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาติ		
8. นางบังอร			
9. นายนฤทธิ์			
10. นางสุพัตรา			

ทรงวิชา		
แว่นเรืองรอง
อัมภาผล		
ทิมสุกใส		
ประชาชิต
พัชณีย์		
ศรีวงษา		
ไชยเสนา		
ค�ำธิศรี		
หล้าชาญ		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

› อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา ผาใต้
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
5. อาจารย์สุวะภา ยศตะโคตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร
3. อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
4. อาจารย์ครองใจ โสมรักษ์
5. อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
3. อาจารย์ สพ.ญ.อโณทัย แพทย์กิจ
4. อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน สมค�ำพี่
3. อาจารย์โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
5. อาจารย์กิ่งกาญจน์ ป้องทอง
6. อาจารย์สิรินทัศน์ เหลี่ยมแหลม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
1. อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา ผาใต้
3. อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
4. อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
5. อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
1. อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
3. อาจารย์นราวุธ ระพันธ์ค�ำ
4. อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
5. อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1. อาจารย์สุวิทย์ ทิพอุเทน
2. อาจารย์กัมปนาท วงค์เครือสอน
3. อาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รักษาสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
3. อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล
4. อาจารย์สมศักดิ์ ศิริขันธ์
5. อาจารย์สรชา ผูกพัน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1. อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เทียนกล�่ำ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เทียนกล�่ำ
5. อาจารย์ฐิตินันท์ บัวบาน
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รายชื่อบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจ�ำ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รวม

พืชศาสตร์

2

4

-

2

8

สัตวศาสตร์

3

6

-

2

11

ประมง

1

4

-

-

5

เทคโนโลยีการอาหาร

4

4

-

1

10

1

8

-

6

15

12

26

-

11

49

สาขาวิชา
สายวิชาการ

สายสนับสนุน
รวม

บุคลากรสายวิชาการ
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นายหาญชัย อัมภาผล

รองศาสตราจารย์

2

นายสุรชาติ เทียนกล�่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวชไมพร รักษาสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายธราดล จิตจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นายชุมพล ทรงวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นางสาวยุพิน สมค�ำพี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นายโกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล

อาจารย์

9

นางทาริกา ทิพอุเทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10 นางพรรณนภา หาญมนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุมิ
วท.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร)
B.SC. (Horticuture)
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
กศ.บ. (คหกรรมศาสตร
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)
วท.ม. (สัตวแพทย์สาธารณสุข)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc. (Hons) Food Sci & Tech
วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
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1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

11 นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส

อาจารย์

12 นางสาวสุนทรีย์ สุรศร

รองศาสตราจารย์

คุณวุมิ
ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ปร.ด.พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์พืช)
วท.ม. (พืชสวน)
วท.บ. (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

2. พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1
2

นางสาวอโณทัย แพทย์กิจ
นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายธนกร ราชพิลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายอนาวิล พรหมเทพ

อาจารย์

*5

นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม

อาจารย์

6

นายจักรพรรดิ ประชาชิต

อาจารย์

7

นางสาวฐิตินันท์ บัวบาน

อาจารย์

8

นายณัฐพงษ์ วงษ์มา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายทรงทรัพย์ อรุณกมล

อาจารย์

10 นางครองใจ โสมรักษ์

อาจารย์

11 นางกนกวรรณ บุตรโยธี
12 นายเฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา

อาจารย์
อาจารย์

13 นางสาววรางรัตน์ เสนาสิงห์

อาจารย์

คุณวุมิ
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ. (ประมง)
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
วท.ม. (การประมง)
วท.บ. (การประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)
วท.ม. (สัตวแพทย์สาธารณสุข)
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (พืชศาสตร์)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ)
วท.บ. (การประมง)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)
วท.ม (กีฏวิทยา)
วท.บ. (พืชศาสตร์)
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2. พนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

คุณวุมิ

14 นางสาวกิ่งกาญจน์ ป้องทอง

อาจารย์

M.Sc. (Food Engineering and Bioprocess Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
วท.บ. (สัตวบาล)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ. (พืชไร่)
วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
ปร.ด. (ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชไร่)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ประมง)

15 นางสาวศศิธร มีชัยตระกูล
16 นายนราวุธ ระพันธ์ค�ำ

อาจารย์
อาจารย์

17 นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18 นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์
19 นายกัมปนาท วงค์เครือสอน

อาจารย์
อาจารย์

20 นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์

อาจารย์

21 นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ

อาจารย์

22 นายสมชาย บุตรนันท์

อาจารย์

23 นายสุวิทย์ ทิพอุเทน

อาจารย์

24 นายภาคภูมิ ซอหนองบัว

อาจารย์

25 นายนพรัตน์ พัชณีย์

อาจารย์

26 นางศศิธร มีชัยตระกูล

อาจารย์

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)

27 นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์

อาจารย์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)

28 นายนะกะวี ด่านลาพล

อาจารย์

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา
ศป.บ. (นฤมิตรศิลป์)

*ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

3. อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

คุณวุมิ

1

นางอังคณา เทียนกล�่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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บุคลากรสายสนับสนุน
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นางสุพัตรา หล้าชาญ

คุณวุฒิ
ศศ.บ.(บริหารการศึกษา)

ต�ำแหน่ง
รักษาการหัวหน้าส�ำนักงานคณบดี

2. พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ต�ำแหน่ง

1

นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสง

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์) นักวิชาการศึกษา

2.
3

นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
นางกิรอัชฌา แถมสมดี

4
5
6
7
8

นายสัญญา แถมสมดี
นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์
นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์
นายอนุวัตร อุ่นค�ำ
นางสาวธิวาพร ค�ำสงค์

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
วท.บ. (ชีวเคมี)

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. พนักงานราชการ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางสาวรัชดาภรณ์ บุญชัย

คุณวุฒิ
วท.บ.(สารสนเทศ)

ต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายสมัย บุญชัยโย
นายถาวร ศรีระวงศ์
นางสาวสริญญา แสนภูวา
นายประมวลศักดิ์ ไม้แสนดี
นางสาวทิพวรรณ บุญตาท้าว
นายอรัญ บุตรนา
นายเสกสรร บริบูรณ์
นายสราวุฒิ ผายเงิน

คุณวุฒิ
ม.3
ม.3
ม.3
ป.6
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
คบ. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
วท.บ. (พืชศาสตร์)

ต�ำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานอาคารและสวนหย่อม
ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มสัตวศาสตร์
แม่บ้าน
ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการประมง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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› จ�ำนวนนักศึกษา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (คน)
2559
2558
2557

รวม

20
42
26
34
55
19

30
29
52
* 52
* 21
* 19

** 25
** 19
** 43
43
31
51
-

18
38
75
41
49
50
-

9
43
57
118
134
151
179
86
76
38

196

203

212

271

882

2560

1. เทคโนโลยีการเกษตร
1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง
1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
2. เทคนิคการสัตวแพทย์
3. พืชศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. บริหารธุรกิจการเกษตร
6. สัตวศาสตร์
7. การประมง
รวม
** ย้ายมาเรียนรหัส 59 เป็นหมู่ 2
* หมู่ 1

าด้า

วบคู่การวิจัยใหเ้ ป
ความรู้ ค
็นราก
ำ
น
น
ม
ร
ฐาน
ร
การ
ุีคณธ
หม้

น
พฒั

” ปรัชญา

ร
รเกษต
น กา

ผลิต
บ
ณ
ั
ฑติ
ใ

“
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› งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวนทั้งสิ้น 15,792,009บาท
ประเภทงบ

งบบุคลากร

แผ่นดิน
รายได้
รวม

งบด�ำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบวิจัย

รวม

-

2,157,000

7,065,600

1,307,680

2,560,840

13,091,820

254,220
256,220

2,010,969
4,167,969

167,000
7,232,600

1,307,680

268,000
2,828,840

2,700,189
15,792,009

โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 13,091,820 บาท และเงินรายได้ จ�ำนวน 2,9700,189 บาท โดยได้ น�ำเงินงบ
ประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส�ำหรับด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ

รายได้

แผ่นดิน
งบวิจัย 2,560,840

งบด�ำเนินงาน
2,157,000

งบวิจัย 268,000
งบลงทุน 167,000

งบบุคลากร 254,220

งบรายจ่ายอื่น
1,307,680
งบลงทุน 7,065,600

งบด�ำเนินงาน
2,010,969

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
4. ท�ำนุบ�ำรุงศลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
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ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม
น�ำความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐาน
การพัฒนาด้านการเกษตร

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบัน
การศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่
ระดับสากล

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
4. ท�ำนุบ�ำรุงศลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้าวสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะในระดับอาเซียน
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อ
สังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล
3. การบริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเกิดความร่วมมือการบริการวิชาการในระดับสากล
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค
5. การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์และโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ มี
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นตามมาตรฐาน TQF ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาลาว
เวียดนาม และภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความคิด และมีส�ำนึกสาธารณะให้แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า และที่ส�ำคัญคือการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ให้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และสอดคล้องกับการบริหารหลักสูตร และส่งเสริมการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการวิจยั และงานสร้างสรรค์ โดยพัฒนาระบบบริหารงานวิจยั และสนับสนุนกระบวนการท�ำวิจยั
ให้ครบวงจร กล่าวคือ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทุกประเภทให้แก่บุคลากรทุกสายงานและนักศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยทุกกลุ่ม และส่งเสริมการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้ชมุ ชน มีการให้บริการวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ภาพบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั และสร้างความร่วมมือการบริการ
ทางวิชาการในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและเป็นไปตามหลัก
ธรรมมาภิบาล และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
4. ท�ำนุบ�ำรุงศลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและศักยภาพ โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลาก
หลาย เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติที่เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมี
ทักษะวิชาชีพที่สอดรับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน ในแต่ละสาขาวิชาจึงได้มีการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาความรูท้ างวิชาการด้าน
ต่างๆ และการปรับใช้ในทักษะการด�ำเนินชีวิต และการท�ำงานในอนาคต ดังนี้ เช่น

นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในโครงการและกิจกรรมต่างๆ
สาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “สกลเฮ็ด” ระหว่างวันที่
9-11 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่ ยิปซีเคมป์ ตรงข้าม บขส.ใหม่ จังหวัด
สกลนคร

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษา ทั้งในด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และการ
ปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพียงพอตามตัว บ่งชี้ที่
3.1 การรับนักศึกษาประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
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โครงการ “ทักษะการท�ำงานในศตวรรษที่ 21” สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาศเตรียมความพร้อมส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต โดยนักศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม
ตลอดจนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นและบูรณาการกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์พร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยนายปัญญา มหาชัย
นายกสภามหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึงประสงค์” สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมส�ำหรับการสมัครงาน โดยนักศึกษา

ได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม ตลอดจนเกิดการเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทางทีด่ ขี นึ้ และบูรณาการกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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โครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา ก่อนก้าวสู่โลกการท�ำงานจริง ในยุค Thailand 4.0 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 3
พฤศจิกายน 2560 โดย ดร.ณรงค์ชยั ศรีสนั ติแสง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารสายงานปฏิบตั กิ ารกลุม่ อาหาร เครือเบทาโกร ให้การ
บรรยายพิเศษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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พันธกิจที่ 2 วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด�ำเนินการพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้จุดเด่นในเชิงพื้นที่เพื่อการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้กับ
ท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย พร้อมทั้งมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พฒ
ั นาศักยภาพด้านวิชาการด้วยการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ เช่น การอบรม
โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อบรมเทคนิคการเขียนผลงานทาง
วิชาการ อบรมเรื่องท�ำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว รวมทั้งเข้าร่วมแนวทางการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่
พึงประสงค์ เป็นต้น ส�ำหรับด้านผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย ได้แก่

หลักสูตรการประมง
ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร

ว.ด.ป. ที่เผยแพร่

ระดับ

Chutharat Kanchan,
Puttachat Imjai, Nukoon
Kanchan and Aonanong
Chaiyara. 2018.

Antibiotic Sensitivity of AeroRajabhat Mahasarakham 65-68.
monas hydrophila Isolated from University, Thailand.
Diseased Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus). The 7th
International Conference on
Sciences and Social
Sciences: 11-12 January 2018.

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

นราวุธ ระพันธ์ค�ำ,เรืองฤทธิ์
หาญมนตรี, ชนกนันท์
ศรีลาพัฒน์, ภรภัทร
ไชยสมบัติ, ลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก และ อนาวิล
พรหมเทพ. 2561.

แนวทางลดต้นการเลี้ยงปลานิลแปลง มหาวิทยาลัยราชมงคล
เพศในกระชังของเกษตรกรในเขต
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร :
อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. สกลนคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 วันที่ 17-19
พฤษภาคม 2561.

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

B 39 – B 44.

หลักสูตรธุรกิจการเกษตร
ชื่อเจ้าของผลงาน
นราวุธ ระพันธ์ค�ำ, เรืองฤทธิ์
หาญมนตรี, ชนกนันท์ ศรีลา
พัฒน์, ภรภัทร ไชยสมบัติ,
ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก และ อ
นาวิล พรหมเทพ. 2561.

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร

แนวทางลดต้นการเลี้ยงปลานิลแปลง มหาวิทยาลัยราชมงคล
เพศในกระชังของเกษตรกรในเขต
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร :
อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. สกลนคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 วันที่ 17-19
พฤษภาคม 2561.

ทรงทรัพย์ อรุณกมล, นราวุธ ผลของการใช้กากถั่วเหลืองที่ย่อยด้วย วารสารแก่นเกษตร.
ระพันธ์ค�ำ และ นพรัตน์ พัช น�้ำคั้นจากสับปะรดในสูตรอาหารปลา
ณีย์. 2561.
นิลต่อการเจริญเติบโต ความทนทาน
ต่อสภาพเครียด และเชื้อก่อโรค.

ว.ด.ป. ที่เผยแพร่ ระดับ
B 39 – B 44.

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

ปีที่ 46 (2561)
ฉบับพิเศษ 1.
1011-1018.

วารสารที่
อยู่ฐาน
ข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
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หลักสูตรพืชศาสตร์
ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร

ว.ด.ป. ที่เผยแพร่

ระดับ

ครองใจ โสมรักษ์. 2560.

ผลของปุ๋ยหมักกากครามต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของ
คะน้า.

วารสารเกษตรพระวรุณ.

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2560. 165-172.

วารสารที่อยู่
ฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

ครองใจ โสมรักษ์
ณัฐพงษ์ วงษ์มา
และอังคณา เทียนกล�่ำ.
2560.

การเจริญเติบโตและผลผลิตสต
รอว์รี่ที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร.

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม
- สิงหาคม 2560.

วารสารที่อยู่
ฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

วรางรัตน์ เสนาสิงห์. 2560

การส�ำรวจหาไส้เดือนฝอยศัตรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
แมลงในเขตสกลนคร. การประชุม มงคลอีสาน วิทยาเขต
ทางวิชาการระดับชาตินวัตกรรม สุรินทร์.
เทคโนโลยีวิชาการ 2017. หัวข้อ
“วิจัยจากองค์กรความรู้สู่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ

Xayavong, S., S. Butnan*, Available phosphorus
Khon Kaen AGR.
P. Vityakon. (2018).
declines in organic residues-treated sandy soils
indicating its transformation
to more slowly available
forms for phosphorus
conservation.

46 (suppl.1):
1150- 1151.
(Thai-Journal
Impact factor =
0.097)

วารสารที่อยู่
ฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

Xayavong, S., S. Butnan*, Combined use of contrasting Khon Kaen AGR.
P. Vityakon. (2018).
quality organic residues and
chemical fertilizers for corn
growth in a sandy soil.

46(1): 193 – 202.
(Thai-Journal Impact factor =
0.097)

วารสารที่อยู่
ฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

ว.ด.ป. ที่เผยแพร่

ระดับ

หลักสูตรสัตวศาสตร์
ชื่อเจ้าของผลงาน
อังคณา เทียนกล�่ำ และ
ณัฐพงษ์ วงษ์มา. 2560.

ชื่อผลงาน
ผลของไทโอยูเรียต่อการแตกกิ่ง
ใหม่ของลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1.

ชื่อวารสาร
SNRU Journal of
Science and
Technology.

9: 389-396.

วารสารที่อยู่
ฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
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หลักสูตรการประมง
ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร

ว.ด.ป. ที่เผยแพร่ ระดับ

ทรงทรัพย์ อรุณกมล,
ธราดล จิตจักร,
นพรัตน์ พัชณีย์ และ
สกลสุภา เจนศิริวงษ์. 2560.

ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ
วารสารเกษตรพระวรุณ.
Aeromonas hydrophila ที่แยกได้
จากกบนา (Hoplobatrachus
rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย
ในจังหวัดสกลนคร.

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2560. 238-246.

วารสารที่
อยู่ฐาน
ข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

ทรงทรัพย์ อรุณกมล,
นราวุธ ระพันธ์ค�ำ และ
นพรัตน์ พัชณีย์. 2561.

ผลของการใช้กากถั่วเหลืองที่ย่อยด้วย วารสารแก่นเกษตร.
น�้ำคั้นจากสับปะรดในสูตรอาหารปลา
นิลต่อการเจริญเติบโต ความทนทาน
ต่อสภาพเครียด และเชื้อก่อโรค.

ปีที่ 46 (2561)
ฉบับพิเศษ 1.
1011-1018.

วารสารที่
อยู่ฐาน
ข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

นพรัตน์ พัชณีย์ และ
ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าใน วารสารเทคโนโลยีการ
ทรงทรัพย์ อรุณกมล. 2560. อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลา ประมง.
กดเหลือง - Effects of Spirulina
platensis Supplemented Diets
on Growth of Green Catfish
(Hemibagrus filamentus Fang &
Chaux, 1949).

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2560. 1-10.

วารสารที่
อยู่ฐาน
ข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

พุทธชาติ อิ่มใจ,
จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ และ
อรอนงค์ ไชยรา. 2560.

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2560. 217-224.

วารสารที่
อยู่ฐาน
ข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1

ว.ด.ป. ที่เผยแพร่

ระดับ

ประสิทธิภาพของสารละลายน�้ำมัน
กานพลูในการสลบ ปลาดุกรัสเซีย.

วารสารเกษตรพระวรุณ.

หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร

Ng, B., Bantaowong, U., Geographic variations in the Malaysia. European
Chanabun, R. and
size and behavior of common Journal of Soil
Tongkerd. 2017
earthworms Metaphire peguana Biology
(Rosa, 1890) in Penang and
neighboring states,
Chanabun, R., Inkavilay, New species of semi-aquatic
K. and Panha, S. 2017 freshwater earthworm genus
Glyphidrilus Horst,

วารสาร
ระดับ
นานาชาติ

82 (2017).
108-115

วารสาร
ระดับ
นานาชาติ

1889 from Thailand and ZooKeys 672.
Loas (Oligochaete,
1-34.
Almidae).

ทรงทรัพย์ อรุณกมล,
ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ
วารสารเกษตรพระวรุณ
ธราดล จิตจักร,
Aeromonas hydrophila ที่แยกได้
นพรัตน์ พัชณีย์ และ สกล จากกบนา (Hoplobatrachus
สุภา เจนศิริวงษ์.
rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย
ในจังหวัดสกลนคร.

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม
2560. 238-246
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ด้านการบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา
งบประมาณ/แหล่งทุน : 45,160 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล เป็นโครงการที่ด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยวัตถุดิบปลานิล
ซึง่ เป็นปลาน�ำ้ จืดทีม่ สี ารอาหารประเภทโปรตีนและมีความส�ำคัญยิง่ ในปัจจุบนั การบริโภคอาหารทีผ่ า่ นการปรุงสุกแล้วและน�ำมาให้ความ
ความร้อนผ่านไมโครเวฟก่อนรับประทานถือว่าเป็นที่นิยมมากเนื่องจากสะดวก
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจึงมีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากเนื้อปลานิลส�ำหรับเป็นทางเลือกใหม่แก่ให้
ผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาง่าย

ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลด้วยเทคนิคปรุงสุกพร้อมรับประทาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา
งบประมาณ/แหล่งทุน : 64,500 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลด้วยเทคนิคปรุงสุกพร้อมรับประทานเป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยวัตถุดบิ ปลานิล ซึง่ เป็นปลาน�ำ้ จืดทีม่ สี ารอาหารประเภทโปรตีน และมีความส�ำคัญยิง่ ในปัจจุบนั ถือได้วา่ เป็นยุคแห่งการเร่งรีบ แข่งขัน
ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปท�ำงานให้ทันเวลา ไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร ท�ำให้ประชาชนเหล่านี้หันมาบริโภคอาหารที่ใช้เวลาในการปรุง
น้อยและนิยมรับประทานอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมากขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นพบว่าเป็นแหล่งของปลาน�้ำจืด เช่น ปลานิล ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจึงมีความคิดที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลด้วยเทคนิคปรุงสุกพร้อมรับประทานเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
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ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.อนาวิล พรหมเทพ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 45,160 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
ปลานิลเป็นปลาทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากนานาประเทศทัว่ โลก
ว่าเป็นปลาที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มี
คุณสมบัติเฉพาะตัวคือเลี้ยงง่าย กินอาหารได้แทบทุกชนิดทั้งพืชและ
สัตว์ มีการเจริญเติบโตดี และที่ส�ำคัญมีความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและระบบการเพาะเลี้ยง เนื้อ
ปลามี รสชาติดี ท�ำให้เป็นปลาที่นิยมบริโภค ตลาดมีความต้องการสูง
จากคุณสมบัติดังกล่าว ปลานิลจึงได้รับการ กล่าวขวัญถึงในฐานะ
“aquatic chicken” ปัจจุบนั เกษตรกรนิยมเลีย้ งปลานิลแปลงเพศกัน
มากขึ้น ทั้งการเลี้ยงในบ่อและกระชัง โดยเฉพาะการเลี้ยงในกระชังมี
ความนิยมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในกระบวนการเลี้ยงปลานิลแปลง

เพศของเกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนครยังประสบปัญหาด้าน
การผลิตหลายประการอาทิ การปล่อยลูกปลาที่มีขนาดเล็กลง
เลี้ยงในบ่อที่มีการเตรียมบ่อไม่ดี ท�ำให้ลูกปลามีอัตราการรอด
น้อยและได้ผลผลิตต�่ำกว่า ทางสาขาวิชาการประมง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ตระหนักถึงการพัฒนาของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน โดยการบริการวิชาการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลใน
กระชัง ต�ำบลพอกน้อย อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ด้านการผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต การผลิตปลานิล
แปลงเพศ เพื่อเป็นลูกพันธุ์ปลานิลต้นน�้ำให้กับเกษตรกร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประมง
และเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งปลานิล มีความรูแ้ ละความเข้าใจในการฝึก
อบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ บุคลากร และเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลานิลชาวบ้านต�ำบลพอกน้อย อ�ำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร รวมจ�ำนวน 27 คน

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคหกรรมแต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ชไมพร รักษาสุข
งบประมาณ/แหล่งทุน : 65,600 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บ�ำรุง
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดท�ำโครงการจิตอาสาครั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ การสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี ห้กบั นักศึกษา เพือ่ ให้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการเสียสละและบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ โดย ไม่หวังผลตอบแทน
รวมไปถึงการน�ำเอาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ด�ำเนินการให้ความรู้แก่
นักเรียน โดยจัดฐานความรู้เป็น 8 ฐาน ได้แก่
1. การท�ำพานบายศรี 2.ขันหมากเบ็ง 3. ร้อยมาลัย 4. แกะสลักผักและผลไม้
5. อาหารพื้นบ้าน 6. ขนมไทย 7. ดอกไม้ใยบัว และ8.การประดิษฐ์กระเป๋า
เย็บมือ โดยนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้สาธิตตามฐาน
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้น�ำเอาความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและท้องถิ่นต่อไป
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ชื่อโครงการ : โครงการเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
งบประมาณ/แหล่งทุน : 45,160 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
โครงการเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อ
เพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด�ำเนินการระหว่าง
วันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้าน
อูนนา ต�ำบลนางัว อ�ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม วัตถุประสงค์เพือ่
ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีความรู้เรื่องการจัดการธุรกิจการ
เลี้ยงปลานิลโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ กลุ่มเป้าหมายสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ต�ำบลนางัว อ�ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน�้ำเพื่อการผลิตโคขุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.กัมปนาท วงศ์เครือสอน
งบประมาณ/แหล่งทุน : 46,890 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน�้ำเพื่อการผลิตโคขุน ซึ่งมี
การอบรมในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร บ้านโคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมกับโคต้นน�้ำ ในแต่ละช่วงการผลิต การปลูกสร้างเตรียมเสบียงอาหารส�ำหรับการ
เลี้ยงโค การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ และเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการตรวจจับสัดเพื่อการผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ : โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สพ.ญ.อโณทัย แพทย์กิจ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 46,890 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ ภายใต้การดูแลของสาชาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้ จั ด โครงคลิ นิ ก รั ก ษาสั ต ว์ เ คลื่ อ นที่ ขึ้ น ในวั น ที่ 21-23 มี น าคม พ.ศ.2560 ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2560 โดยมี
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการฯ
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลัก
การพยาบาลสัตว์เลีย้ ง เป็นแหล่งความรูใ้ ห้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดทักษะความช�ำนาญในด้านวิชาชีพ ปลูกฝังทัศนคติทดี่ ที งั้ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมให้รู้จักพึ่งตนเอง พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสาระ ข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ ด้านการดูแลสัตว์เบื้องต้น และการป้องกันตัวจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อบริการฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และผ่าตัดท�ำหมันให้กับสุนัขและแมวตามความเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยง
สัตว์ให้กับชุมชนและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงอย่างโรคพิษสุนัขบ้าได้
กิจกรรมภายในโครงการ มีดังนี้
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ด�ำเนินการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาก่อนเริ่มโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ Ag109 คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยสกลนคร
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ด�ำเนินงานบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ ท�ำหมันสุนัขและแมว และให้ค�ำปรึกษาเรื่องสุขภาพ
สัตว์เลี้ยง ณ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเพิ่มเติมจากหลาย
หน่วยงาน อาทิเช่น ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ส�ำนักงานปสุสัตว์อ�ำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนหอม และ โรงเรียน
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ด�ำเนินงานเช่นเดียวกับวันทีผ่ า่ นมา ณ คลินกิ รักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
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ชื่อโครงการ : โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน ปี 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 46,890 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด�ำเนินโครงการ “ไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่ การเกษตรแบบยั่งยืนปี 2”
31 พฤษภาคม 2560 ถึง 1 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ซึ่งการด�ำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า รับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านประโยชน์ของไส้เดือน การเพาะ
เลี้ยงไส้เดือนดินและการน�ำไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือน�ำไปจัดการกับปัญหา
ดินเสื่อมโทรมและ ก�ำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ และให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาการ ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร และเทศบาลต�ำบลวังยางในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
และจากการจัดกิจกรรมมี ข้อเสนอแนะว่าเป็นโครงการทีน่ า่ สนใจและสามารถน�ำไปปฏิบตั ติ ามได้ เป็นโครงการทีด่ ที สี่ ดุ และให้ความรูม้ าก
ดังนัน้ สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงเล็งเห็นว่าควรจะมีการจัดโครงการฯ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์และปริมาณ
สีครามของครามเถา (Marsdeni tinctoria R.Br.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.อังคณา เทียนกล�่ำ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 90,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
โครงการ “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุและปริมาณสีครามของครามเถา การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ และปริมาณสีครามของครามเถา” ท�ำการทดลองในโรงเรือนเพาะช�ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และห้อง
ปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการทดลอง พบว่า ครามเถาเป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ใบเดี่ยว ปลาย
ใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบออกตรงข้ามกันบริเวณข้อ ดอกเป็นช่อแบบหัวแน่น สีเหลืองอมเขียว ผลคล้ายฝักถั่ว
แขกขนาดสั้น สีเทา เมล็ดสีด�ำ ปลายเมล็ดมีปีกสีขาว ขยายพันธุด้วยเมล็ด การปักช�ำ สวนยอดอ่อนและกิ่งแก กิ่งช�ำงอกรากหลังปักช�ำ
3-4 สัปดาห์ ใบครามเถาแช่น�้ำระดับอุณหภูมิห้องระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ให้ปริมาณสีครามเทกับ 0.3778 และ 0.3122 กรัม
สวนใบครามเถาแชน�้ำระดับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จะให้ปริมาณสีครามมากที่สุดเท่ากับ 0.4754 กรัม
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ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาพฤกษเคมีพร้อมใช้จากคราม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ธนกร ราชพิลา
งบประมาณ/แหล่งทุน : 60,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
เพื่อสนองพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานศึกษาประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ ใน อพ.สธ. ทัง้
ในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออ�ำนวย
ประโยชน์ต่อกัน โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่ด�ำเนิน
การศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอืน่ ๆ ทีส่ ำ� รวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้ ห้องปฏิบตั ิ
การมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิน่ การใช้ประโยชน์ ศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ
ในทรัพยากรต่างๆ โดยการด�ำเนินในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
ั ญาและเป็นแนวทางน�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืนโดยมี อพ.สธ. เป็นทีป่ รึกษา
ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท�ำหน้าที่เป็นแกนกลางในการด�ำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ

วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินโครงการ
1. เพื่อสนองพระราชด�ำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตพฤกษเคมีพร้อมใช้จากคราม
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตครามผงที่เหมาะสมด้วยวิธีเอนแคปซูเลชั่น

LAB หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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พันธกิจที่ 3 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
โครงการ “เกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมการท�ำนา”
เป็นหนึ่งในการด�ำเนินกิจกรรมตามพันธกิจด้านการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายเพื่อการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการมี
ส่ ว นร่ ว มของคณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการร่วมแรงร่วมใจที่ก่อให้
เกิ ด ความรู ้ สึ ก ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมไทย
เป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความสามัคคีในหมูค่ ณะ ปลูก
ฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การปรับตัว การท�ำงานร่วมกัน ทั้งกับนักศึกษาด้วย
กันเอง กับอาจารย์และบุคลากร รวมทัง้ กับชุมชนและท้อง
ถิ่น โดยอาศัยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมการท�ำนาเป็น
เครื่องมือ ได้แก่กิจกรรมลงแขกถอนต้นกล้า กิจกรรม
ลงแขกด�ำนา
กิจกรรมลงแขกเกีย่ วข้าว นวดข้าว และกิจกรรม
บุ ญ ประทายข้ า วเปลื อ ก กิ จ กรรมเหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลให้
นักศึกษาได้ใกล้ชดิ กับชุมชนและท้องถิน่ แบ่งปันและเรียน
รู้ซึ่งกันและกัน
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ชื่อโครงการ : โครงการการท�ำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบูชาครูใหญ่สาขาสัตวศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
งบประมาณ/แหล่งทุน : 14,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสัตวศาสตรใชหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนภาคปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ
ทางวิชาชีพและมีความพรอมทางวิชาการทีเ่ หมาะสม สาขาวิชาสัตวศาสตรไดเล็งเห็นวา กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทอ งถิน่ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการทําเกษตร ตระหนักถึงสวัสดิภาพของสัตว (animal welfare) การเลี้ยงดูสัตวอยางมีเมตาธรรม การจัดการเลี้ยงดูอยางมีธรรมา
ภิบาลจากนักสัตวบาล ดังนัน้ จึงไดจดั ทําโครงการ “ทําบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญสตั วศาสตร” ขึน้ เพือ่ ใหนกั ศึกษา คณาจารย
บุคคลกร ผูสนใจ ไดมีสวนรวมและมีความรูเกี่ยวกับประเพณีขอขมา บูชาครูใหญสัตวศาสตร กอใหเกิดความตระหนักรูคุณคาของสรรพ
สัตว (สัตวที่ใชในการเรียนการสอนและการ ทดลองวิจัย) ที่กอคุณูปการใหกับมวลมนุษยชาติ

ชื่อโครงการ : โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
งบประมาณ/แหล่งทุน : 14,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
โครงการ “พืชศาสตร์สบื สานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร :
ข้าวคือวัฒนธรรม” ด�ำเนินการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและว่าที่บัณฑิต
ของสาขาวิชาฯ ได้เรียนรู้การปรับตัวและการท�ำงานร่วมกัน ทั้งกับ
นักศึกษาด้วยกันเอง กับคณาจารย์ กับผูอ้ นื่ ทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรม และ
กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่า ทั้งคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม เป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทางสติปัญญา (IQ) และด้านศีลธรรม (MQ)
นอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่ออันดีที่
บรรพบุรุษได้ร่วมสร้างขึ้นมา
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ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา
งบประมาณ/แหล่งทุน : 16,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน เป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นอีสานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารอันดีงาม
และการแปรรูปอาหารเพื่อเก็บรักษาไว้บริโภคที่มีมาแต่ช้านานมาถ่ายทอด
และเผยแพร่ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจถึงแก่นแท้และความชาญฉลาด
ของคนในสมัยก่อน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาที่มีคุณค่า
เหล่านี้ และเปลี่ยนทัศนคติการบริโภคของวัยรุ่นสมัยใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญา
ทางด้านอาหาร เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาต่อไปในอนาคต

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตองขั้นสูง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.ชไมพร รักษาสุข
งบประมาณ/แหล่งทุน : 16,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
วันที่ 29 -30 เมษายน 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จดั อบรม
เชิงปฏิบัติการ การอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตองขั้นสูง โดยถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านงานแกะสลักผัก ผลไม้ และงานในตองขั้นสูง โครงการนี้จะท�ำให้
นักศึกษามีการพัฒนาทักษะและเทคนิคขั้นสูงด้านงานแกะสลักผัก-ผลไม้และงานใบตอง เป็นการรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยมรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาช่างไทยและวัฒนธรรมของชาติไม่ให้สญ
ู หายและเป็นสือ่ กลางการ
เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งให้กับทางคณะและมหาวิทยาลัยทั้งเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีความปราณีตและ
สร้างสรรค์มากขึน้ ให้มคี วามรูค้ วามซาบซึง้ อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งค้นคว้าเรียนรูส้ บื ทอดทดแทนภูมปิ ญ
ั ญาช่าง
ศิลป์ไทยในเรื่องการช่างหัตถศิลป์ขั้นสูงสืบไป
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ชื่อโครงการ : โครงการการปฏิบัติวิปัสสนนา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 16,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
โครงการการปฏิบัติวิปัสสนา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
วังสวนกล้วย อ�ำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร ได้จัดท�ำโครงการการปฏิบัติวิปัสสนา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าใจใน
หลักธรรม เป็นคนดี และมีจติ สาธารณะ โดยหลักสูตรได้นำ� นักศึกษาเข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนา ณ ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติวงั สวนกล้วย
อ�ำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลการด�ำเนินงานโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ทั้งหลักทางทฤษฎี
และหลักการปฏิบัติมากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่ และด้าน
อาหารมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจในรูปแบบโครงการ ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ และวิทยากร ตามล�ำดับ และผู้เข้า
ร่วมโครงการสามารถน�ำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ�ำวันได้

ชื่อโครงการ : โครงการเทคนิคการสัตว์แพทย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตคิดดีต่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 16,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้การศึกษาที่ถูกต้อง ปลูกฝังทัศนคติ
ที่ดีทั้งด้านคุณธรรมและ จริยธรรมให้รู้จักพึ่งตนเอง พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล
ทางหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์งจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดให้มีกิจกรรม
การเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมวิปัสสนา โดยมุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษา และ
เพือ่ เสริมสร้างให้นกั ศึกษามีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง ได้ดำ� เนินโครงการ “เทคนิคการสัตวแพทย์
ปฏิบัติ ธรรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตคิดดีต่อสังคม” 29-30 เมษายน 2560 ณ พุทธ
วจนสถาบันเฉลิมพระเกียรติวังสวน กล้วย อ�ำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครซึ่งมี
สามารถสรุปผลการด�ำเนินงาน อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและ ฝึกปฏิบัติธรรมพัฒนาพื้นฐานจิต
สามารถน�ำหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบตั ติ นเพือ่ ให้เป็นคน
ดีของสังคม มีเจตคติที่ดีต่อสังคมและวิชาชีพที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี และเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่คนในสังคม
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.อรอนงค์ ไชยรา
งบประมาณ/แหล่งทุน : 16,000 บาท ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
การจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกทักษะทางวิชาการ ทางด้านการ
เพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้ำ การขนส่งสัตว์น�้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำเพื่อทดแทนและให้ยังคงมีอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ให้นกั ศึกษาได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้จากการเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ และ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีสว่ นร่วมในการการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรทางการประมงเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม โดย
แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
การผลิตลูกพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ได้ดำ� เนินโครงการวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี
อาหารและการให้อาหารสัตว์น�้ำ โดยน�ำความรู้จาก รายวิชาในเรื่องอาหาร
ทีใ่ ช้ในการเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุใ์ ห้มคี ณ
ุ ภาพ สมบูรณ์เพศ และพร้อมทีจ่ ะสืบพันธุ์
และรายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ โดยน�ำความรู้จากรายวิชาใน
เรื่องการสืบพันธุ์ วิธีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้ำ การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น�้ำ

กิจกรรมที่ 1

การส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางการประมงเพือ่
รักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ บริเวณห้วยทราย (ลานพระพุทธรัชชปัญญาบารมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นการน�ำลูกพันธุป์ ลา
ตะเพียนขาว จ�ำนวน 10,000 ตัว ที่ได้จากการเพาะ
ขยายพันธุ์จากกิจกรรมที่ 1 มาปล่อยลงสู่แหล่งน�้ำ
กิจกรรมที่ 2
ธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากร สัตว์นำ�้ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ กิจกรรม
ที่ 2 นี้เป็นการบูรณาการร่วมการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ เรื่องการ
จับสัตว์น�้ำวัยอ่อน และการขนส่งสัตว์น�้ำ

Lab สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยการสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่
นักศึกษาและบุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้น อาทิเช่น
โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา สาขาวิชาการประมง ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2560

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โคจิฟาร์ม จังหวัดระยอง
อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง จังหวัดตราด
และสระน�้ำผุดธรรมชาติ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชลุ่มน�้ำโขง) จังหวัดนครพนม
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โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โครงการช่างหัวมันตามพระราชด�ำริจังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร วันที่ 9-14 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2559
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พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มคี วามพร้อมเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีส่ งู ขึน้ และพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนให้มคี วามเป็นมืออาชีพ พร้อมกับพัฒนาระบบกลไกเครือ่ ง
มือการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริง

› โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ�ำปี พ.ศ.2560

› โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไร ให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ”
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นอกจากในเรือ่ งของการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพแล้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยังได้มกี ารด�ำเนินงาน
ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐาน ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำ� เนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) ได้รวบรวมผลการด�ำเนินงาน
ตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมิน
ตนเองเป็น ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

O

3.23
5.00
3.67
ดี

5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.86
ดีมาก

2.12
4.44
3.28
พอใช้

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่ง
ด่วน
1.51-2.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�ำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�ำเนินงานระดับดีมาก

3.63
4.81
5.00
5.00
4.50
4.25

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

คะแนนประเมิน

รวม

3.63
4.81
5.00
5.00
4.50
4.25

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
ผลการประเมิน

ดี
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ส่วนที่ 3
กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
› ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

› ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

› ท�ำบุญตักบาตร ประจ�ำปีการศึกษา 2560
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› แสดงนิทรรศการผลงานการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

› โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาโคขุนโพนยางค�ำ

› ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ บ.ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหารจ�ำกัด

› สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2560
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› Big Cleaning Day

› ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcomes Verification

› ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

› รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางการเกษตร “การคล้องโค” ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12
ประจ�ำปี 2560
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FacultyofAgriculturalTechnology

คณะผู้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ปรึกษา

ผศ.ชุมพล
ผศ.ฐิติรัตน์
ผศ.น.สพ.ธราดล
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์
อ.นพรัตน์
อ.อรอนงค์
นางสุพัตรา
รศ. ดร.หาญชัย
อ.ดร.พิจิกา
ผศ.ดร.ธนกร
อ.ทรงทรัพย์
ผศ.เรืืองฤทธิ์

ทรงวิชา		
แว่นเรืองรอง
จิตจักร		
ประชาชิต		
พัชณีย์		
ไชยรา		
หล้าชาญ		
อัมภาผล		
ทิมสุกใส		
ราชพิลา		
อรุณกมล		
หาญมนตรี

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนฯ
หัวหน้าส�ำนักงาน
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานสาขาวิชาการประมง
ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

คณะท�ำงาน
อ.นส.พ.จักปรพรรดิ
ประชาชิต ศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รูปภาพประกอบ ออกแบบปกและรู
เล่ม :์ งานโสตและทั
อ.นพรัตน์
พัชณีย์		
นายสัญญา
แถมสมดี
นางกิรอัชฌา
แถมสมดี		
นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสง
นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์
นายอภิสิทธิ์
โสรินทร์		
นายอนุวัตร
อุ่นค�ำ
นายสราวุฒิ
ผายเงิน		
นางสาวธิวาภรณ์ ค�ำสงค์
หน่วยงาน :

ส�ำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4274-3682
โทรสาร		
0-4274-3682
Website :
http://agt.snru.ac.th
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