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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
ความเช่ียวชาญและมีทักษะในวิชาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะฯ
และเป็นอาชีพท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการด ารงชีพโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการผลิตอาหาร ซึ่งใช้วัตถุดิบจากพืช สัตว์ และการประมง รวมไปถึงด้านการตลาดของสินค้าเกษตรด้วย 

นอกจากนี้ได้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทางคณะฯ ได้มีการด าเนินการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน การแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจและ
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาต่าง ๆ ด้วย 

ในด้านการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการของคณะฯ โดยจัดให้มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท้ังในและนอกสถานท่ี รวมถึงการจัดให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ
จากการปฏิบัติจริง อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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ส่วนท่ี 1

• ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ท าเนียบผูบ้ริหาร 

ประธานสาขาวิชา 

หัวหน้าส านักงาน 

อ.อรอนงค์ ไชยรา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และวางแผน 

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

อ.น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

อ.นพรัตน์ พัชณีย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

อ.อนาวิล พรหมเทพ 
ประธานสาขาวิชา 

การประมง 

ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ 
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ณฐัพงษ์ วงษ์มา 
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

ผศ.ดร.ยุพิน สมค าพี ่
ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร 

นางสุพัตรา หล้าชาญ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

อ.ศศิธร มีชัยตระกูล  
ประธานสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา  กรรมการ 
5. อาจารย์โกวิทย์  พัชรบุษราคัมกุล กรรมการ 
6. อาจารย์นพรัตน์  พัชณีย์  กรรมการ 
7. นายประเสริฐ   เครืออ่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางบังอร   ไชยเสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.นฤทธิ์   ค าธิศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสุพัตรา   หล้าชาญ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์  สุรศร 
3. อาจารย์วรางรัตน์   เสนาสิงห์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ  โสมรักษ์ 
5. อาจารย์ ดร.สมชาย   บุตรนันท์ 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี  ชนะบุญ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร 
3. อาจารย์ สพ.ญ.เบญจมาภรณ์  พุ่มหิรัญโรจน์ 
4. อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ  บุตรโยธี 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  สมค าพี่ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  ราชพิลา 
3. อาจารย์โกวิทย์   พัชรบุษราคัมกุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา  หาญมนตรี 
5. อาจารย์ ดร.สุเมธ    เพียยุระ 
6. อาจารย์สิรินทัศน์   เล่ียมแหลม  

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 
1. อาจารย์อนาวิล   พรหมเทพ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา  ทิพอุเทน 
4. อาจารย์นพรัตน์   พัชณีย์ 
5. อาจารย์อรอนงค์   ไชยรา 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาติ  ศรีวงษา 
3. อาจารย์นราวุธ   ระพันธ์ค า 
4. อาจารย์ชนกนันท์   ศรีลาพัฒน์ 
5. อาจารย์ภรภัทร   ไชยสมบัติ 
6. อาจารย์ลัดดาวัลย์   เลิศจันทึก 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.สุวิทย์   ทิพอุเทน 
2. อาจารย์กัมปนาท   วงค์เครือสอน 
3. อาจารย์ภาคภูมิ   ซอหนองบัว 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  วงษ์มา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน 

 

 หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1. อาจารย์ศศิธร    มีชัยตระกูล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง 
3. อาจารย์สมศักดิ์   ศิริขันธ์ 
4. อาจารย์สรชา    ผูกพัน 
5. อาจารย์นะกะว ี   ด่านลาพล 
 

 หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1. อาจารย์ น.สพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  นาแพงหมื่น 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  เทียนกล่ า 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ  เทียนกล่ า 
5. อาจารย์ฐิตินันท์   เหมะธุลิน  
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สาขาวิชา ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน 

รวม 

สายวิชาการ 
พืชศาสตร์ 2 3 - - 5 

สัตวศาสตร์ 3 6 - 1 10 
ประมง 1 4 - 1 6 

เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 - - 6 
ธุรกิจการเกษตร - 5 - 1 6 

คหกรรม 1 4 - - 5 
เกษตรศาสตร์ - 2 - 1 3 

สายสนับสนุน 1 8 1 8 18 
รวม 11 35 1 12 59 

 

 
 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 นายหาญชัย อัมภาผล รองศาสตราจารย์ 
วท.ด.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

2 นางฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์) 
กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) 

3 นายธราดล จิตจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(สัตวแพทย์สาธารณสุข) 
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) 

4 นายชุมพล ทรงวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

5 นางสาวยุพิน สมค าพี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) 
M.Sc.(Hons) Food  Sci & Technology 
วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) 

6 นายโกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล อาจารย์ 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

จ านวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

บุคลากรสายวิชาการ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

7 นางทาริกา ทิพอุเทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.บ.(ประมง) 

8 นางพรรณนภา หาญมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

9 นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส อาจารย์ 
ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) 
วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

10 นางสาวสุนทรีย์ สุรศร รองศาสตราจารย์ 
ปร.ด.พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) 
วท.ม.(พืชสวน) 
วท.บ.(การปรับปรุงพันธุ์พืช) 

 

 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 นายธนกร ราชพิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(พัฒนบูรณาการศาสตร์) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 

2 นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 
วท.บ.(ประมง) 

3 นางสาวฐิตินันท์ เหมะธุลิน อาจารย์ 
วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

4 นายอนาวิล พรหมเทพ อาจารย์ 
วท.ม.(การประมง) 
วท.บ.(การประมง) 

*5 นางสาวสิรินทัศน์ เล่ียมแหลม อาจารย์ 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

6 นายจักรพรรด์ิ ประชาชิต อาจารย์ 
วท.ม.(สัตวแพทย์สาธารณสุข) 
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) 

7 นายสมชาย บุตรนันท์ อาจารย์ 
ปร.ด.(ทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดล้อม) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

8 นายณัฐพงษ์ วงษ์มา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(พืชศาสตร์) 

9 นายทรงทรัพย์ อรุณกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(เพาะเล้ียงสัตว์น้ า) 
วท.บ.(การประมง) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 7 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

10 นางครองใจ โสมรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

11 นางกนกวรรณ บุตรโยธี อาจารย์ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) 

12 นางสาววรางรัตน์ เสนาสิงห์ อาจารย์ 
วท.ม (กีฏวิทยา) 
วท.บ.(พืชศาสตร์) 

13 นางสาวศศิธร มีชัยตระกูล อาจารย์ 
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) 

14 นายนราวุธ ระพันธ์ค า อาจารย์ 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 
วท.บ.(ธุรกิจการเกษตร) 

15 นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

16 นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์ อาจารย์ 
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน) 
ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) 

17 นายกัมปนาท วงค์เครือสอน อาจารย์ 
วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
วท.บ.(สัตวบาล) 

*18 นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ อาจารย์ 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 
วท.บ.(พืชไร่) 

19 นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ อาจารย์ 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

20 นายสุวิทย์ ทิพอุเทน อาจารย์ 
ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

21 นายภาคภูมิ ซอหนองบัว อาจารย์ 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

22 นายนพรัตน์ พัชณีย์ อาจารย์ 
วศ.ม.(วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
วท.บ. (ประมง) 

23 นางอรอนงค์ ไชยรา อาจารย์ 

M.Sc. (Aquaculture and Aquatic 
Resources Management) 
วท.บ. (ประมง) 
 

24 นายนะกะวี ด่านลาพล อาจารย์ 
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา) 
ศป.บ.(นฤมิตศิลป์) 
 

25 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก อาจารย์ 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

26 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ อาจารย์ 
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) 

27 นายสุเมธ  เพียยุระ อาจารย์ 

ปร.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

*ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 นางอังคณา เทียนกล่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

2 นายศิริชาติ ศรีวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม.(ปฐพีศาสตร์) 

วท.บ.(ปฐพีศาสตร์) 

3 นางสาวอโณทัย แพทย์กิจ อาจารย์ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) 

4 Miss Michelle Fiecas อาจารย์ 
ศศ.บ.(วรรณคดี) 

Frostburg State University 

 

 
 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางสุพัตรา  หล้าชาญ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางกิรอัชฌา แถมสมดี 
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

อาจารย์พิเศษ 

บุคลากรสายสนับสนนุ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

2 นายสัญญา แถมสมดี วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

3 นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสง 
ศศ.บ.(อาหารและโภชนาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์) 

นักวิชาการศึกษา 

4 นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการศึกษา 

5 นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์) นักวิทยาศาสตร์ 

6 นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์ วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) นักวิชาการศึกษา 

7 นายอนุวัตร อุ่นค า ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) นักวิชาการศึกษา 

8 นางสาวธิวาพร ค าสงค์ วท.บ.(ชีวเคมี) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

1 นางรัชดาภรณ์ ราชติกา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

1 นายสมัย บุญชัยโย ม.3 ผู้ปฏิบัติงานอาคารและสวนหย่อม 

2 นายถาวร ศรีระวงศ์ ปวส. ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มสัตวศาสตร์ 

3 นางสาวสริญญา แสนภูวา ม.3 แม่บ้าน 

4 นายเอกพล บัวขันธ์ ม.6 ผู้ปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 

5 นางสาวทิพวรรณ บุญตาท้าว บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6 นายอรัญ บุตรนา  ค.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการประมง 

7 นายเสกสรร บริบูรณ์  วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

8 นายศราวุฒิ ผายเงิน วท.บ.(พืชศาสตร์) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

  

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา (คน) 

2562 2561 2560 2559 รวม 

1. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ - 6 15 16 37 

2. หลักสูตรพืชศาสตร์ 9 20 28 19 76 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 - 10 22 42 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 25 19 31 45 120 

5. หลักสูตรสัตวศาสตร์ 23 26 50 14 113 

6. หลักสูตรการประมง - 10 14 19 43 

รวม 67 81 148 135 431 
 

 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนท้ังส้ิน 19,156,063 บาท 
โดยแยกงบต่าง ๆ ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน  -  1,284,650   11,613,500   3,355,813   1,315,500   17,569,463  

รายได้  678,060   608,540   35,000   -  265,000   1,586,600  

รวม  678,060   1,893,190   11,648,500   3,355,813   1,580,500   19,156,063  
 
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 17,569,463 บาทและเงินรายได้ จ านวน 1,586,600 บาท

โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ  
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  

จ านวนนักศึกษา 

งบประมาณ 
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ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(งบประมาณแผ่นดิน) 
 

 
 

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(งบประมาณรายได้) 

  

งบบุคลากร
0%

งบด าเนินงาน
7%

งบลงทุน
66%

งบรายจ่ายอื่น
19%

งบวิจัย
8%

งบประมาณแผ่นดิน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย

งบบุคลากร
43%

งบด าเนินงาน
38%

งบลงทุน
2%

งบรายจ่ายอื่น
0%

งบวิจัย
17%

งบประมาณรายได้

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย
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ปรัชญา

• ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม น า
ความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านการเกษตร

วิสัยทัศน์

• คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็น
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

พันธกิจ

• 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
• 2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
• 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
• 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• 5. การบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

• “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร”

เอกลักษณ์

• “มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง”
• ค านิยาม

• ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน
• มีคุณธรรม : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของ

สังคม
• พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงานท าและสามารถท างานได้

หลากหลาย

อัตลักษณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
วิชาชีพตามมาตรฐาน 

 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(สกอ. หลักสูตร 2.2) 
2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านทักษะ
ภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยได้ต ามเกณฑ์ระดับกลาง 
ขึน้ไป 
3. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีสอบ
ผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
4 .  ร้ อยละบัณฑิตมี ทักษะก าร เ ป็ น
ผู้ประกอบการรายใหม ่

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารด้วยภาษาลาว เวียดนาม และ
ภาษาอังกฤษ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะก ารเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
5. โครงก ารประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 พัฒนาหลักสูตร 1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
2. จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน แบบไม่ได้
รับปริญญา (Non degree Program) 
3. จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาเชิง
บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า ง า น  ( Work 
Integrated Learning - WIL) 

1) การพัฒนาหลักสูตรร่วมท้ังภายในและ
ต่างประเทศ (หลักสูตรแซนด์วิชโปรแกรม , 
สหกิจศึกษา) 
2) โครงการหลักสูตรระยะ ส้ันส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปและผู้สูงอายุ 
3) โครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษา
เ ชิ ง บู รณาการกั บก ารท า ง าน  (Work 
Integrated Learning - WIL) 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์

• 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

• 2. การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

• 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์และโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่า 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต (สกอ.หลักสูตร 2.1) 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ความคิดและมีส านึกสาธารณะให้แก่
นักศึกษา 

1) โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

2) โครงก ารสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

3.โครงการการบริการนักศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.4 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังด้านคุณวุฒิการศึกษาต าแหน่ง

ทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 
3. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารง
ต าแหน่งท างวิชาการ (สกอ. 1.3) 
4. ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ี
สูงขึน้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
1) โครงการส ารวจความคิดเห็นของ

นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ 

3) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์
มืออาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

2.1 พัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับ
สู่การรับใช้สังคม 

1. ร้อยละของงานวิ จัยท่ีด า เนินการ
ร่วมกับชุมชน 
2. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
3. ระดับความส าเร็จของการยกระดับ
สินค้าชุมชน OTOP 

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมการ
พัฒนาศักยภาพเชิงพื้นท่ีในท้องถิ่น 
2. โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไ ข ค ว ามย าก จนของ
ประชาชนในเขตชนบท 
3. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

2.2 พัฒนางานวิ จัยและงาน
สร้างสรรค์ 

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
2. จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน (สงป.) 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้าน สังคม ชุมชน 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
แ ละ ปั จ จั ย ท่ี สนั บ สนุ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงท้ังองค์ความรู้
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

2.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
กับการรับใช้สังคม 

1. จ านวนผู้ท่ีใช้บริการแหล่ง เรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ 
3. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม 
4. ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. โครงการอนุ รั กษ์พั นธุ กรรมพื ชอั น
เนื่องมาจากพระราชด าริโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
3. โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. โครงการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

3.1 ยกระดับการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ผลการบริหารงานของคณะ/ส านัก/
สถาบัน 
3. จ า น ว น น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ร ะ บ บ
เทคโนโลยี ท่ีน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเ สีย ท่ีมี ต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
6. จ านวนฐานข้อมูล DMC (Data 
Management Center) 
7. ระดับความส าเร็จของจุดเน้นสภา
มหาวิทยาลัย 

1) โครงการบริหารหน่วยงาน 
2) โครงการบริหารจัดการพื้นท่ี 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสาย
งาน ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
4) โครงการบริหาร จัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5) โครงการบริหารงบประมาณ 
6) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายพื้นฐาน
อินเตอร์เน็ต 
7) โครงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
8) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

3.2 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

1. ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุน
วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารจัดการ 
2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับ
ความก้าวหน้า ตามสายงานประเภท
ผู้บริหารและประเภทวิชา ชีพเฉพาะ 
เช่ียวชาญเฉพาะ 

1. โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนา
บุคลากรมืออาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและศักยภาพ โดยการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อเช่ือมโยงกับการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหง่ชาติท่ีเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพท่ีสอดรับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน ในแต่ละสาขาวิชาจึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ 
และการปรับใช้ในทักษะการด าเนินชีวิตและการท างานในอนาคต ดังต่อไปนี้ 
 
นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2561 ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และการน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางการประมง เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดเกิดทักษะในภาคปฏิบัติและเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ในทฤษฎีท่ี
ได้เรียนมาในการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงในขั้นตอนการท างานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้
แนวความคิดของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner-centered, Student-centered 
หรือ Child-centered) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 

   

   
  

ส่วนท่ี 2

• รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
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การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยการศึกษาดูงานกับปราชญ์ชาวบ้าน และการน า เสนอ
ผลงานการผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดภัย 
 

 

  

  
 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่าง ๆ  มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ท้ังในด้านการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน 
และการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีเพียงพอ ตามตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา
ประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 ใช้ในการ

พัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตบัณฑิต
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน การเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน การเพิ่มการมีส่วนร่วมในการท างาน จึงได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ให้นักศึกษาได้ตระหนักและมี
ความต่ืนตัวในการเตรียมพร้อมให้มีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต โดยได้เชิญคุณสรรค์สนธิ บุณโยทยาน 
และ คุณนฤดล เสม ชู โช ติ  มา เป็นวิ ทยากรในการเตรียมความพร้อมการพัฒนานัก ศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 
 

   

   
 

นอกจากนี้  คณะเทคโนโลยีการเกษตรยังได้ฝึกทักษะด้านวิชาการ และด้านการปฏิบั ติการ 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผ่านให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการ ดังนี้ 
 
โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ 
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โครงการน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้จุดเด่นในเชิงพื้นท่ีเพื่อการเป็น
ศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้กับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย 
พร้อมท้ังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการด้วยการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่าง ๆ เช่น การอบรมโครงการสร้างนักวิจัย 
รุ่นใหม่ การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการท า
วิจัย การเขียนบทความวิจัย ต ารา และหนังสือ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ” รวมท้ังเข้าร่วมแนวทางการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น ส าหรับด้านผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย ได้แก่ 
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Thailand. Pertanika Journal of Social Sciences & 
Humanities. 26(2), 643-658. 

วารสารที่ อยู่ฐานข้อมูล  
นานาชาติ 

Inkhavilay, K., Sutcharit, C., Bantaowong, U., Chanabun, R.,  
Siriwut, W., Srisonchai, R., Pholyotha, A., Jirapatrasilp, P. and 
Panha, S. (2019). Annotated checklist of the terrestrial 
molluscs from Laos (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 
834, 1–166. 

วารสารที่ อยู่ฐานข้อมูล  
นานาชาติ 

Jirapatrasilp, P., Backeljau, T., Prasankok, P., Chanabun, R., and 
Panha. S. (2019). Untangling a mess of worms: Species 
delimitations reveal morphological crypsis and 
variability in Southeast Asian semi-aquatic earthworms 
(Almidae, Glyphidrilus). Molecular Phylogenetics and 
Evolution. 139, 106531, Retrieved June 8, 2019, from 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
S105579031830811X. 

วารสารที่ อยู่ฐานข้อมูล  
นานาชาติ 

Butnan. S. and Toomsan. B. (2019). Determination of corn leaf 
area using simple mathematic models. KHON KAEN  
AGR. J 47(SUPPL.1), 1691-1696. 

วารสารที่ อยู่ฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 1 

Butnan, S., Toomsan B. and Vityakon. P. (2019). Organic and 
chemical fertilizers have varied effects on tomato 
growth in a sandy soil. KHON KAEN AGR. J 47(SUPPL.1), 
1705-1710. 

วารสารที่ อยู่ฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 1 

Piayura, S., Khongla, C., Klawech, W., Musika, J and Kapcum, C. 
(2019). Physicochemical Properties, Total Phenolic 
Content and Antioxidant Activities of Aloe vera 
Beverages. The 3rd International Conference of 
Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 
Development Goals (UNSDGs 2018). December 28-29, 2018. 
Bangkok, Thailand. P.36-39. 

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 24 

บรรณานุกรม คุณภาพของผลงานตีพิมพ์ 

Seesamut, T., Sutcharit, C., Jirapatrasilp, P., Chanabun, R., and  
Panha, S. (2018). Morphological and molecular evidence 
reveal a new species of the earthworm genus 
Pontodrilus Perrier, 1874 (Clitellata, Megascolecidae) 
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Zootaxa 4496(1), 218–237. 

วารสารที่ อยู่ฐานข้อมูล  
นานาชาติ 

Somkhumphee, Y. (2019). Agricultural Extension Approach to 
Good Agricultural Practice: the Case of Small-Scale 
Tomato Farmers in Sakon Nakhon province, Thailand. 
2019 3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable 
Life & Business (Sus-LaB 3) Conference 19th to 21st March 
2019 Taichung, Taiwan. 

ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 
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ด้านการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การบริการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้สนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาได้ด าเนินการบริการวิชาการ ดังนี้ 

 

 
 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาท้องถิ่น “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น (ต าบลท่าบ่อ อ าเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
ท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนผู้เล้ียงปลาในต าบลท่าบ่อ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาในท้องถิ่น และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่ครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 

 

 
 

  

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น
(ต าบลท่าบ่อ อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ศศิธร  มีชัยตระกูล
งบประมาณ/แหล่งทุน : 99,800 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)

พันธกิจที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน 
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หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาท้องถิ่น “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น (ต าบลท่าบ่อ อ าเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
ท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนผู้เ ล้ียงปลาในบ้านม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ปลาในท้องถิ่น และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่ครอบครัว หมู่บ้าน 
และชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 

   

   
  

ชื่อโครงการ : โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูปในท้องถิ่น 
(บ้านม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ศศิธร  มีชัยตระกูล
งบประมาณ/แหล่งทุน : 119,800 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการท าน้ าข้าวฮางงอกผสมน้ าผลไม้พื้นถิ่น” ณ บ้าน
นางอย และบ้านโพนปลาโหล ในวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562 และวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้
ชุมชนบ้านนางอย หมู่ 4 และบ้านโพนปลาโหลหมู่ 5 ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปการท าน้ าข้าวฮางงอกผสมน้ าผลไม้พื้นถิ่น อีกท้ังเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ได้บูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการท าน้ าข้าวฮางงอกผสมน้ าผลไม้พื้นถ่ิน  
วันที่ 19 เมษายน 2562 

 

 
 

กิจกรรมที่ 2 อบรมการตลาดและติดตามเก็บข้อมูลการเพิ่มรายได้ วันที่ 29 เมษายน 2562 
 

 

 
 

ชื่อโครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
การท าน้ าข้าวฮางงอกผสมน้ าผลไม้พื้นถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง
งบประมาณ/แหล่งทุน : 123,100 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ร่วมจัดท าบริการวิชาการ แผนงานโครงการการน้อมนาศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้าน
หนองผักตบ ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อสนองพระราโชบายฯ ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเม่าให้เป็นสินค้าภูมิปัญญาท่ีเสริมสร้าง
อาชีพและรายได้ด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

โครงการได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อยดังนี้ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการผลิตข้าวเม่า 
เพื่อค้นหาแนวทางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเม่าท่ีตกเกรดให้เหมาะสมกับการลงทุนในระดับ

ครัวเรือนหรือในระดับกลุ่มชุมชน จึงเป็นประเด็นท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม ในระยะต่อจากนี้จึงได้จัดการส่งเสริม
ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ท่ีเพียงพอในการตัดสินใจเพื่อพัฒนายกระดับการผลิตข้าวเม่าบ้านหนอง  
ผักตบโดยชุมชนเพื่อชุมชน 

 

 
 

2) ปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปข้าวเม่า 
ได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตข้าวเม่าโดยจัดให้เกษตรกรมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต

ข้าวเม่าระดับธุรกิจชุมชน และการศึกษาดูงานการผลิตข้าวเม่าในระดับครัวเรือนท่ีมีก าลังผลิตประมาณวันละ 
50 กิโลกรัม จากการศึกษาดูงานของเกษตรกรมีความพอใจมากในการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ และได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกร 
บ้านหนองผักตบเพื่อตัดสินใจร่วมกันในการวางแผนเพื่อพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของหมู่บ้านตนเองต่อไป 

 

   

ชื่อโครงการ : โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ 
ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมค าพี่
งบประมาณ/แหล่งทุน : 708,900 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแนวทางการผลิตข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ 
จากการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวเม่าบ้านหนองผักตบด้วยการศึกษา

ดูงานการผลิตข้าวเม่า เกษตรกรได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาน าเสนอข้อมูลความรู้ให้แก่เกษตรกร
ในบ้านหนองผักตบเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวเม่าของหมูบ่้าน  

 

 
 

4) ปฏิบัติการผลิตและแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ 
การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบเป็นแนวทางหนึ่งในการ

ขยายการผลิตข้าวระยะเม่าในฤดูแล้ง ซึ่งมีเกษตรกรสนใจในการทดลองผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง และข้าวพันธุ์
ร้อยวันในพื้นท่ีนาในฤดูแล้งท่ีมีน้าจากห้วยใหญ่ โดยจะท าการทดลองผลิตในฤดูกาลปีเพาะปลูก 62/63 ซึ่งเป็น
กิจกรรมต้นน้ าต่อเนื่องท่ีจะด าเนินการในปี 2563  

ในส่วนของการแปรรูปได้น าข้าวเม่าจากการผลิตในปี 2562 มาทดลองผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน
กลุ่มขนมขบเค้ียวที่สามารถเก็บรักษาได้นาน และมีวิธีการไม่ยุ่งยากมากนักมาให้ชุมชนได้คัดเลือกเพื่อส่งเสริม
การแปรรูปข้าวเม่าให้เป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง  

ท้ังนี้ ชุมชนมีมติจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้เลือกแปรรูปเป็นคุกกี้ข้าวเม่าและข้าวเม่าธัญพืชอัด
แท่ง ซึ่งได้ด าเนินการส่งเสริมความรู้โดยการฝึกปฏิบัติการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าให้แก่เกษตรกรแม่บ้านท่ี
สนใจ ซึ่งจากการฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวเม่า และข้าวเม่าธัญพืชอัดแท่งโดยสามารถปฏิบัติการผลิตได้ 
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5) ส่งเสริมการตลาดข้าวเม่านอกฤดูบ้านหนองผักตบ 
กิจกรรมนี้เน้นการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าแปรรูปท่ีท าการผลิตเป็นต้นแบบเพื่อทดสอบ

ตลาดโดยมีการระดมความคิดเพื่อออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม รวมถึงการคิดต้นทุนและก าหนด
ราคาขายท่ีเหมาะสม 

 

 

 
 

6) ถอดบทเรียนการส่งเสริมความรู้การผลิตและการแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผักตบ 
การด าเนินการในปี 2562 ซึ่งเป็นปีท่ี 1 ของการส่งเสริมอาชีพของชุมชนท่ีมีรายได้น้อยและยังไม่

สามารถด าเนินการให้ต่อเนื่องท้ังปีท้ังท่ีมีศักยภาพอยู่ในระดับท่ีสามารถท าได้บนพื้นฐานทรัพยากรในท้องถิ่น
ท้ังด้านภูมิปัญญาการผลิตข้าวเม่าและมีการปลูกข้าวเหนียวพื้นถิ่นเป็นพืชอาหารหลักของชุมชน 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ร่วมจัดท าบริการวิชาการ โคกสะอาดโมเดล กับมหาวิทยาลัย
กิจกรรมย่อยท่ี 9 ปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด วันท่ี 2-3 
กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อฝึกอบรม
การการแปรรูปอาหารเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าว และผักหวานของโรงเรียน เป็นผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ 
เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกร และผู้เข้าร่วมโครงการได้น าไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

 

 

 
 

ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมค าพี่
งบประมาณ/แหล่งทุน : 117,100 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ร่วมจัดท าบริการวิชาการ โคกสะอาดโมเดล กับมหาวิทยาลัย
กิจกรรมย่อยท่ี 8 โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด วันท่ี 2 - 3 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยผลการศึกษาใน
ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนบ้านโคกสะอาดได้ น าเสนอต่อกลุ่มชุมชนผู้ผลิต
อาหารแปรรูปในบ้านโคกสะอาด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก
ผู้ผลิตข้าว และเกษตรกรท่ีมีป่าเศรษฐกิจครอบครัว รวมถึงผู้แทนจากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดท่ีผลิตชา
ผักหวาน การเสนอผลเป็นแบบไม่เป็นทางการเนื่องจากต้องการให้ชุมชนผู้ผลิตได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ประเด็นการผลิตอาหารแปรรูปให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐาน 
 

 

 

 
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันท่ี 8 - 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษบ้านนางอย บ้านนางอย ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อฝึกอบรมการการแปรรูปมะเขือเทศให้แก่วิสาหกิจชุมเกษตรกรผู้ปลูก

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
ท่ีผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมค าพี่
งบประมาณ/แหล่งทุน : 48,940 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)

ช่ือโครงการ : โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมค าพี่
งบประมาณ/แหล่งทุน : 50,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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มะเขือเทศ บ้านนางอย ซึ่งมีความพร้อมเรื่องวัตถุดิบมะเขือเทศเป็นทุนเดิมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านอยู่แล้ว 
อีกท้ังใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มจากการปลูกมะเขือเทศ อันส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองของเกษตรกร ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 

 
 

 
 

สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น  
ชุดโครงการท่ี 3 โครงการย่อยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงไส้เดือน โดยประกอบด้วย 2 กิจกรรม
ย่อย คือ กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ด้านประโยชน์ของไส้เดือนและการเพาะเล้ียง
ไส้เดือน ในระหว่างวันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2562 และกิจกรรมย่อยท่ี 2 ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ขยายสายพันธุ์ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและน้ าหมักมูลไส้เดือนหลังการอบรม ในระหว่างวันท่ี 3 -4 
มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ. สกลนคร และศึกษาดูงาน ณ  
เอกสกลฟาร์มไส้เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านประโยชน์ของไส้เดือน 
และการเพาะเล้ียงไส้เดือนและเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุ์ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนและน้ าหมักมูลไส้เดือนหลังการอบรม และเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาสาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้และฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาการและการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ สู่ชุมชนท้ังนี้ยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงพยาบาล 
พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร โรงพยาบาลสกลนคร และองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
  

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงไส้เดือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี  ชนะบุญ

งบประมาณ/แหล่งทุน : 210,700 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ด้านประโยชน์ของไส้เดือนและการเพาะเลี้ยง
ไส้เดือน 

 

   

    
 

 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุ์ไส้เดือน ผลิตปุ๋ยหมักมูล

ไส้เดือนและน้ าหมักมูลไส้เดือนหลังการอบรม 
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สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงหอยเด่ือชุมชนบ้านโคกสะอาด ในระหว่างวันท่ี 10-11 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน
บ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่มจาม อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งการด าเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านประโยชน์ของหอยเด่ือ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพาะเล้ียง
หอยเด่ือได้ และเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มีความรู้และฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้ังนี้ยังเป็นการเพิ่ม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน 

 

 

 

 
 
  

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงหอยเด่ือ
ชุมชมบ้านโคกสะอาด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี  ชนะบุญ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 41,380 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงไส้เดือนด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ ในระหว่างวันท่ี 12-13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน
บ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่มจาม อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งการด าเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านประโยชน์ของไส้เดือน และผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพาะเล้ียง
ไส้เดือนได้ และเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มีความรู้และฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้ังนี้ยังเป็นการเพิ่ม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสกลนคร  
และโรงเรียน 

 

 

 

 
 
  

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเล้ียงไส้เดือน
ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี  ชนะบุญ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 46,980 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้จัดโครงการอบรมการสัตว์เล้ียงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัส
พิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นในวันท่ี 30 
เมษายน 2562 ณ บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อบริการและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจในด้านโรคสัตว์สู่คนท่ีส าคัญอย่างพิษสุนัขบ้าให้กับชุมชนท้องถิ่น โครงการท่ีจัดขึ้นนี้สามารถท าให้
ประชาชนประหยัดรายจ่ายในด้านการดูแลและท าหมันสุนัขและแมว ประกอบกับช่วยแนะน าด้านการดูแล
สุนัขและแมวในเบื้องต้น ให้ประชาชนและสัตว์เล้ียงได้เข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ซึ่งนอกจากจะส่งผลท่ีดี
กับสัตว์แล้ว ยังสามารถป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนได้ ท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นชุมชนมีความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า และสัตว์ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึง น ามาซึ่งความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

 

 
 

 
 

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุดโครงการท่ี 3 โครงการย่อยท่ี 1 การจัดการ
สุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ โดยประกอบด้วย 3 
กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยท่ี 1 ค้นหารวบรวมความต้องการของชุมชน ในระหว่างวันท่ี 4-5 เมษายน 2562 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสุขภาพสัตว์ ผสมเทียม และการจัดการอาหารเพื่อเพิ่ม

ชื่อโครงการ : โครงการสัตว์เล้ียงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัสพิษสุนัขบ้า 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี
งบประมาณ/แหล่งทุน : 50,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)

ช่ือโครงการ : โครงการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต
งบประมาณ/แหล่งทุน : 755,600 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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ประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ในระหว่างวันท่ี 29-30 เมษายน 2562 และกิจกรรมท่ี 3 สร้างและส่งเสริม
ฟาร์มต้นแบบ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเล้ียงโค-กระบือในชุมชน ในระหว่างวันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2562 ณ บ้าน
นางอยและบ้านโพนปลาโหล ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะด้านการจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การสืบพันธุ์ผสมเทียม การจัดการพืชอาหารสัตว์และการให้
อาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ และเพื่อสร้างและส่งเสริมฟาร์มต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
การเล้ียงโค-กระบือในชุมชน นอกจากนี้ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้และฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้  
สู่ชุมชนอีกด้วย 

 

กิจกรรมย่อยที่ 1 ค้นหารวบรวมความต้องการของชุมชน 

 

 
 

 
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสุขภาพสัตว์ ผสมเทียม และการจัดการอาหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ 
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กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างและส่งเสริมฟาร์มต้นแบบ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโค-กระบือในชุมชน 

 

 

 
 

 
 

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท า “โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการ
จัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันท่ี 29-30 เมษายน 2562 ณ 
บ้านหนองไผ่ ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้
การใช้จุลินทรีย์บ าบัดส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและ
นักศึกษาผ่านภารกิจ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อีกท้ังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในแง่ส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อให้
นักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชนด้วย 
 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการจัดการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
และทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
งบประมาณ/แหล่งทุน : 50,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดให้มีโครงการบริการวิชาการ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ลงไปส ารวจพื้นท่ี บ้านม่วงลาย หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 9 ต าบลม่วงลาย อ าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้พิจารณาจัดท า “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ” โดยเป็น
กิจกรรมท่ีเกิดจากการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นความความเช่ียวชาญของแต่ละ
หลักสูตรมาอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนตลอดจนเครือข่ายของคณะฯ โดยการน ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ อันจะมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของชุมชนและลดรายจ่ายสู่การพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน น าไปสู่การสร้างชุมชนสุข
ใจต้นแบบสุขใจ “ม่วงลายโมเดล” 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 9 ท้ังส้ิน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์

งบประมาณ/แหล่งทุน : 300,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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 1) ภาพการด าเนินกิจกรรม “คหกรรมปันน้อง” ในวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วง
ลายราษฎร์ผดุงศิลป์ ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

 

 
 

 2) ภาพการด าเนินกิจกรรม “การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร” ในวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

 

 
 

 3) ภาพการด าเนินกิจกรรม “เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร” ในวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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 4) ภาพการด าเนินกิจกรรม “การฝึกอบรมหลักการพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์และผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว” ในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต าบลม่วงลาย 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

 

 
 

 5) ภาพการด าเนินกิจกรรม “กิจกรรมธนาคารปุ๋ยหมัก: การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่าน
ชีวภาพ” ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

 

 
 

 6) ภาพการด าเนินกิจกรรม “การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ” ในวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาย 
ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุดโครงการท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3.4 การ
ประมง โครงการย่อยท่ี 1 ธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของบ้านม่วงลาย  โดยแบ่งเป็น 2 
กิจกรรม คือ กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมการผลิตอาหารปลาจากวัสดุในท๎องถิ่น การเตรียมบ อ การเพาะเล้ียง และ
การจัดการระหว างการเล้ียง เพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดขึ้นวันท่ี 27 – 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และ 
กิจกรรมท่ี 2 เก็บข้อมูลและติดตามการมีรายได้ เพิ่มจากการเล้ียงปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือน 
บ้านม่วงลาย จัดขึ้นวันท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านม่วงลาย ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้าน การผลิตอาหารปลาจากวัสดุ
ในท้องถิ่น การเตรียมบ่อ การเพาะเล้ียงและการจัดการระหว่างการเล้ียงร่วมไปถึงความรู้ด้านการตลาด อีกท้ัง
เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 

 

ชื่อโครงการ : โครงการธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของบ้านม่วงลาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์

งบประมาณ/แหล่งทุน : 135,150 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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หลักสูตรการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัด “โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาใน
ระบบไบโอฟลอคและการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินชุมชนบ้านโคกสะอาด” ขึ้นเมื่อ 
วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน สาขาวิชาการประมง ได้ถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องการเล้ียงปลาในระบบไบโอฟลอคและการผลิตอาหารอย่างง่ายโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถนาไปประยุกต์เป็นอาหารสัตว์อย่างอื่น และยังบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและ
นักศึกษาผ่านภารกิจ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในแง่ส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนานักศึกษา
โดยใช้ทักษะชีวิต ทักษะการพูดการส่ือสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางานในศตวรรตท่ี 21 
 

   

   

ชื่อโครงการ : โครงการการส่งเสริมการเล้ียงปลาในระบบไบโอฟลอค
และการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกสะอาด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล
งบประมาณ/แหล่งทุน : 59,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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โครงการ “เกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา” เป็นหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการร่วมแรงร่วมใจท่ี
ก่อให้เกิดความรู้สึกตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความสามัคคีในหมู่คณะ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัว การท างานร่วมกัน ท้ังกับนักศึกษา
ด้วยกันเอง กับอาจารย์และบุคลากร รวมท้ังกับชุมชนและท้องถิ่น โดยอาศัยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา
เป็นเครื่องมือ ได้แก่กิจกรรมลงแขกถอนต้นกล้า กิจกรรมลงแขกด านา กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว และ
กิจกรรมบุญประทานข้าวเปลือก กิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลใหน้ักศึกษาได้ใกล้ชิดกับชุมชนและท้องถิ่น แบ่งปันและ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา 

 

 

 
 

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน คร้ังที่ 10 'ค าข้าว' จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ 
 

ร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญาการท านาแบบพอเพียง มูนมังอีสาน ครั้งท่ี 10 ค าข้าว “จากดินสู่เล้า จาก
ข้าวสู่บุญ” ในวันท่ี 22-24 มกราคม 2562 บริเวณริมห้วยทราย ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในงานมี
กิจกรรมจัดนิทรรศการ แปลงนา แสดงวิถีชีวิตชนบท และมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการ
ท าอาหารพื้นบ้าน และละเล่นพื้นบ้าน 

 

    

พันธกิจที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 46 

 
 

 
 

โครงการ  ท าบุญ สืบสานประ เพ ณี 
ขอขมาบูชาครูใหญ่ สัตวศาสตร์เป็นโครงการท่ี
ด า เ นิ น ง า น ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 2  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคคลกรผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมและมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์ ก่อให้เกิด
ความตระหนักรู้คุณค่าของสรรพสัตว์ (สัตว์ท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนและการทดลองวิ จัย) ท่ีก่ อ
คุณูปการให้กับมวลมนุษยชาติ 

 

   

    
  

ชื่อโครงการ : โครงการท าบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว

งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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โครงการ พืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม  ไ ด้
ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี 4 เพื่อตอบโจทย์ด้าน
การพัฒนานักศึกษาและว่าท่ีบัณฑิตของสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ ท าให้ได้เรียนรู้การปรับตัวและการท างาน
ร่วมกัน ท้ังกับนักศึกษาด้วยกันเอง กับคณาจารย์ กับ
ผู้อื่นท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และกับชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่า ท้ังคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม เป็นการสร้างเสริม
และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทาง
สติปัญญา (IQ) และด้านศีลธรรม (MQ) นอกจากนี้
ยังเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และความ
เช่ืออันดีท่ีบรรพบุรุษได้ร่วมสร้างขึ้นมา 

 

 

  

  

ชื่อโครงการ : โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นอีสาน  
จึงได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน ขึ้นในวันท่ี 24 เมษายน 2562 เพื่อเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมด้านอาหารอันดีงาม การแปรรูปอาหาร เพื่อเก็บรักษาไว้บริโภคท่ีมีมาแต่ช้านาน มาถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้ และความชาญฉลาดของคนในสมัยก่อน อีกท้ังเพื่อให้เกิด
ความหวงแหนในภูมิปัญญาท่ีมี คุณค่าเหล่านี้  และเปล่ียนทัศนคติการบริ โภคของวัยรุ่นสมัย ใหม่   
โดยใช้ภูมิปัญญาทางด้านอาหาร ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาต่อไปในอนาคต 
 

  
 

 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้า
ย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมนักศึกษา 
ในการแปรรูปผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ ให้นักศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองและเพื่อให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติครามเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท่ีด ารงเอกลักษณ์ในรูปแบบและสีสัน จากธรรมชาติ รูปแบบท่ีเรียบง่ายท่ีเกิดจากกระบวนการออกแบบ
ลวดลายต่าง ๆ ส่ิงเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติท่ีได้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่น ต่อมา 
ปัจจุบันมีการสร้างสรรค์การมัดย้อมด้วยเทคนิคมากมาย ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้เลือกรูปแบบการย้อมผ้าให้
เกิดลวดลายชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น คือ Shibori (ชิโบริ) ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขว้างท้ังในประเทศไทย
กระบวนการท าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ มีมากมายหลายวิธี เช่น การพัน-มัด การพับ การพันหลัก และถือเป็น
งานศิลปะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าคราม เพื่อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัยและสวยงาม 

ช่ือโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมค าพี่

งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมคราม
ด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ ครั้งท่ี 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล
งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้เล็งเห็นว่าการน าเอาสมุนไพรมาใช้ใน
การผลิตยาและการรักษาสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจัด โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในสัตว์ ขึ้นเมื่อ
วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการน าเอาสมุนไพรมาใช้ทดแทนสารเคมี และยัง
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการใช้สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นการน าเอาความรู้ท่ีมี
เผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีอาจเป็นก าลังส าคัญในอนาคต 
โครงการดังกล่าว จึงเหมาะสมท้ังบทบาทและหน้าท่ีท่ีจะรองรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อบริการพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเข้มแข็งให้กับนักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นของนักศึกษาต่อไป 

 

    
 

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในสัตว์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ฐิตินันท์ เหมะธุลิน

งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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เครื่องมือประมงพื้นบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาสามารถใช้วัตถุอุปกรณ์ท่ีหาในท้องถิ่นมาท าสามารถจับสัตว์
น้ าได้ดีเทียบเท่าเครื่องมือท่ีผลิตจากโรงงาน นอกจากยังช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และทรัพยากร
ทางน้ าอย่างยั่งยืนแล้ว เครื่องมือประมงพื้นบ้านแต่ละชนิดท าจากวัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายได้ และวัตถุเหลือ
ใช้ยังหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นสาขาวิชาการประมง จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและได้จัดท า “โครงการสืบ
สานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการท าเครื่องมือประมงพื้นบ้าน” โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 
7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรประมง ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 
รวมถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความส าคัญของวิถีชีวิตการประมงไทย
และตะหนักถึงการด ารงชีวิตท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ 
 

 

 

 

  

    
 
  

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การท าเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ
งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนให้มีความ
เป็นมืออาชีพ พร้อมกับพัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการท าวิจัย การเขียนบทความวิจัย ต ารา และหนังสือ  
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 

 

  

  

  

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายสนับสนนุ) ประจ าปี พ.ศ.2562 

  

  

  

  
 ภาพกิจกรรมการเขียนผลงาน 
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นอกจาก ใน เ รื่ อ งขอ งการพัฒนาบุ คลากรและการบริห า รงาน ท่ีมี คุณภาพแ ล้ว  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ยังได้มีการด าเนินงานในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
ซึ่งผลการประเมินตนเอง ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.05 4.20 ดี ดี 4.05 4.20 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.90 4.90 ดีมาก ดีมาก 4.90 4.90 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.54 4.55 ดีมาก ดีมาก 4.54 4.55 ดีมาก ดีมาก 

 

  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 

15 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 

15 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 

15 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 

15 

ตัวบ่งชี ้

สกอ. 13 ตัวบ่งชี ้ สกอ. 15 ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 3.61 3.61 5.00 5.00 3.45 4.24 4.05 4.20 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2 4.69 4.69 5.00 5.00 5.00 5.00 4.90 4.90 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4 4 7 7 2 4 13 15   

ผลการประเมิน 3.88 3.88 5.00 5.00 4.23 4.43 4.54 4.55   

 

  

การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 56 

 
 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

  

  

  

  
 
  

ส่วนท่ี 3

• กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 กิจกรรมดาวเดือน ประจ าปีการศึกษา 2562 

  
 

 กิจกรรมกีฬาภายใน ห้วยทรายเกมส์ คร้ังที่ 40 
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 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่นอ้งเกษตรคืนสู่เหย้า และสืบสานประเพณีลงแขกด านา 

  

  

  
 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อาจารย์ น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสุพัตรา หล้าชาญ   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมค าพ่ี  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ   ประธานสาขาวิชาการประมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธ์ิ หาญมนตรี ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล   ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 

 
 

อาจารย์ น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต 
อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์   นายอนุวัตร อุ่นค า 
นางกิรอัชฌา แถมสมดี   นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์ 
นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสง   นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์ 
นายอภิสิทธ์ิ โสรินทร์   นายสัญญา แถมสมดี 
นายศราวุฒิ ผายเงิน    นางสาวธิวาพร ค าสงค์ 
นายเสกสรร บริบูรณ์   นางรัชดาภรณ์ ราชติกา 

 

 ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 12) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

        680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
        โทรศัพท์  0-4274-3682 
        โทรสาร  0-4274-3682 
      Website  http://agt.snru.ac.th 
        Facebook http://facebook.com/agtsnru 

คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

หน่วยงาน 

http://agt.snru.ac.th/
http://facebook.com/agtsnru

