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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในวิชาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะฯ
และเป็นอาชีพท่ีสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการดำรงชีพโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการผลิตอาหาร ซึ่งใช้วัตถุดิบจากพืช สัตว์ และการประมง รวมไปถึงด้านการตลาดของสินค้าเกษตรด้วย 

นอกจากนี้ได้มีการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู ้และ
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทางคณะฯ ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการจัดการฟาร์มแบบผสมผสาน การแปรรูปอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจและ
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาต่าง ๆ ด้วย 

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

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สารจากคณบดี 
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ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี 
ประธานสาขาวิชาธุรกิจ

การเกษตร 

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

ส่วนท่ี 1

• ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ทำเนียบผูบ้ริหาร

ประธานสาขาวิชา 

หัวหน้าสำนักงาน

อ.อรอนงค์ ไชยรา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร

และวางแผน 

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

อ.อนาวิล พรหมเทพ 
ประธานสาขาวิชา 

การประมง 

ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ 
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ผศ.ณฐัพงษ์ วงษ์มา 
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 

อ.โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล 
ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร 

นางสุพัตรา หล้าชาญ 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.ศศิธร มีชัยตระกูล 
ประธานสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 
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1. ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา   ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนมณี ชนะบุญ   กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ วงษมา   กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน พัชณีย   กรรมการ 

6. อาจารยโกวิทย  พัชรบุษราคัมกุล  กรรมการ 

7. นายประเสริฐ   เครือออน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. นางบังอร   ไชยเสนา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. ดร.นฤทธิ ์   คำธิศรี   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10. นางสุพัตรา   หลาชาญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร 

1. อาจารย ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส 

2. รองศาสตราจารย ดร.สุนทรีย  สุรศร 

3. อาจารยวรางรัตน   เสนาสิงห 

4. ผูชวยศาสตราจารยครองใจ  โสมรักษ 

5. อาจารย ดร.สมชาย   บุตรนันท 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ 

2. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธราดล จิตจักร 

3. อาจารย สพ.ญ.เบญจมาภรณ  พุมหิรัญโรจน 

4. อาจารย สพ.ญ.กนกวรรณ  บุตรโยธี 

5. รองศาสตราจารย ดร.หาญชัย  อัมภาผล 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน  สมคำพี่ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร  ราชพิลา 

3. อาจารยโกวิทย   พัชรบุษราคัมกุล 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณนภา หาญมนตร ี

5. อาจารย ดร.สุเมธ   เพียยุระ 

6. อาจารยสิรินทัศน   เล่ียมแหลม  

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารยประจำหลักสูตร 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 

1. อาจารยอนาวิล   พรหมเทพ 

2. ผูชวยศาสตราจารยทรงทรัพย  อรุณกมล 

3. ผูชวยศาสตราจารยทาริกา  ทิพอุเทน 

4. ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน  พัชณีย 

5. อาจารยอรอนงค   ไชยรา 

6. MR. Ali    Maluya 

7. อาจารยนวรัตน   เมืองเล็น 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี

2. ผูชวยศาสตราจารยศิริชาติ  ศรีวงษา 

3. อาจารยนราวุธ   ระพันธคำ 

4. อาจารยชนกนันท   ศรีลาพัฒน 

5. อาจารยภรภัทร   ไชยสมบัติ 

6. อาจารยลัดดาวัลย   เลิศจันทึก 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

1. อาจารย ดร.สุวิทย   ทิพอุเทน 

2. อาจารยกมัปนาท   วงคเครือสอน 

3. อาจารยภาคภูมิ   ซอหนองบัว 

4. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ  วงษมา 

5. ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักด์ิ  ยีมิน 

6. ผูชวยศาสตราจารยชุมพล  ทรงวิชา 
 

 หลักสูตรรวมกับคณะครุศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

1. อาจารยศศิธร    มีชัยตระกูล 

2. ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน  แวนเรืองรอง 

3. อาจารยสมศักด์ิ   ศิริขันธ 

4. อาจารยสรชา    ผูกพัน 

5. อาจารยนะกะว ี   ดานลาพล 
 

 หลักสูตรรวมกับคณะครุศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

1. อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต 

2. อาจารย ดร.ฐิตินันท   เหมะธุลิน 
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สาขาวิชา ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจางช่ัวคราว

รายเดือน 
รวม 

สายวิชาการ 

พืชศาสตร 2 4 - - 6 

สัตวศาสตร 2 6 - 1 9 

ประมง 1 5 - 1 7 

เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 - - 6 

ธุรกิจการเกษตร - 5 - 1 6 

คหกรรม 1 3 - - 4 

เกษตรศาสตร - 2 - - 2 

สายสนับสนุน 1 8 1 8 18 

รวม 10 36 1 11 58 

 

 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ 

1 นางสาวสุนทรีย สุรศร รองศาสตราจารย 

ปร.ด.พืชไร (ปรับปรุงพันธุพืช) 
วท.ม.(พืชสวน) 

วท.บ.(การปรับปรุงพันธุพืช) 

2 นางฐิติรัตน แวนเรืองรอง ผูชวยศาสตราจารย 
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร) 

กศ.บ.(คหกรรมศาสตร) 

3 นายชุมพล ทรงวิชา ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(สัตวศาสตร) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

4 นายธราดล จิตจักร ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุข) 

สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

5 นางสาวยุพิน สมคำพี่ ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด.(สงเสริมและพัฒนาการเกษตร) 

M.Sc.(Hons) Food  Sci & Technology 

วท.บ.(สงเสริมการเกษตร) 

6 นางทาริกา ทิพอุเทน ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง) 

วท.บ.(ประมง) 

จำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

บุคลากรสายวิชาการ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ 

7 นางพรรณนภา หาญมนตร ี ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

8 นายโกวิทย พัชรบุษราคัมกุล อาจารย 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

วท.บ.(วิทยาศาสตรการอาหาร) 

9 นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส อาจารย 

ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) 
วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ 

1 นายธนกร ราชพิลา ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด.(พัฒนบูรณาการศาสตร) 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 

2 นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตร ี ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 

วท.บ.(ประมง) 

3 นางสาวรัตนมณี ชนะบุญ ผูชวยศาสตราจารย 
ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

วท.บ.(ชีววิทยา) 

4 นายณัฐพงษ วงษมา ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) 

วท.บ.(พืชศาสตร) 

5 นายทรงทรัพย อรุณกมล ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(เพาะเล้ียงสัตวน้ำ) 

วท.บ.(การประมง) 

6 นางครองใจ โสมรักษ ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

7 นายนพรัตน พัชณีย ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.ม.(วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

วท.บ.(ประมง) 

8 นางสาวฐิตินันท เหมะธุลิน อาจารย 

ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) 

9 นายอนาวิล พรหมเทพ อาจารย 
วท.ม.(การประมง) 

วท.บ.(การประมง) 

10 นางสาวสิรินทัศน เล่ียมแหลม อาจารย 
วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ 

11 นายจักรพรรด์ิ ประชาชิต อาจารย 
วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุข) 

สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

12 นายสมชาย บุตรนันท อาจารย 
ปร.ด.(ทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดลอม) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

13 นางกนกวรรณ บุตรโยธ ี อาจารย สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 

14 นางสาววรางรัตน เสนาสิงห อาจารย 
วท.ม (กีฏวิทยา) 

วท.บ.(พืชศาสตร) 

15 นางสาวศศิธร มีชัยตระกูล อาจารย 
คศ.ม.(คหกรรมศาสตร) 

วท.บ.(คหกรรมศาสตร) 

16 นายนราวุธ ระพันธคำ อาจารย 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 

วท.บ.(ธุรกิจการเกษตร) 

17 นายสมศักด์ิ ศิริขันธ อาจารย 
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรเพื่อชุมชน) 

ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร) 

18 นายกัมปนาท วงคเครือสอน อาจารย 
วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 

วท.บ.(สัตวบาล) 

*19 นางสาวชนกนันท ศรีลาพัฒน อาจารย 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 

วท.บ.(พืชไร) 

20 นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ อาจารย 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 

วท.บ.(เศรษฐศาสตรการเกษตร) 

21 นายสุวิทย ทิพอุเทน อาจารย 

ปร.ด.(สัตวศาสตร) 

วท.ม.(สัตวศาสตร) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

22 นายภาคภูมิ ซอหนองบัว อาจารย 
วท.ม.(สัตวศาสตร) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

23 นางอรอนงค ไชยรา อาจารย 

M.Sc.(Aquaculture and Aquatic 

Resources Management) 

วท.บ.(ประมง) 
 

24 นายนะกะวี ดานลาพล อาจารย 
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา) 

ศป.บ.(นฤมิตศิลป) 
 

25 นางสาวลัดดาวัลย เลิศจันทึก อาจารย 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตรการเกษตร) 

วท.ม.(เศรษฐศาสตรการเกษตร) 
 

26 นางสาวเบญจมาภรณ พุมหิรัญโรจน อาจารย 
วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร) 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ 

27 นายสุเมธ  เพียยุระ อาจารย 

ปร.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร) 

วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร) 

วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) 

28 นางสาวนวรัตน เมืองเล็น อาจารย 
วท.ม.(ชีววิทยา) 

กศ.บ.(วิทยาศาสตร-ชีววิทยา) 

*ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ 

1 นายหาญชัย อัมภาผล รองศาสตราจารย 

วท.ด.(สัตวศาสตร) 

วท.ม.(เกษตรศาสตร) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

2 นายศิริชาติ ศรีวงษา ผูชวยศาสตราจารย 
วท.ม.(ปฐพีศาสตร) 

วท.บ.(ปฐพีศาสตร) 

3 MR. Ali Flores Maluya  อาจารย 
BS. In Agriculture (Crop Science) 

Mountain View College University 

 

 
 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง 

1 นางสุพัตรา  หลาชาญ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) หัวหนาสำนักงานคณบดี 

 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง 

1 นางกิรอัชฌา แถมสมดี ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา) 

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

2 นายสัญญา แถมสมดี วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

อาจารยพิเศษ 

บุคลากรสายสนับสนนุ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง 

3 นางสาวกนกภรณ จันตะแสง ศศ.บ.(อาหารและโภชนาการพัฒนา

ผลิตภัณฑ) 

นักวิชาการศึกษา 

4 นางสาวมัลลิกาล สินธุระวิทย วท.บ.(เกษตรศาสตร) นักวิชาการศึกษา 

5 นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ วท.บ.(วิทยาศาสตร) นักวิทยาศาสตร 

6 นายอภิสิทธิ์ โสรินทร วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย) นักวิชาการศึกษา 

7 นายอนุวัตร อุนคำ ศศ.บ.(สารสนเทศศึกษา) นักวิชาการศึกษา 

8 นางสาวธิวาพร คำสงค วท.บ.(ชีวเคมี) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหนง 

1 นางรัชดาภรณ ราชติกา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหนง 

1 นางสาวทิพวรรณ บุญตาทาว บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) ผูปฏิบัติงานบริหาร 

2 นายอรัญ บุตรนา  ค.บ.(เกษตรศาสตร) นักวิชาการประมง 

3 นายเสกสรร บริบูรณ  วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย) ผูปฏิบัติงานบริหาร 

4 นายศราวุฒิ ผายเงิน วท.บ.(พืชศาสตร) ผูปฏิบัติงานบริหาร 

5 นายสมัย บุญชัยโย ม.3 ผูปฏิบัติงานอาคารและสวนหยอม 

6 นายถาวร ศรีระวงศ ปวส. ผูปฏิบัติงานฟารมสัตวศาสตร 

7 นางสาวสริญญา แสนภูวา ม.3 แมบาน 

8 นายเอกพล บัวขันธ ม.6 ผูปฏิบัติงานฟารมพืชศาสตร 

  

พนักงานราชการ 

ลูกจางช่ัวคราว
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หลักสูตร 
ปการศึกษา (คน) 

2563 2562 2561 2560 รวม 

1. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย 28 - 5 15 48 

2. หลักสูตรพืชศาสตร 19 9 19 27 74 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 14 5 - 10 29 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 28 21 18 30 97 

5. หลักสูตรสัตวศาสตร 23 18 22 48 111 

6. หลักสูตรการประมง 9 - 9 14 32 

รวม 121 53 73 144 391 
 

 

 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนท้ังส้ิน 9,243,725 บาท 

โดยแยกงบตาง ๆ ไดดังตารางตอไปนี ้

 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบวิจัย รวม 

แผนดิน  -  3,154,325   4,967,900   -   - 8,122,225  

รายได  683,772   387,728  -  -  50,000   1,121,500 

รวม 683,772  3,542,053 4,967,900 - 50,000 9,243,725 

 

โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน จำนวน 8,122,225 บาทและเงินรายได จำนวน 1,121,500 บาทโดย

ไดนำเง ินงบประมาณดังกลาวไปจัดสรรสำหร ับดำเนินงานโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัต ิราชการ  

ดังแผนภาพตอไปนี ้

  

จำนวนนักศึกษา 

งบประมาณ 
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ภาพแสดงสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(งบประมาณแผนดิน) 

 

 
 

ภาพแสดงสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(งบประมาณรายได) 

  

งบดําเนินงาน

39%

งบลงทุน

61%

งบประมาณแผนดิน

งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบบุคลากร

61%

งบดําเนินงาน

35%

งบวิจัย

4%

งบประมาณรายได

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบวิจัย
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ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม นําความรู ควบคูการ
วิจัยใหเปนฐานการพัฒนาดานการเกษตร

วิสัยทัศน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสถาบันการศึกษา 
เพื่อพัฒนาทองถ่ินสูความยั่งยืน 

พันธกิจ

• 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม

• 2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค

• 3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน

• 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• 5. การบริหารจัดการใหมีคุณภาพ

• “เปนแหลงเรียนรูและนวัตกรรมทางการเกษตร”

เอกลักษณ

• “บัณฑิตเปนคนดี มีรายได พรอมพัฒนาตนสูการเปลี่ยนแปลง”

• คํานิยาม

• บัณฑิตเปนคนดี : คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

• มีรายได : ระหวางเรียนมีรายไดและหลังสําเร็จการศึกษาสามารถเปน
ผูประกอบการสรางรายไดใหตนเองได

• พรอมพัฒนาตนสูการเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงานทําและสามารถทํางานได
หลากหลาย

อัตลักษณ
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ

วิชาชีพตามมาตรฐาน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 

1. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

2. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานทักษะ

ภาษาอังกฤษตามขอสอบมาตรฐานของ

มหาว ิทยาลัยไดตามเกณฑมาตรฐาน 

CEFR หร ือเท ียบเทามาตรฐานสากล 

อื่น ๆ 

3. รอยละของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่สอบ

ผานการวัดความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

1) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

2) โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนสาขาวิชาการประมง 

3) โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร 

4) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนสาขาวิชาพืชศาสตร 

5) โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

6 ) โครงการการจ ัดการเร ียนการสอน

หลักส ูตรคร ุศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา

เกษตรศาสตร 

7 ) โครงการการจ ัดการเร ียนการสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการสัตวแพทย 

8) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร

1. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูระดับสากล

2. การพัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน

3. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธและโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

9 ) โครงการก ิจกรรมบ มเพาะทายาท

เกษตรกรผูที ่ไดรับทุนราชภัฏเพื่อทายาท

เกษตรกร 

10) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจการเกษตร 

11) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.2 พัฒนาหลักสูตร 1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

2. จำนวนหลักสูตรระยะส้ัน แบบไมได

รับปริญญา (Non degree Program) 

3. จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาเชิง

บ ู ร ณ า ก า ร ก ั บ ก า ร ท ำ ง า น  ( Work 

Integrated Learning - WIL) 

1 )  โครงการปร ับปร ุ งหล ั กส ู ตรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

2) โครงการการผลิตอาหารสัตวอยางงาย

เพื่อใชในฟารม รุนท่ี 1 

3) โครงการอบรมผสมเทียมโค-กระบือ 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.2 บัณฑิตเปนคนดีมีจิตสาธารณะ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

1.2 สนับสนุนและสงเสริมการ

จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกา 

1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ตอบัณฑิต 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจิต

อาสาและกิจกรรมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1) โครงการสงเสริมกิจการนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.3 อาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพท้ังดานคุณวุฒิการศึกษาตำแหนง

ทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

1.3 การสงเสริมใหอาจารยและ

นักวิจัยมีความเปนมืออาชีพ 

1. รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษา 

2. รอยละอาจารยประจำสถาบันที ่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

3. รอยละอาจารยประจำสถาบันที่ดำรง

ตำแหนงทำงวิชาการ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

4. รอยละอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาใหมี

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ี

สูงข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.1 มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม ท่ีมีคุณคาตอสังคมและ

ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

2.1 พ ัฒนางานว ิจ ัยและงาน

สรางสรรคและนวัตกรรม 

1. ร  อ ย ล ะ ข อ ง ง า นว ิ จ ั ย แ ล ะ ง าน

สรางสรรคที ่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรคที ่ก อใหเก ิดประโยชนตอ

สาธารณะหรือจดทะเบียนสิทธ ิบ ัตร  

อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 

3. จำนวนงานวิจัยที่พัฒนาตอยอดเชิง

พาณิชยและอุตสาหกรรม 

4. จำนวนผู ร ับบร ิการทางว ิชาช ีพ/

วิชาการ 

5. จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยจากองคกร

ภาคีเครือขาย 

1) การเพิ่มผลผลิตและลดปริมาณไนเตรท

ในผักโขมดวยมูลจ้ิงหรีดท่ีใชรวมกับสารสกัด

จากเมล็ดสะเดา 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.2 ทองถิ ่นมีความรูจากงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม

ถายทอดสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

2.2 พัฒนาองคความรูทุกระดับ

สูการรับใชสังคม 

1. จำนวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเอง

ไดจากองคความรูของมหาวิทยาลัย 

1) โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบท

ของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

  กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ

เพื่อความยั่งยืน 

  กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการการผลิตขาว

อินทรียบานโนนสูง 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

  กิจกรรมสงเสร ิมวิสหกิจชุมชนแปรรูป

มะเขือเทศบานนางอยสูระบบมาตรฐานะ 

Primary GMP 

  กิจกรรมคลินิกรักษาสัตวเคล่ือนท่ี 

  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตวอยางงายเพื่อ

ใชในฟารมปท่ี 2 : การผลิตอาหารและการัด

การเลี ้ยงเปดเน ื ้อเพ ื ่อสร างรายได และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนองคการบริหาร

สวนตาบลมวง 

  ก ิจกรรมการถ ายทอดเทคโนโลย ีการ

จัดการการตลาดสินคาเกษตร 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.3 เปนศูนยกลางการเรียนรูศาสตรหลากหลายแขนงทั้งองคความรู

ระดับทองถ่ินและระดับสากล 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

2.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ

กับการรับใชสังคม 

1. จำนวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจ

สัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

ของชุมชนทองถ่ิน 

2. จำนวนผูที ่ใชบริการแหลงเรียนรู ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

1. โครงการปร ับปร ุงแหลงเร ียนร ู  โคก-

หนอง-นา โมเดล 

2. โครงการนอมนาศาสตรพระราชาสูการ

พัฒนาอาชีพเกษตรอยางยั่งยืน 

3 .  โครงการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิ ตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

   กิจกรรมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการ

เล้ียงโค-กระบืออยางยั่งยืน 

   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่องการ

ผลิตปุยหมักจากกากคราม 

   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับ

คุณภาพชีวิตชุมชนพันนาดวยนวัตกรรมการ

เพาะเห็ด 

   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี ้ยง

ปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดตนทุนการผลิต

และสรางรายไดใหชุมชน 

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่องการ

ปรับปรุงดินและการผลิตปุยหมัก 

4. โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

3.1 ยกระดับการบริหารจัดการ

ใหมีคุณภาพ 

1. จ ำ น ว น น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ ร ะ บ บ

เทคโนโลย ีท ี ่นำมาใช  ในการบร ิหาร

จัดการ 

2. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงาน 

3. ระดับความพึงพอใจของผู ม ีสวนได

ส วนเส ียท ี ่ม ีต อการบร ิหารงานของ

มหาวิทยาลัย 

4. จำนวนฐานขอมูล DMC (Data 

Management Center) 

1. โครงการการจัดการความรู 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. โครงการงานบริหารท่ัวไป  

(สำนักงานคณบดี) 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงข้ึน 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

3.2 พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร ส า ย

สนับสนุน 

1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

ความกาวหนาตามสายงานประเภท

ผู บร ิหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

เช่ียวชาญเฉพาะ 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก/โครงการยอย 

3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก 1. ระดับความสำเร็จของการบร ิหาร

จัดการเชิงรุก 

1. โครงการประชาสัมพันธ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและศักยภาพ โดยการสรางโอกาส

ทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเชื ่อมโยงกับการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติท่ีเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพท่ีสอดรับความตองการของตลาดแรงงานใน

ทองถ่ินและกลุมประเทศอาเซียน ในแตละสาขาวิชาจึงไดมีการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาความรูทางวิชาการดานตาง ๆ 

และการปรับใชในทักษะการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต ดังตอไปนี้ 

 

นักศึกษามีทักษะวิชาชีพในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดเกิดทักษะในภาคปฏิบัติและเกิดการคิด วิเคราะห สังเคราะหในทฤษฎีท่ีไดเรียน

มาในการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมีประสบการณตรงในขั้นตอนการทำงานของแตละหนวยงาน โดยใช

แนวความคิดของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (Learner-centered, Student-centered 

หรือ Child-centered) เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และเรียนรูเทาทันเทคโนโลยีในปจจุบัน 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ในวันที่ 23-26

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ Food Pilot Plant อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี และสหกรณโคนมไทยเดนมารค หวยสัตวใหญ 

ประจวบคีรขัีนธ การแปรรูปและการผลิตนำ้นมพรอมด่ืม การแปรรูปนมผงและนมอัดเม็ด 
 

   
 

 

  

สวนท่ี 2

• รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ประจําปงบประมาณ 2563

พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
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สาขาวิชาการประมง ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเตรียมความพรอมสูศตวรรษที่ ในวันที่ 10 – 11 

มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครพนม โดยไดพานักศึกษาเขารวมแขงขันจัดสวนตูปลาและแขงขันการตอบ

ปญหาวิชาการดานการประมง ณ งานเกษตรลุมน้ำโขง ครั้งท่ี 23 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

นครพนม จังหวัดนครพนม 
 

  
 

และไดพานักศึกษาเขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยว ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำจืดนครพนม  

จังหวัดนครพนม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสัตวน้ำจืดโลกของปลาแมน้ำโขง เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ

จักรี จังหวัดนครพนม เปนการเพิ่มประสบการณและเปนการเปดวิสัยทัศน ชวยเพิ่มพูนความรูทางดานการ

ประมงจากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 
 

  

  

 

โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาตาง ๆ มุงเนนให

ผูเรียนมีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา ทั้งในดานการใช

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข การสรางแรงบันดาลใจในการเรียน 

และการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เพียงพอ ตามตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

ประเด็นการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดังนี ้
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2563 ในวันจันทรที่ 13 -14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย คุณครูธเนษฐ กอนกั้น และอาจารยในสาขาวิชารวมกันชวยปรับพื้นฐานนักศึกษา 
 

   

   
 

ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไดจัดโครงการอบรมแกนักศึกษาและบุคลากร

ในสาขาฯ ในการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดเห็นถึงประโยชนของการใชงาน

และสามารถประยุกตนำไปใชกับงานตาง ๆ ทางดานอุตสาหกรรมอาหารได โดย อาจารยเสริมวิช บุตรโยธี 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนผูใหความรู 
 

  

  
 

ในระหวางวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ.2563 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชเครื ่องเอ็กซทรูเดอร 

(Extruder) ณ โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

โดยมีคุณรามราช หมื่นศรีธาราม ผูเช่ียวชาญจากแลปปฏิบัติการ Extruder ม.นเรศวร เปนวิทยากรใหความรู 
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สาขาธุรกิจการเกษตรจึงจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทั ้งความรูและทักษะ ทำใหบัณฑิตมี

วิสัยทัศน ทำใหบัณฑิตทำงานเปน ผานการเรียนการสอนแบบ WIL (Work Integrated Learning) โครงการ

ธุรกิจฟารมเห็ด ซึ่งโครงการดังกลาวบูรณาการวิชาการตลาด เศรษฐศาสตร ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ ธนกิจการ

เกษตร การบริหารงานขาย และการจัดการฟารม เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำความรูมาประยุกตใชได 

 

   

   

 

นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไดฝ กทักษะดานวิชาการ และดานการปฏิบัติการ 

นอกเหนอืจากการเรียนการสอนในหองเรียน โดยผานใหนักศึกษาเรียนรูผานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
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นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย ไดออกโครงการคลินิกรักษาสัตวเคล่ือนท่ีรักษาสัตว ในวันท่ี

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อถายทอดความรูเรื่องการดูแลสัตวเบ้ืองตัน บริการวัคซีนพิษสุนัขบา ถายพยาธิ 

ตรวจรักษาโรคเบ้ือตัน และผาตัดทำหมันใหกับสุนัขและแมว และการปองกันตัวเองจากโรคติดตอจากสัตวสูคน

ไดอยางเหมาะสมใหกับนักศึกษา ประชาชน ณ ตำบลบานแปน อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

 

   

   

 

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ชั้นปที่ 2 และ3 ไดเขาศึกษาดูงานกลุมวิสาหกิจชุมชน 

แปรรูปขาวตำบลบานผ้ึง เพื่อเพิ่มพูนความรูในรายธุรกิจพืชเศรษฐกิจ และรายวิชาการพัฒนาธุรกิจการเกษตร

ชุมชน โดย คุณนงลักษณ อัศวสกุลชัย ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวตำบลบานผ้ึง จังหวัดนครพนม 

 

   

   

 



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 23 

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร ไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบาน

อีสาน ครั้งท่ี 24 ในวันท่ี 12-16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สกลนคร 

 

   

   

 

นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตรไดเขารวมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะและ

ประสบการณ เกี ่ยวกับเทคนิคการผลิตและการจัดการอาหารใหตรงกับความตองการสัตวปกเศรษฐกิจ  

(เปดเนื้อ) ในกิจกรรมการผลิตอาหารและการจัดการเลี้ยงเปดเนื้อเพื่อสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนองคการบริหารสวนตำบลมวง ในวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อบต.มวง ต.บานมวง อ.บานมวง 

จ.สกลนคร 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดำเนินการพัฒนาองคความรูโดยใชจุดเดนในเชิงพื้นที่เพื ่อการเปน

ศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด และบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย 

พรอมท้ังมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย

พัฒนาศักยภาพดานวิชาการดวยการเขารวมอบรมในโครงการตาง ๆ เชน การอบรมโครงการสรางนักวิจัย 

รุนใหม การอบรมผูขอรับใบอนุญาตใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำ

วิจัย การเขียนบทความวิจัย ตำรา และหนังสือ เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการขอกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการ” รวมทั้งเขารวมแนวทางการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่พึงประสงค เปนตน สำหรับดานผลงานตีพิมพ

เผยแพร บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอีกดวย ไดแก 
 

บรรณานุกรม คุณภาพของผลงานตีพิมพ 

ครองใจ โสมรักษ. (2562). ผลของสีฝกและวัสดุปลูกตอการงอก และการ

เจริญเติบโตของตนกลาครามฝกงอ . วารสารเกษตรพระวรุณ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 16(2), 

375-386. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

TCI กลุมท่ี 1 

ฐิติรัตน แวนเรืองรอง, ครองใจ โสมรักษ และนันทกาญน เกิดมาลัย. (2563). 

การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพน้ำขาวฮางงอกผสมน้ำ

ผลไมพื้นถ่ิน. วารสารราชพฤกษ. 18(2), 34-41. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

TCI กลุมท่ี 2 

สมชาย บุตรนันท, จนิสตา ดวงภักดี, เอกชัย ช้ันนอย, พิจิกา ทิมสุกใส, บรรยง 

ทุมแสน และ ปทมา วิตยากร. (2562). ถานแกลบและถานแกลบท่ีใช

รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียท่ีมีอิทธพิลตอการเจริญเติบโตของ

ขาวโพดท่ีปลูกในดินทรายและดินลูกรัง. วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 21(3), 104-116. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

TCI กลุมท่ี 1 

สุว ิทย ทิพอุเทน, วรลักษณ เนียมสวัสดิ์ และจีระศักดิ ์ เสนานิคม รวมกับ

คณาจารยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เขารวมนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

“แผนดูดซับแบบใหมจากแปงขาวจาว” ในงานวันนักประดิษฐ

แหงชาติท่ีจัดโดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) โครงการ “Thailand 

New Gen Inventors Award (I-New Gen Award 2 0 2 0 ) ” 

ระดับอุดมศึกษาและผานเกณฑการพิจารณาใหไดรับรางวัลเหรียญเงิน. 

งานสรางสรรค ระดับชาติ 

พันธกิจท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
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บรรณานุกรม คุณภาพของผลงานตีพิมพ 

Bantaowong U., Chanabun, B. & Panha, S. (2 0 2 0 ) .  Amynthas 

whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine, 

Myanmar (Clitellata: Megascolecidae). Raffles Bulletin of 

Zoology. Supplement No. 35, 17–21. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

นานาชาติ 

Butnan, Somchai & Vityakon, Patma. (2020). The interactive 

effects of soil disturbance and residue quality on soil 

nitrogen mineralisation in a tropical sandy soil. Soil 

.Research. 58. 10.1071/SR18350. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

นานาชาติ 

Kunlanit, B., Butnan, S., & Vityakon, P. (2019). Land–Use Changes 

Influencing C Sequestration and Quality in Topsoil and 

Subsoil. Agronomy, 9, 520. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

นานาชาติ 

Ng, B., Chanabun, R. & Panha, S. (2019). Biological and 

physiological responses of Perionyx excavatus to 

abamectin. Environmental Science and Pollution Research. 

26, 28309–28318. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

นานาชาติ 

Pumhirunroj, B., Aukkanimart, R., Boonmars, T., Sriraj, P., Boueroy, P., 

Artchayasawat, A., Songsri. J., Sripan . P., Chomphumee, K., 

Ratanasuwan , P., Laummaunwai , P., Khueangchaingkhwang, 

S., Suwanatri , A., Aunpromma , S., Eamudomkarn, C., 

Khuntikeo, N., Loilome , W., Namwat , N., Yongvanit , P. (2020). 

LIVER FLUKE-INFECTED CYPRINOID FISH IN NORTHEASTERN 

THAILAND (2016-2017). The Southeast Asian Journal of 

Tropical Medicine and Public Health. 51(1), 1-7. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

นานาชาติ 

Seesamut T., Jirapatrasilp P., Chanabun R., Oba Y., Panha S. (2019). 

Size variation and geographical distribution of the 

luminous earthworm Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) 

(Clitellata, Megascolecidae) in Southeast Asia and Japan. 

ZooKeys. 862, 23-43. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

นานาชาติ 

Somchai Butnan, Janista Duangpukdee and Patma Vityakon. (2020). 

Longer periods of charcoal incubation exerting 

deleterious effect on vegetative growth of rice. KHON 

KAEN AGR. J. 48 SUPPL. 1, 1215-1220. 

วารสารท่ี อยูฐานขอมูล  

TCI กลุมท่ี 1 
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ดานการบริการวิชาการ การถายทอดองคความรูสู การพัฒนาทองถิ่น ไดแก การบริการวิชาการ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดสนับสนุนและสงเสริมใหแตละสาขาวิชาไดดำเนินการบริการวิชาการ ดังนี้ 
 

โครงการบูรณาการพันธกิจตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดใหมีโครงการบริการวิชาการ เพื่อ

ถายทอดองคความรูดานการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีรายไดและความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดลงไปสำรวจพื้นท่ี ณ องคการบริหารสวนตำบลมวง ตำบลมวง อำเภอบานมวง 

จังหวัดสกลนคร ไดพิจารณาจัดทำ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน” โดยเปน

กิจกรรมท่ีเกิดจากการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 

วันท่ี 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเนนความความเช่ียวชาญของแตละหลักสูตรมาอบรมและถายทอด

องคความรูแกชุมชนตลอดจนเครือขายของคณะฯ โดยการนำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในทองถิ่น โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งจะเปนอีกกาว

หนึ่งในการผลักดันใหผลิตภัณฑชุมชน หรือผลิตภัณฑท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มได 

อันจะมีสวนสำคัญในการเสริมสรางอาชีพ เพื่อการพึ่งตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตอ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน องคการบริหารสวนตำบลมวง ท้ังส้ิน 8 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 1) ภาพการดำเนินกิจกรรม “การประยุกตใชวัตถุดิบในทองถิ ่นเพื ่อผลิตเปนอาหารปลา”

ผูรับผิดชอบกิจกรรม อาจารยอรอนงค ไชยรา สาขาวิชาการประมง ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 23-24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 

 

  
 

ช่ือโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน พัชณีย

งบประมาณ/แหลงทุน : 250,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)

พันธกิจท่ี 3 การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
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 2) ภาพการดำเนินกิจกรรม “สงเสริมใหผูเขารับการอบรมสามารถขยายสายพันธุไสเดือน ผลิตปุย

หมักมูลไสเดือนและน้ำหมักมูลไสเดือนหลังการอบรมและสรางเครือขายผูเลี้ยงไสเดือน” ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม ผศ.ดร.รัตนมณี ชนะบุญ สาขาวิชาสัตวศาสตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

  
 

 3) ภาพการดำเนินกิจกรรม “ปุ ยหมักคุณภาพสูงแบบดวน” ผู ร ับผิดชอบกิจกรรม อาจารย. 

ดร.สมชาย บุตรนันท สาขาวิชาพืชศาสตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 

 4) ภาพการดำเนินกิจกรรม “อบรมการเลี้ยงไกไขอารมณดีบานมวง” ผูรับผิดชอบกิจกรรม อาจารย

กัมปนาท วงคเครือสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 

 5) ภาพการดำเนินกิจกรรม “การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจาก

จิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลคา” ผูรับผิดชอบกิจกรรม อาจารย.ดร.สุเมธ เพียยุระ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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 6) ภาพการดำเนินกิจกรรม “ถายทอดองคความรูดานการเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตร” 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม อาจารยลัดดาวัลย เลิศจันทึก สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 16-17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 

 7) ภาพการดำเนินกิจกรรม “อบรมการใชผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพใน

โรงเรียน” ผูรับผิดชอบกิจกรรม อาจารยศศิธร มีชัยตระกูล สาขาคหกรรมศาสตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี  

20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 

 8) ภาพการดำเนินกิจกรรม “รวบรวมองคความรูดานการเกษตรและประชาสัมพันธ” ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม นายอนุวัตร อุนคำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
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หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย ไดจัด “โครงการคลินิกรักษาสัตวเคลื่อนท่ี” จัดขึ ้นในวันที่ 22 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ตำบลบานแปน อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร เพื่อถายทอดความรูเรื่องการ

ดูแลสัตวเบื้องตัน และการปองกันตัวเองจากโรคติดตอจากสัตวสูคนไดอยางเหมาะสมใหกับนักศึกษา อีกท้ัง

บริการวัคซีนพิษสุนัขบา ถายพยาธิ ตรวจรักษาโรคเบ้ือตัน และผาตัดทำหมันใหกับสุนัขและแมวเพิ่มขีดความ

สมารถในการเล้ียงสัตวใหกับชุมชนและปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคนท่ีรายแรงอยางโรคพิษสุนัขบาได 

 

  

  

  

ช่ือโครงการ : โครงการคลินิกรักษาสัตวเคล่ือนท่ี
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธี

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)
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หลักสูตรสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัด “โครงการการผลิตอาหารสตัวอยางงายเพื่อ

ใชในฟารมปที่ 2 : การผลิตอาหารและการัดการเลี้ยงเปดเนื้อเพื่อสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต

ชุมชนองคการบริหารสวนตาบลมวง” ขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อบต.มวง ตำบลบานมวง 

อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนการบริการวิชาการของสาขาวิชาสัตวศาสตร เพื่อเสริมสรางองคความรู 

ความเขาใจ ทักษะและประสบการณ เกี ่ยวกับเทคนิคการผลิตและการจัดการอาหารใหตรงกับความตอง 

การสัตวปกเศรษฐกิจ (เปดเนื ้อ) ผูเลี ้ยงสัตวปกสามารถลดตนทุนการเลี ้ยงไดโดยเฉพาะตันทุนคาอาหาร  

โดยสามารถผลิตอาหารอยางงายจากวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน และตอยอดในดานการปศุสัตวไดมีประสิทธิภาพ 

 

  

  

 

  

ช่ือโครงการ : โครงการการผลิตอาหารสัตวอยางงายเพื่อใชในฟารมปท่ี 2 : 
การผลิตอาหารและการัดการเล้ียงเปดเนื้อเพื่อสรางรายได

และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนองคการบริหารสวนตาบลมวง
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.สุวิทย ทิพอุเทน

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)
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หลักสูตรพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัด “โครงการกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการการ

ผลิตขาวอินทรียบานโนนสูง” ขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บานโนนสูง หมู 13 ตำบลพังขวาง 

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อถายทอดองคความรูดานการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรแก

ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีรายไดและความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

 

  

  

  

  

  

ช่ือโครงการ : โครงการกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการการผลิตขาวอินทรียบานโนนสูง
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ วงษมา

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)
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สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทำ “โครงการถายทอดเทคโนโลยี 

การจัดการการตลาดสินคาเกษตร” ในระหวางวันท่ี 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมบาน

หวยดินดำ ตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเกษตรกรมีความรู

ดานการจัดการตลาดสินคาเกษตร และสามารถนำความรูไปปรับใชในการจัดการการตลาดสินคาเกษตร ซึ่งจะ

สงผลใหมีรายไดที ่เพิ่มมากขึ้น นำไปสูความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชน และสังคม พรอมท้ัง

เพื่อใหชุมชนและสังคมเกิดความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได โดยการไมตองอพยพยายถิ่นฐานไปหางานทำ 

ณ ทองถ่ินอื่น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตร ท่ียั่งยืนตอไป 

 

  

  

  

 

ช่ือโครงการ : โครงการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินคาเกษตร
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยนราวุธ ระพันธคํา

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทำ “โครงการกิจกรรมสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะเขือเทศบานนางอยสูระบบมาตรฐานะ Primary GMP” ในระหวางวันที่ 29-30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษบานนางอย บานนางอย 

ตำบลเตางอย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปมะเขือเทศบานนางอยสูระบบมาตรฐาน Primary GMP เพื่อประโยชนของการดำเนินงานของ

กลุมชุมชนโดยการนำภูมิปญญาชาวบาน และทรัพยากรที่มีอยู ในทองถิ่นมาพัฒนาและสรางมูลคาของ

ผลิตภัณฑใหสูงข้ึน เพื่อสรางรายไดสูการพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

 

  

   

  

 

  

ช่ือโครงการ : โครงการกิจกรรมสงเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
มะเขือเทศบานนางอยสูระบบมาตรฐานะ Primary GMP

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน สมคําพี่
งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 34 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก ในกิจกรรม “สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบืออยางยั่งยืน” ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ดำเนินจัดทำโครงการต้ังแตวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ณ บานนางอย

และบานโพนปลาโหล ตำบลเตางอย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โครงการนี้มีวัตถุประสงคพัฒนาศูนย

เรียนรูการเล้ียงโค-กระบือในชุมชน และพัฒนาศักยภาพการผลิตโค-กระบือในชุมชนอยางยั่งยืน 
 

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตโค-กระบือ 

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 2 พัฒนาฟารมตนแบบ 

   

   

  

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมและพัฒนาการเล้ียงโค-กระบืออยางยั่งยืน
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต

งบประมาณ/แหลงทุน : 285,300 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)

บูรณาการพันธกิจสัมพันธกับการรับใชสังคม 



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 35 

กิจกรรมยอยท่ี 3 ลงพื้นท่ีศึกษาหวงโซอุปทานการเลี้ยงโค-กระบือ 

   
 

 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก ในกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่องการผลิตปุยหมักจากกากคราม” ไดรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินจัดทำโครงการตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563 ณ 

บานตอเรือ และบานโนนเรือ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูแก

เกษตรกร ซึ่งโครงการนี้ไดจัดข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนบานตอเรือ และโนนเรือ อำเภอพรรณา

นิคม จังหวัดสกลนคร โดยไดดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับเกษตรกร ทั้งภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงในการทำปุยหมักจากกากคราม ซึ่งกากครามเปน

วัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตเนื้อครามสำหรับยอมผา เปนการนำส่ิงท่ีเหลือใชมาทำใหเกิดประโยชน และ

สามารถนำมาใชในการปรับปรุงดิน บำรุงพืช และจำหนายได 
 

กิจกรรมยอยท่ี 1 การลงทะเบียนของผูเขารับการอบรม และการเตรียมกากคราม โดยการใช

เคร่ืองสับ 

   

   

ช่ือโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุยหมักจากกากคราม
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยครองใจ โสมรักษ

งบประมาณ/แหลงทุน : 271,450 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 36 

กิจกรรมยอยท่ี 2 การฝกปฏิบัติทำปุยหมักจากกากครามของผูเขารับการอบรม 

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 3 การผลิตปุยหมักกากครามและการบรรจุ 

   

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 4 การใหความรูเร่ืองการตลาดและชองทางการจำหนายปุยหมักกากคราม 

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 5 การแสดงและจำหนายสินคาในงานตลาดชุมชน 28-30 สิงหาคม 2563 

   
 



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 37 

 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

รากของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพันนา

ดวยนวัตกรรมการเพาะเห็ด” ณ บานพันนา หมู 1 ตำบลพันนา อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มี

เปาหมายเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดปฏิบัติจริงและเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพท้ังเปนอาชีพหลักและ

อาชีพเสริม ยกระดับรายไดของครัวเรือนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชน

สามารถดำเนินการตอไปไดดวยตนเอง สามารถสงตอองคความรูนี้ไปยังผูที่สนใจ สามารถขยายองคความรู

ออกไปได 

กิจกรรมยอยท่ี 1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองนวัตกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดและการอารักขาเห็ด 

   

   

กิจกรรมยอยท่ี 2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวัสดุอาหารเสริมและการผลิตกอนเช้ือเห็ด 

   

   

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนพันนาดวยนวัตกรรมการเพาะเห็ด

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ วงษมา
งบประมาณ/แหลงทุน : 385,325 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 38 

 

กิจกรรมยอยท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับชองทางการตลาดเห็ดและผลิตภัณฑ 

   

   
 

 
 

สาขาวิชาการประมง ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก ในกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อลดตนทุนการผลิตและสรางรายได
ใหชุมชน” ดำเนินการในวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เปน
โครงการที่มุ งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตใหกับคนในชุมชน ภายใตแผนงานโครงการนอมนำศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น โดยไดรับความรวมมือในการดำเนินโครงการจาก ชุมชนบานทาบอ กำนัน 
ผูใหญบาน และนายกองคการบริหารสวนตาบลทาบอสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม โดยมีกลุม
เกษตรกรผูเพาะเลี ้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจ หมูที ่ 4 และหมูที ่ 6 บานทาบอ ตำบลทาบอสงคราม อำเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจ
ไดแก ปลาดุก ปลาตะเพียน การผลิตอาหารปลาอยางงายจากวัตถุดิบที่หางายในทองถิ่น การเพิ่มมูลคาปลา
โดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑปลาดุกรา และปลาดุกปรุงรสหรือปลาดุกแดดเดียว ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้ง
นี้มีท้ังหมด 2 กิจกรรมยอย ดังนี้ 

กิจกรรมยอยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพาะ การเลี้ยงปลาดุกบ๊ิกอุยและปลาตะเพียนขาว  

   

ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเล้ียงปลาเนื้อเศรษฐกิจ
เพื่อลดตนทุนการผลิตและสรางรายไดใหชุมชน

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยทาริกา ทิพอุเทน
งบประมาณ/แหลงทุน : 130,950 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 39 

   

   

กิจกรรมยอยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารปลาตนทุนต่ำจากวัสดุที่หางายในทองถ่ิน

และเพิ่มมูลคาปลาโดยการแปรรูป 

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 3 การจัดตลาดนอกชุมชน 

   
 

 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

ราก ในกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงดินและการผลิตปุยหมัก” ไดรับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินจัดทำโครงการต้ังแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563 

ช่ือโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงดินและการผลิตปุยหมัก
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยครองใจ โสมรักษ

งบประมาณ/แหลงทุน : 270,950 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 40 

ณ บานคำบอน อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูแกเกษตรกร ซึ่งจัด

ขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนบานคำบอน อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร โดยไดดำเนินงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับเกษตรกร ท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูและลงมือ

ปฏิบัติจริงในการทำปุยหมัก การผลิตฮอรโมนพืช และการใชสมุนไพรในการปองกนและกำจัดศัตรูพืช สำหรับ

การปลูกผักปลอดสารพิษ และการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชตอไป 

 

กิจกรรมยอยท่ี 1 การฝกปฏิบัติการทำปุยหมักแหงจากใบไม 

   

กิจกรรมยอยท่ี 2 การฝกปฏิบัติการทำปุยหมักน้ำและสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช 

   

กิจกรรมยอยท่ี 3 การผลิตปุยหมักและการบรรจุ 

  

  

 

  



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 41 

กิจกรรมยอยท่ี 4 การใหความรูเร่ืองการตลาดและแจงผลการตรวจคุณสมบัติดินแกผูเขาอบรม 

  

  

 

กิจกรรมยอยท่ี 5 การติดตามการทำปุยหมัก 

   

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 6 การติดตามการนำความรูไปใชของผูเขารับการอบรม 

   



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 42 

   
 

กิจกรรมยอยท่ี 7 การแสดงและจำหนายสินคาในงานตลาดชุมชน 28-30 สิงหาคม 2563 

   
 

 
 

 
 

หลักสูตรสัตวศาสตรไดนำกิจกรรมการบริการวิชาการ “โครงการอบรมการจัดการระบบสืบพันธุโค-
กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด” มาถายทอดแกเกษตรกรบุคคลท่ัวไปตลอดจนเครือขายของคณะ 
โดยไดนำกิจกรรมตาง ๆ มาถายทอดภาคทฤษฎี ประกอบดวย โรคที่สำคัญในระบบสืบพันธุโคเนื้อ ระบบ
สืบพันธุโค และการใชอุปกรณผสมเทียมและการเก็บรักษาการดูแลถังน้ำเช้ือและการเก็บรักษา ประกอบดวย
ฝกปฏิบัติการปฏิบัติการระบบสืบพันธุและปฏิบัติการสอดหลอดคลำระบบสืบพันธุ ปฏิบัติการลวงคลำระบบ
สืบพันธุ  และหลอดผสมเทียม การตรวจการเปนสัดการตรวจทองในโค-กระบือ ปฏิบัติการผสมเทียมโค  
การดูแลรักษาระบบสืบพันธุโค หลักสูตรสัตวศาสตร จึงนำองคความรูมาถายทอดสูการพัฒนาความรู พัฒนา
อาชีพ แกเกษตรกรประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักศึกษาที่กาลังศึกษา รับการอบรมไดรับองคความรูดานการ
จัดการอาหารสัตว และสามารถนำองคความรูไปตอยอดในดานการปศุสัตวไดมีประสิทธิภาพ 

 

  

ช่ือโครงการ : โครงการการจัดการระบบสืบพันธุโค-กระบือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยกัมปนาท วงคเครือสอน 
งบประมาณ/แหลงทุน : เก็บคาลงทะเบียนจากผูเขารวมโครงการ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
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หลักสูตรสัตวศาสตรไดนำกิจกรรมการบริการวิชาการ “โครงการการผลิตอาหารสัตวอยางงายเพื่อ
ใชในฟารม” โดยของมาถายทอดแกเกษตรกรบุคคลทั่วไปตลอดจนเครือขายของคณะ โดยไดนำกิจกรรม 
ตาง ๆ มาถายทอด ภาคทฤษฎีประกอบดวย วัตถุดิบอาหารสัตว และการประยุกตใชวัตถุดิบจากเศษเหลือทาง
การเกษตรเพื่อเปนอาหารสัตวความตองการสารอาหารของสัตว การประกอบสูตรอาหาร และการจัดการให
อาหารสัตวเลี้ยง การใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารสัตว การใชเครื่องมือในการผลิต การ
แปรรูปและการเก็บถนอมอาหารสัตวเพื ่อใชในฟารม นอกจากนั้นจะเปนภาคปฏิบัติ ประกอบดวย ฝก
ปฏิบัติการผลิตอาหารสัตวปก การผลิตอาหารสัตวสุกร การผลิตอาหารโคเนื้อและโคนม และการผลิตอาหาร
สัตวน้ำ (ปลาและกบนา) 

 

 

ช่ือโครงการ : โครงการผลิตอาหารสัตวอยางงายเพื่อใชในฟารม
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.สุวิทย ทิพอุเทน 

งบประมาณ/แหลงทุน : เก็บคาลงทะเบียนจากผูเขารวมโครงการ
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โครงการ “สืบสานประเพณีลงแขกดำนาประจำปการศึกษา 2562” เปนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรม

ตามพันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปนเปาหมายเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ดวยการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนการ

รวมแรงรวมใจที่กอใหเกิดความรูสึกตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมไทย เปนการสรางเสริมและพัฒนาความ

สามัคคีในหมูคณะ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา และใหนักศึกษาไดเรียนรูการปรับตัว การทำงาน

รวมกัน ทั้งกับนักศึกษาดวยกันเอง กับอาจารยและบุคลากร รวมทั้งกับชุมชนและทองถิ่น โดยอาศัยกิจกรรม

อนุรักษวัฒนธรรมการทำนาเปนเครื่องมือ ไดแกกิจกรรมลงแขกถอนตนกลา กิจกรรมลงแขกดำนา กิจกรรมลง

แขกเกี่ยวขาว นวดขาว และกิจกรรมบุญประทานขาวเปลือก กิจกรรมเหลานี้จะสงผลใหนักศึกษาไดใกลชิดกับ

ชุมชนและทองถ่ิน แบงปนและเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 

  

  

  

พันธกิจท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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โครงการ “เกษตรสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” เปนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจดานการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และสงเสริมการจัดกิจกรรมสามดี (3D) ในสถานศึกษา ซึ่งมีเปาหมาย เพื่อการ

อนุรักษวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น ดวยการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนการรวมแรงรวมใจ ท่ีกอใหเกิดความรูสึกตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมไทย 

การนำนักศึกษารวมโครงการ เปนการสรางเสริมและพัฒนาความมีจิตอาสาใหแกนักศึกษา และให

นักศึกษาไดเรียนรูการปรับตัว การทำงานรวมกัน ทั้งกับนักศึกษาดวยกันเอง กับอาจารยและบุคลากรรวมท้ัง

ชุมชนและทองถิ่น โดยอาศัยกิจกรรมเหลานี้เปนเครื ่องมือ และเกิดประโยชนอยางกวางขวางแกผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย ทั้งชุมชนที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาไดใกลชิดกับชุมชนและทองถ่ิน 

แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดานวิชาการ คุณธรรม  

เปนคนดี มีจิตสาธารณะ และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแกสังคม 
 

กิจกรรม “พิธีไหวครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร” เปนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจดาน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปนเปาหมายเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดวยการรวมของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมดังกลาวเพื่อให

นักศึกษาไดแสดงถึงความเคารพนอบนอมระลึกถึงพระคุณของ ครู อาจารย 
 

  

ช่ือโครงการ : โครงการเกษตรสงเสริมศิลปวฒันธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต

งบประมาณ/แหลงทุน : 36,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)
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กิจกรรม “ประเพณีลอยกระทง” เปนหนึ ่งในการดำเนินก ิจกรรมตามพันธกิจดานการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ซึ่งเปนเปาหมายเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยการทีสวนรวมของ

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษารวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี อีกท้ังเพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีการแลกเปล่ียน

เรียนรูเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ และ สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมใหมีประสิทธิภาพ ผานการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีความพรอมเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น และพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนใหมีความ

เปนมืออาชีพ พรอมกับพัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

  

  

พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
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 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สายสนับสนนุ) ประจำป พ.ศ.2563 

  

  

  

 

นอกจากในเรื ่องของการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานที ่ม ีคุณภาพแลว คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร ยังไดมีการดำเนินงานในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐาน ในป

การศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป

การศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) ไดรวบรวมผลการดำเนินงานตามขอกำหนดของ

หนวยงานตนสังกัด ซึ่งมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบตามตัวบงชี ้ สกอ. 13  

ตัวบงช้ี และ มรสน. 21 ตัวบงช้ี ซึ่งผลการประเมินตนเอง ดังตารางตอไปนี้ 
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องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ 

สกอ. 

13 

ตัวบงช้ี 

มรสน. 

21 

ตัวบงช้ี 

สกอ. 

13 

ตัวบงช้ี 

มรสน. 

21 

ตัวบงช้ี 

สกอ. 

13 

ตัวบงช้ี 

มรสน. 

21 

ตัวบงช้ี 

สกอ. 

13 

ตัวบงช้ี 

มรสน. 

21 

ตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.23 4.15 ดี ดี 4.23 4.15 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.59 4.69 ดีมาก ดีมาก 4.59 4.69 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

คาคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ 4.54 4.51 ดีมาก ดีมาก 4.55 4.45 ดีมาก ดี 
 

 
 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00-1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดำเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

สกอ. 

13 

ตัวบงชี ้

มรสน. 

21 

ตัวบงชี ้

สกอ. 

13 

ตัวบงชี ้

มรสน. 

21 

ตัวบงชี ้

สกอ. 

13 

ตัวบงชี ้

มรสน. 

21 

ตัวบงชี ้

สกอ. 

13 

ตัวบงชี ้

มรสน. 

21 

ตัวบงชี ้

สกอ. 13 ตัวบงชี ้ มรสน. 21 ตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 1 3.98 3.98 5.00 3.00 3.45 3.58 4.23 4.15 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 3.76 3.76 4.59 4.59 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี

ของทุกองคประกอบ 
4 4 7 10 2 7 13 21   

ผลการประเมิน 4.24 4.24 5.00 5.00 3.61 3.63 4.55 4.51 ดีมาก ดีมาก 
 

หมายเหตุ 

1. การคำนวณตาราง สกอ. 13 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ สกอ. 13 ตัวบงชี้ 

2. การคำนวณตาราง มรสน. 21 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ สกอ. 13 ตัวบงชี้ + ตัวบงชี้ มรสน. 8 ตัวบงชี ้  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

การวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
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 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562 

  

  

  

  

สวนท่ี 3

• กิจกรรมในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563



 

รายงานประจำปการศึกษา 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 52 

 การใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

  

 

 กิจกรรมดาวเดือน ประจำปการศึกษา 2562 
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 กิจกรรมกีฬาภายในหวยทรายเกมส 

  

  

 

 กิจกรรมพัฒนาศิษยเกา 
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 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
 

กิจกรรมท่ี 1 นิทรรศการทำานุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  
 

กิจกรรมท่ี 2 สืบสานประเพณีลอยกระทง 

  
 

กิจกรรมท่ี 3 พิธีไหวครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธราดล จิตจักร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน พัชณีย   ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ  

อาจารยอรอนงค ไชยรา    ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสุพัตรา หลาชาญ    หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนมณี ชนะบุญ  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ วงษมา   ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร 

อาจารยโกวิทย พัชรบุษราคัมกุล   ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

อาจารยอนาวิล พรหมเทพ    ประธานสาขาวิชาการประมง 

ผูชวยศาสตราจารยเรืองฤทธ์ิ หาญมนตรี  ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

อาจารยศศิธร มีชัยตระกูล    ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 

 
 

อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต 

ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน พัชณีย   นายอนุวัตร อุนคำ 

นางกิรอัชฌา แถมสมดี    นางสาวมัลลิกาล สินธุระวิทย 

นางสาวกนกภรณ จันตะแสง    นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ 

นายอภิสิทธ์ิ โสรินทร    นายสัญญา แถมสมดี 

นายศราวุฒิ ผายเงิน     นางสาวธิวาพร คำสงค 
นายเสกสรร บริบูรณ    นางรัชดาภรณ ราชติกา 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

        680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

        โทรศัพท  0-4274-3682 

        โทรสาร  0-4274-3682 

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

        Facebook http://facebook.com/agtsnru 

คณะผูจัดทำรายงานประจำป พ.ศ. 2563 

ท่ีปรึกษา 

คณะทำงาน 

หนวยงาน 

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



