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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในวิชาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะ
และเป็นอาชีพที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการด ารงชีพโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการผลิตอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบจากพืช สัตว์ และการประมง รวมไปถึงด้านการตลาดของสินค้าเกษตรด้วย 

นอกจากนี้ได้มีการศึกษาวิจัยและบริการทางวิชาการอันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทางคณะได้มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งสาธิตกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการ
จัดการฟาร์มแบบผสมผสาน การแปรรูปอาหาร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจและการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาสาขาต่าง ๆ อีกด้วย 

ในด้านการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้  หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและ
นอกสถานที่ รวมถึงการจัดให้มีหลักสูตรสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะจากการปฏิบัติจริง อันจะเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนา เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สารจากคณบดี 
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ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี 
ประธานสาขาวิชาธุรกิจ
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ส่วนที่ 1

• ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ท าเนียบผู้บริหาร 

ประธานสาขาวิชา 

หัวหน้าส านักงาน 

อ.อรอนงค ์ไชยรา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

ผศ.ฐิตริัตน์ แว่นเรืองรอง 
รองคณบดฝี่ายบริหาร

และวางแผน 

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร 
รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

อ.นพรัตน์ พัชณีย ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล 
ประธานสาขาวิชา 

การประมง 

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล 
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา 
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

ผศ.ยุพิน สมค าพี ่
ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร 

นางสุพัตรา หล้าชาญ 
หัวหน้าส านักงานคณบด ี

อ.ศศิธร มีชัยตระกูล  
ประธานสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สมชาย  บุตรนันท ์ กรรมการ 
6. อาจารย์นพรัตน์  พัชณีย์  กรรมการ 
7. นายประเสริฐ   เครืออ่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางบังอร   ไชยเสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.นฤทธิ์   ค าธิศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสุพัตรา   หล้าชาญ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา  ทิพอุเทน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  วงษ์มา 
5. อาจารย์สุวะภา   ยศตะโคตร 

 

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

 
 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.รัตน์มณ ี ชนะบุญ 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมค าพ่ี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  ราชพิลา 
3. อาจารย์โกวิทย์   พัชรบุษราคัมกุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา  หาญมนตรี 
5. อาจารย์ ดร.สุเมธ    เพียยุระ 
6. อาจารย์สิรินทัศน์   เลี่ยมแหลม 

 

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

 

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

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
1. อาจารย์สุวิทย์    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. อาจารย์นะกะวี   ด่านลาพล  
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1. อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  นาแพงหมื่น 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  เทียนกล่ า 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ  เทียนกล่ า 
5. อาจารย์ฐิตินันท์   เหมะธุลิน 
 

 
 

สาขาวิชา ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน 

รวม 

สายวิชาการ 
พืชศาสตร์ 2 3 - 1 6 

สัตวศาสตร์ 3 6 - 2 11 
ประมง 1 4 - - 5 

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

คหกรรม 1 4 - 1 6 
เกษตรศาสตร์ - 2 - - 2 

สายสนับสนุน 1 8 1 8 18 

รวม 11 33 1 14 59 
 

 
 

 
 

ที ่ 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 
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) 
วท.ม.(สัตวแพทย์สาธารณสุข) 

รายช่ือบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

บุคลากรสายวิชาการ 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 6 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

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

5 นางสาวยุพิน สมค าพ่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
M.Sc.(Hons) Food  Sci & Technology 
วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) 

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

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) 

 

 
 
 

ที ่ 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 เลี่ยมแหลม อาจารย์ 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

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

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 7 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

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

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

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

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. (คหกรรมศาสตร์เพ่ือชุมชน) 
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 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

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

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

23 นางอรอนงค์ ไชยรา อาจารย์ 
M.Sc. (Aquaculture and Aquatic 
Resources Management) 
วท.บ. (ประมง) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

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

25 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก อาจารย์ 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

*ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

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

2 นางสาวชไมพร  รักษาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

3 นายศิริชาติ  ศรีวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
4 นางสาวอโณทัย  แพทย์กิจ อาจารย์พิเศษ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) 

5 นายสุเมธ  เพียยุระ อาจารย์พิเศษ 
ปร.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

6 Miss Michelle Fiecas อาจารย์ 
ศศ.บ.(วรรณคดี) 
Frostburg State University 

 

 
 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

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

 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

1 นางสาวกนกภรณ์  จันตะแสง 
ศศ.บ.(อาหารและโภชนาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์) 

นักวิชาการศึกษา 

2 นางสาวมัลลิกาล์  สินธุระวิทย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการศึกษา 

3. อาจารย์พิเศษ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 

3 นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 
ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4 นายสัญญา  แถมสมดี วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
5 นางสาวสกลสุภา  เจนศิริวงษ์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์) นักวิทยาศาสตร์ 
6 นายอภิสิทธิ์  โสรินทร ์ วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) นักวิชาการศึกษา 
7 นายอนุวัตร  อุ่นค า ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) นักวิชาการศึกษา 
8 นางสาวธิวาพร ค าสงค์ วท.บ.(ชีวเคมี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

1 นางรัชดาภรณ์ ราชติกา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 
 

ที ่ 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) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6 นายอรัญ บุตรนา  ค.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการประมง 
7 นายเสกสรร บริบูรณ์  วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
8 นายศราวุฒิ ผายเงิน วท.บ.(พืชศาสตร์) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

  

3. พนักงานราชการ 

4. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา (คน) 

2561 2560 2559 2558 รวม 

1. เทคโนโลยีการเกษตร      

    1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช - - - - - 

    1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - - - 25** 25 

    1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง - - - 19** 19 

    1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร - - - 43** 43 

2. เทคนิคการสัตวแพทย์ 9 20 30 43 102 

3. พืชศาสตร์ 21 42 29 31 123 

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 26 52 51 129 

5. บริหารธุรกิจการเกษตร 21 34 52* - 107 

6. สัตวศาสตร์ 27 55 21* - 103 

7. การประมง 10 19 19* - 48 

รวม 88 196 203 212 699 
 

*หมู่ 1 
*ย้ายมาเรียนรหัส 59 เป็นหมู่ 2 

 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 31,645,850 บาท 
โดยแยกงบต่าง ๆ ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน - 1,659,850 23,543,300 2,823,700 1,565,400 29,592,250 
รายได้ 658,260 1,149,340 36,000 - 210,000 2,053,600 
รวม 658,260 2,809,190 23,579,300 2,823,700 1,775,400 31,645,850 

 
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 29,592,250 บาทและเงินรายได้ จ านวน 2,053,600 บาท

โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ  
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

จ านวนนักศึกษา 

งบประมาณ 
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ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(งบประมาณแผ่นดิน) 

 

 
 

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(งบประมาณรายได้) 

 
 
 
 

งบบุคลากร
0%

งบด าเนินงาน
6%

งบลงทุน
80%

งบรายจ่ายอื่น
9%

งบวิจัย
5%

งบประมาณแผ่นดิน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย

งบบุคลากร
32%

งบด าเนินงาน
56%

งบลงทุน
2%

งบรายจ่ายอื่น
0%

งบวิจัย
10%

งบประมาณรายได้

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย
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ปรัชญา

• ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม 
น าความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็น
ฐานการพัฒนาด้านการเกษตร

วิสัยทัศน์

• คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็น
สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

สู่ระดับสากล

พันธกิจ

• 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

• 2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

• 3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• 4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

• 5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ

วิชาชีพตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 

1.1.1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะ
ภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยได้ต ามเกณฑ์ระดับกลาง 
ขึน้ไป 
3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบ
ผ่านการวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
4 .  ร้ อยละบัณฑิ ตมีทั กษะก าร เป็ น
ผู้ประกอบการรายใหม ่
5 .  จ านวนผู้ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สงป.) 

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาลาว เวียดนาม และ
ภาษาอังกฤษ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะก ารเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

1.1.2 พัฒนาหลักสูตร 1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น 
2. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้
รับปริญญา (Non degree Program) 
4. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
(สงป.) 

2. โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความพร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ 

1) การพัฒนาหลักสูตรร่วมทั้งภายใน
และต่ างประเทศ (หลักสูตรแซนด์ วิ ช
โปรแกรม, สหกิจศึกษา) 

2)  โครงการจัดการ เรี ยนการสอน
ออนไลน์ 

3) โครงการหลักสูตรระยะสั้นส าหรับ
ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

• 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

• 2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

• 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์และโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 
1.2.1 : สนับสนุนและส่งเสริม
การจั ดกิ จกรรมการ พัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต (สกอ.หลักสูตร) 
2. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(สกอ.หลักสูตร) 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ความคิดและมีส านึกสาธารณะให้แก่
นักศึกษา 

1) โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

2) โครงก ารสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
2.  โครงการการบริการนักศึกษาและ 
ศิษย์เก่า 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาต าแหน่ง

ทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 
1.3.1: การส่งเสริมให้อาจารย์
และนั กวิ จั ยมี คว าม เป็ นมื อ
อาชีพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
3. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งท างวิชาการ (สกอ.) 
4. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่
สูงขึน้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
1) โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการ

พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย ์
3) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์

มืออาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 
2.1.1 พัฒนาองค์ ความรู้ ทุ ก
ระดับสู่การรับใช้สังคม 

1. ร้อยละของงานวิจัยที่ด า เนินการ
ร่วมกับชุมชน 
2. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวทาง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
3. จ านวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเอง
ได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จ า น ว น วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ห รื อ
ผู้ประกอบการใหม่ที่เพ่ิมข้ึนท้องถิ่น 

1. โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ใ น
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ 
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมการ
พัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในท้องถิ่น 
3. โครงการถอดบทเรียนการวิจัยและ
บริการวิชาการเชิงพ้ืนที ่
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 
2.2.1 พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
2. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะหรือจดทะเบียนสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
3. จ านวนงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์และอุตสาหกรรม 
4. จ านวนผู้ รั บบริ ก ารทางวิ ช าชีพ/
วิชาการ 
5. จ านวนทุนสนับสนุนวิจัยจากองค์กร
ภาคีเครือข่าย 
6. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
ส าหรับบุคลากรภายนอก 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้าน สังคม ชุมชน 
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แ ล ะปั จ จั ย ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

 

  



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 16 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 
2.3.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
กับการรับใช้สังคม 

1. จ านวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น 
2. จ านวนผู้ที่ ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือ
ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 
3.1.1 ยกระดั บ ก า รบ ริ ห า ร
จัดการให้มีคุณภาพ 

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
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ ในการบริหาร
จัดการ 
4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
6. จ านวนฐานข้อมูล DMC (Data 
Management Center) 
7. จ านวนระบบการบริหารที่ได้รับการ
พัฒนา 
8. จ า น ว น ร ะบ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่
พัฒนาขึน้ 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารให้มีคุณภาพ 

1) โครงการบริหารหน่วยงาน 
2) โครงการบริหารจัดการพืน้ที ่
3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก

สายงาน ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
4) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5) โครงการบริหารงบประมาณ 

2. โครงการยกระดับโครงสร้าง ICT 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย

พ้ืนฐานอินเตอร์เน็ต 
2) โครงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการย่อย 
3.2.1 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุน 

1. ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารจัดการ 
2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
ความก้าวหน้า ตามสายงานประเภท
ผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

1. โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนา
บุคลากรมืออาชีพ 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
3. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
และเสริมสร้างความสุขในองค์กร 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและศักยภาพ โดยการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพที่สอดรับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน ในแต่ละสาขาวิชาจึงได้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ 
และการปรับใช้ในทักษะการด าเนินชีวิต และการท างานในอนาคต ดังต่อไปนี้ 
 
นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และการน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนาและฝึกทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ทางการประมง เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดเกิดทักษะในภาคปฏิบัติและเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ในทฤษฎีที่
ได้เรียนมาในการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมีประสบการณ์ตรงในขั้นตอนการท างานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้
แนวความคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner-centered, Student-centered 
หรือ Child-centered) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 

   

   
 

  

ส่วนที่ 2

• รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2561

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
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การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยการศึกษาดูงานกับปราชญ์ชาวบ้าน และการน า เสนอ
ผลงานการผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดภัย ณ งานสกลเฮ็ด 
 

 

  

  
 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ทั้งในด้านการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน 
และการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 ใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตบัณฑิต
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน การเพ่ิมศักยภาพใน
การท างาน การเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการท างาน จึงได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้ตระหนักและมี
ความตื่นตัวในการเตรียมพร้อมให้มีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
 

   

   
 

นอกจากนี้สาขาวิชาสัตวศาสตร์ยังได้ฝึกทักษะด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติการ นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียน โดยผ่านให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการ ดังนี้ 
 

โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ 
 

   
 
โครงการน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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สาขาวิชาการประมงยังได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเพาะสัตว์น้ า 
และห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งปี ได้แก่ การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า การเตรียมบ่อ การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าในบ่อคอนกรีต บ่อดิน และกระชัง และการเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

 

 
 
นักศึกษาเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ ภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

“โครงการการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความคิด และจิตส านึกสาธารณะ 
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดำเนินกิจกรรม ในวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดอัมลการาม ตำบลมะขามป้อม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่สนใจ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความคิด 
และจิตส านึกสาธารณะ 
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สาขาวิชาพืชศาสตร์ พัฒนานักศึกษาให้มคีุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความคิด และจิตส านึกสาธารณะ 
โดยจัดให้มีการดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียน  
การสอน 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้จุดเด่นในเชิงพ้ืนที่เพ่ือการเป็น
ศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้กับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย 
พร้อมทั้งมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการด้วยการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่าง ๆ เช่น การอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่ (ลูกไก่) การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ อบรมเทคนิคการเขียนผลงานทาง
วิชาการ อบรมเรื่องท าผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านในครั้งเดียว รวมทั้งเข้าร่วมแนวทางการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ เป็นต้น ส าหรับด้านผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติอีกด้วย ได้แก่ 
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รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 25 

 
 

ด้านการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การบริการวิชาการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้สนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละสาขาวิชาได้ด าเนินการบริการวิชาการ ดังนี้ 

 

 
 
ด้วยหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ได้จัดท าโครงการจิตอาสา “ค่ายคหกรรมแต่งแต้มฝันแบ่งปันน้อง โดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเสียสละและ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมไปถึงการน าเอาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่าง ๆ
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ในด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การท าพานบายศรี 
ขันหมากเบ็ง ร้อยมาลัย แกะสลักผักและผลไม้ อาหารพื้นบ้าน ขนมไทย งานประดิษฐ์ และการแปรรูปผ้าคราม
ผ่านการถ่ายทอดสู่ นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้น าเอาความรู้ไปสร้างประโยชน์ แก่โรงเรียนและท้องถิ่นต่อไป 
 

   

   

 

 

 
  

ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคหกรรมศาสตร์แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 5
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ศศิธร  มีชัยตระกูล

งบประมาณ/แหล่งทุน : 41,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)

ด้านบริการวิชาการ 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 26 

 
 

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตร
แบบยั่งยืนครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลต าบลวังยาง
อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 ได้จัดท าขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึง 
1 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครและครั้งที่ 3 นี้จะจัดขึ้น 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปูน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งการด าเนินโครงการในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านประโยชน์ของไส้เดือน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
และการน าไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือน าไปจัดการ
กับปัญหาดินเสื่อมโทรมและก าจัดเศษวัสดุเหลือใช้เองได้ และให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการบริการวิชาการ ทั้งนี้ยังเป็นการเพ่ิม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเทศบาลต าบลในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยในทั้งสองครั้งประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีคนเข้าร่วมมากกว่าที่
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และจากการจัดกิจกรรมมีข้อเสนอแนะว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและสามารถน า ไป
ปฏิบัติตามได้ เป็นโครงการที่ดีที่สุดและให้ความรู้มาก อยากให้มีการติดตามโครงการไปเรื่อย ๆ และมีโครงการ
แบบนี้ต่อไปอีกในทุก ๆ ปี ดังนั้นสาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จึงเล็งเห็นว่าควรจะมีการจัดโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่
ชุมชนโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง 
 

 

 

 

   

ชื่อโครงการ : โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน ปี 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี  ชนะบุญ

งบประมาณ/แหล่งทุน : 46,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)
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โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ มีความเหมาะสมทั้งบทบาทและหน้าที่ ที่จะรองรับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือบริการและพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในด้านโรคสัตว์สู่คนที่ส าคัญอย่างพิษสุนัขบ้า
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงได้เข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ซึ่งนอกจากจะส่งผลที่ดีกับ
สัตว์แล้ว ยังสามารถป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนได้ ท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นชุมชนมีความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า และสัตว์ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง น ามาซึ่งความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

    
 

 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร์จึงได้รับการสนับสนุนให้ด าเนิน “โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายในการเตรียมพ้ืนที่
สาธิตการผลิตและการสร้างวิทยากรเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนี้จึงเกิด
การปฏิสัมพันธ์ของสวนผักอินดี้พืชศาสตร์กับเครือข่ายของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร ที่สนใจในแนวทาง
เดียวกันนี้ จึงได้น าวิทยากรจากโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมฯ ให้ได้ฝึกจากสถานการณ์จริงและยัง
จะเป็นการร่วมพัฒนาความม่ันใจให้แก่เกษตรกรโดยใช้ต้นแบบองค์ความรู้จากสวนผักอินดี้พืชศาสตร์ไปพัฒนา
ในสถานการณ์จริง ในลักษณะการให้ความรู้เพ่ือเป็นทางเลือกของวิธีการผลิตที่เหมาะกับบริบทของเกษตรกร  
ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อเป็นระบบพ่ีเลี้ยงจากสถาบันการศึกษาให้แก่เกษตรกร และพัฒนาเป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในบทบาทผู้ให้วิชาการกับหน่วยงานอิสระที่ท างานพัฒนาพ้ืนที่ในบทบาท
มิติผู้พัฒนาเชิงสังคม ต่อไปในอนาคต 

 

    
 

ชื่อโครงการ : โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี

งบประมาณ/แหล่งทุน : 51,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิต
และฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
งบประมาณ/แหล่งทุน : 180,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)
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โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมเทียมและการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตโคต้นน้ า ได้ด าเนินกิจกรรมรหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงทวาย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งสถานที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เลี้ยงโคแต่ยังขาดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมพันธุ์โค จึงท าการจัดโครงการนี้ขึ้นให้กับชุมชน เพ่ือให้เกิดความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์เฉพาะด้านให้กัน
นักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นและนักศึกษา
ต่อไป 
 

    

    

    
 
  

ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมเทียม
และการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคต้นน้ า

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์สุวิทย์ ทิพอุเทน
งบประมาณ/แหล่งทุน : 100,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)
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การเลี้ยงปลาในระบบอะควาโปนิกส์ (Aquaponic System) เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารภายในครัวเรือน สามารถเก็บผักสวนครัวที่ปลูกด้วยระบบอะควาโปนิกส์ และมีปลาที่เลี้ยงไว้ใน
ระบบ ซึ่งสามารถนามาประกอบอาหารได้ภายในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง สาขาวิชาการประมง
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาด้วยระบบอะควาโปนิกส์ เพ่ือความมั่งคงทางอาหาร
ภายในครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแนวทางให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ
ท าโครงการสูงสุด กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี 
 

   

   

 

 

 
  

ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาด้วย
ระบบอะควาโปนิกส์(Aquaponic System)เพ่ือความมั่งคงทางอาหารภายในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
งบประมาณ/แหล่งทุน : 50,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 30 

 

 
 

โครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอก บ้านนางอย ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร :ซี่งได้ด าเนินโครงการในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่โครงการพระราชด าริ เป็นอีกก้าวหนึ่งในการผลักดันให้สินค้าชุมชน หรือสินค้าภูมิปัญญาไทยให้สามารถ
เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าได้ และเป็นโครงการที่ส าคัญในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ เพ่ือการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรในโครงการพระราชด าริ ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งหวังให้ความส าคัญในการน าภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพ่ื อสร้าง
รายได้สู่การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

  

  

  
  

ชื่อโครงการ : โครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอก
บ้านนางอยต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน สมค าพ่ี

งบประมาณ/แหล่งทุน : 40,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 31 

 

 
 

เนื่องจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงมีการผลิตปลานิลเพ่ือการค้าในแหล่งน้ าธรรมชาติต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้คิดที่จะจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ ยง
ปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมี
ความรู้ในเรื่องการการจัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษา และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่ งได้ เริ่มต้นโครงการตั้ งแต ่
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

   

   
  

ชื่อโครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตปลานิล
เพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
งบประมาณ/แหล่งทุน : 50,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 32 

 
 

โครงการ “เกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา” เป็นหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการร่วมแรงร่วมใจที่
ก่อให้เกิดความรู้สึกตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เป็นการสร้างเสริมและพัฒนาความสามัคคีในหมู่คณะ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัว การท างานร่วมกัน ทั้งกับนักศึกษา
ด้วยกันเอง กับอาจารย์และบุคลากร รวมทั้งกับชุมชนและท้องถิ่น โดยอาศัยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา
เป็นเครื่องมือ ได้แก่กิจกรรมลงแขกถอนต้นกล้า กิจกรรมลงแขกด านา กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว และ
กิจกรรมบุญประทานข้าวเปลือก กิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับชุมชนและท้องถิ่น แบ่งปันและ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา 
 

 

 

 
 

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๙ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 
 

ร่วมโครงการสืบสานภูมิปัญญาการท านาแบบพอเพียง มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๙ “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” 
ในวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการ แปลงนา แสดงวิถีชีวิตชนบท และมีการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการท าอาหารพ้ืนบ้าน และละเล่นพ้ืนบ้าน 

 

    
  

พันธกิจที่ 3 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 33 

 

 
 

โครงการ ท าบุญสืบสานประเพณีขอขมา
บูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์เป็นโครงการที่ด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลกรผู้สนใจ ได้มี
ส่วนร่วมและมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีขอขมาบูชา
ครูใหญ่สัตวศาสตร์ ก่อให้เกิดความตระหนักรู้
คุณค่าของสรรพสัตว์ (สัตว์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนและการทดลองวิจัย) ที่ก่อคุณูปการให้กับมวล
มนุษยชาติ 

 

   

    
 
  

ชื่อโครงการ : โครงการท าบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ภาคภูมิ ซอหนองบัว

งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 34 

 

 
 

โครงการ พืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม  ได้
ด า เนินการต่อเนื่ องมาเป็นปีที่  3 ซึ่ งสาขาวิชา 
พืชศาสตร์มีความตั้งใจที่จะอาศัยคุณค่าของกิจกรรม
วัฒนธรรมเกษตรภายใต้โครงการนี้  เ พ่ือพัฒนา
นักศึกษาและว่าที่บัณฑิตของสาขาวิชาฯ ซึ่งน่าจะ
ก่อให้ เกิดการตระหนักในคุณค่า ทั้ งคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคม เป็นการสร้างเสริม
และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  ( EQ) ทาง
สติปัญญา ( IQ) และด้านศีลธรรม (MQ) ท าให้ได้
เรียนรู้การปรับตัวและการท างานร่วมกัน ทั้งกับ
นักศึกษาด้วยกันเอง กับคณาจารย์ กับผู้อ่ืนที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม และกับชุมชนท้องถิ่น 

 

 

  

  

ชื่อโครงการ : โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 35 

 
 

โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้านอีสาน จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เพ่ือเพ่ือสืบ
สานวัฒนธรรมด้านอาหารอันดีงาม การแปรรูปอาหารเพ่ือเก็บรักษาไว้บริโภคที่มีมาแต่ช้านานมาถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้และความชาญฉลาดของคนในสมัยก่อน อีกทั้งเพ่ือให้เกิด
ความหวงแหนในภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเหล่านี้ และเปลี่ยนทัศนคติการบริโภคของวัยรุ่นสมัยใหม่ โดยใช้  
ภูมิปัญญาทางด้านอาหาร เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาต่อไปในอนาคต 
 

   

   
 

 
 

ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติครามเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ด ารงเอกลักษณ์ในรูปแบบและสีสัน 
จากธรรมชาติ รูปแบบที่เรียบง่ายที่เกิดจากกระบวนการออกแบบลวดลาย สิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของผ้ามัด
ย้อมสีธรรมชาติที่ได้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นต่อมา ซึ่งในปัจจุบัน มีการสร้างสรรค์การมัดย้อมด้วย
เทคนิคมากมาย อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ Shibori (ชิโบริ) เป็นรูปแบบ
การย้อมผ้าให้เกิดลวดลายชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขว้างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอีกด้วย กระบวนการท าให้เกิดลวดลายต่าง ๆ มีมากมายหลายวิธี เช่น การพัน-มัด การพับ การพัน
หลัก และถือเป็นงานศิลปะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าคราม เพ่ือไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสวยงาม 

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา

งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมคราม
ด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์นะกะวี ด่านลาพล
งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 36 

จากความส าคัญดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูป
ผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริด้วยมุ่งหวังส่งเสริม ให้นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับการ
พัฒนาตนเองและเพ่ือให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

 

 

  

  

    
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้เล็งเห็นว่าควรมีการน าเอาสมุนไพร
เหล่านี้มาใช้ในการผลิตและการรักษาสัตว์ในรปแบบต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการน าเอาสมุนไพรมา
ใช้ทดแทนสารเคมี และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการใช้สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยัง
เป็นการน าเอาความรู้ที่มีเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจเป็นก าลังส าคัญใน
อนาคต โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านในสัตว์ จึงมีความเหมาะสมทั้งบทบาทและหน้าที่ ที่จะรองรับ
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือบริการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเข้มแข็งให้กับ
นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่นของนักศึกษาต่อไป 

 

    
  

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในสัตว์
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี

งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)
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เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาสามารถใช้วัตถุอุปกรณ์ที่หาในท้องถิ่นมาท าแล้วยังสามารถ
จับสัตว์น้ าได้ดีเทียบเท่าเครื่องมือที่ผลิตจากโรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางน้ าอย่างยั่งยืน ซึ่งเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านแต่ละชนิดท าจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้และ
วัตถุเหลือใช้ หาง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นสาขาวิชาการประมง จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและได้จัดท าโครงการ 
สืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการท าเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรประมง ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ า รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือให้
เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความส าคัญของวิถีชีวิตการประมงไทยและตะหนักถึงการด ารงชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบนิเวศ 
 

 

 

 

  

    
 
  

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การท าเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
งบประมาณ/แหล่งทุน : 7,500 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลาง)
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนโครงการศึกษา
ดู งานนอกสถานที่ แก่ นั กศึกษาและบุค ลากร ทั้ งการท าความร่ วมมื อ  MOU (Memorandum of 
Understanding) กับจังหวัดสกลนคร เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้น อาทิ 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด (โรงงานหลวงอาหาร
ส าเร็จรูป) เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความยินดีให้โรงงานต้นแบบ
อุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด าเนินการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมการ
ผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากผัก-ผลไม้ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบโดยใช้เทคโนโลยีการท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง เทคโนโลยีการท าแห้งแบบพ่นฝอย และเทคโนโลยีการผลิตอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
บริการวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบโครงการ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ  
ผ่านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุน  
ให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมกับพัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถน าไป  
ปฏิบัติได้จริง 

 

 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

  

  

  
 
  

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 



 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 41 

 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายสนับสนุน) ประจ าปี พ.ศ.2561 
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นอกจาก ใน เ รื่ อ งของการ พัฒนาบุ คล ากรและการบริ ห า ร ง านที่ มี คุณภาพแล้ ว  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ยังได้มีการด าเนินงานในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 - 31 มิถุนายน 2561) ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งผลการประเมินตนเอง ดังตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.83 3.94 ดี ดี 3.67 3.81 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.50 4.50 ดี ดี 4.50 4.50 ดี ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.38 4.37 ดี ดี 4.31 4.30 ดี ดี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

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 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 

13 

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 

15 

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 13 ตัวบ่งชี ้ สกอ. 15 ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 3.41 3.41 4.50 4.50 2.76 3.76 3.67 3.81 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุก
องค์ประกอบ 

4 4 7 7 2 4 13 15 

ผลการประเมิน 3.81 3.81 4.71 4.61 3.88 3.88 4.31 4.30 

การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
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 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

  

  

  
 

 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2561 

  

ส่วนที่ 3

• กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ท าบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร - รับน้อง ประจ าปีการศึกษา 2561 

  

  

  
 

 ค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์การเกษตรรุ่นใหม่ 
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 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันล้มโคและคล้องโค ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 
ประจ าปี 2561 
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 Big Cleaning Day 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
อาจารย์นพรัตน์  พัชณีย์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
อาจารย์อรอนงค ์ ไชยรา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสุพัตรา  หล้าชาญ   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ ์ วงษ์มา  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมค าพี่  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย ์ อรุณกมล ประธานสาขาวิชาการประมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
อาจารย์ศศิธร มีชัยตระกูล   ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 

 
 
อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต 
อาจารย์นพรัตน ์ พัชณีย์   นายสัญญา  แถมสมดี 
นางกิรอัชฌา แถมสมดี   นางสาวมัลลิกาล์  สินธุระวิทย ์
นางสาวกนกภรณ์  จันตะแสง   นางสาวสกลสุภา  เจนศิริวงษ ์
นายอภิสิทธ์ิ  โสรินทร์   นายอนุวัตร  อุ่นค า 
นายสราวุฒิ ผายเงิน    นางสาวธิวาภรณ์ ค าสงค์ 

 

 ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
        680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร 47000 
        โทรศัพท ์ 0-4274-3682 
        โทรสำร  0-4274-3682 
      Website  http://agt.snru.ac.th 

คณะผู้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ที่ปรึกษำ 

คณะท ำงำน 

หน่วยงำน 

http://agt.snru.ac.th/

