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สารจากคณบดีสารจากคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

           คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ไดเ้ป�ด
สอนในหลกัสตูรและสาขาวชิาต่าง ๆ ซึ�งมุง่
เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีวามเชี�ยวชาญ
และมทัีกษะในวชิาชพีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ�งเป�นภารกิจหลกั
ของคณะฯและเป�นอาชพีที�สาํคัญที�
เกี�ยวขอ้งกับการผลติ ป�จจยัต่าง ๆ 
ที�สง่ผลต่อการดาํรงชพีโดยตรง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งดา้นการผลติอาหาร ซึ�งใชว้ตัถดุบิ
จากพชื สตัว ์และการประมง รวมไปถึงดา้น
การตลาดของสนิค้าเกษตรดว้ย

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์น.สพ.ธราดล จติจกัรผูช้ว่ยศาสตราจารย ์น.สพ.ธราดล จติจกัร
คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครคณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร

         นอกจากนี�ไดม้กีารศึกษา การวจิยั และการบรกิารทางวชิาการ อันเป�นการพฒันาองค์
ความรูแ้ละถ่ายทอดสูก่ารพฒันาท้องถิ�นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ทางคณะฯ ไดม้กีาร
ดาํเนินการจดัตั�งศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบขึ�น เพื�อเป�น
แหลง่เรยีนรูแ้ละสาธติกิจกรรม ในดา้นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในรูปแบบการจดัการฟารม์แบบผสม
ผสาน การแปรรปูอาหาร เพื�อเป�นแหลง่เรยีนรูแ้ก่ผู้สนใจและการฝ�กปฏิบติังานของนักศึกษา
สาขาต่าง ๆ ดว้ย

        ในดา้นการเรยีนการสอน คณะเทคโนโลยกีารเกษตรไดม้กีารพฒันาเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
รว่มกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื�อเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ทางดา้นวชิาการของคณะฯ
โดยจดัใหม้กีารฝ�กประสบการณ์วชิาชพีทั�งในและนอกสถานที� รวมถึงการจดัใหม้หีลกัสตูรสห
กิจศึกษา เพื�อใหนั้กศึกษาไดม้ทัีกษะจากการปฏิบติัจรงิ อันเป�นการเสรมิสรา้งประสบการณ์และ
พฒันานักศึกษา เพื�อเตรยีมความพรอ้มการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนต่อไป

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร
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โครงสรางการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ลำดับ ช่ือ - สกุล คณะกรรมการ 

1 ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธราดล จิตจักร ประธานกรรมการ 

2 ผูชวยศาสตราจารยทรงทรัพย อรุณกมล 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.นฤทธิ์ คำธิศร ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10 นางสุพัตรา หลาชาญ กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 2564 

1. อาจารย ดร.พิจิกา   ทิมสุกใส 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  บุตรนันท 

3. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ  วงษมา 

4. รองศาสตราจารย ดร.สุนทรีย  สุรศร 

5. ผูชวยศาสตราจารยครองใจ  โสมรักษ 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง 2564 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ 

2. ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ธราดล จิตจักร 

3. อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ  ประชาชิต 

4. อาจารย สพ.ญ.กนกวรรณ  บุตรโยธี 

5. ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักด์ิ  ยีมิน 

6. อาจารย สพ.ญ.เบญจมาภรณ  พุมหิรัญโรจน 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 2564 

1. อาจารยกมัปนาท   วงคเครือสอน 

2. อาจารย ดร.สุวิทย   ทิพอุเทน 

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารยประจำหลักสูตร 
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5. อาจารยภาคภูมิ   ซอหนองบัว 
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1. อาจารย ดร.สุเมธ   เพียยุระ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณนภา หาญมนตร ี

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน  สมคำพี่ 

4. อาจารย ดร.ฐิตินันท   เหมะธุลิน 

5. อาจารยสิรินทัศน   เล่ียมแหลม 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร  ราชพิลา 
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1. อาจารยอรอนงค   ไชยรา 

2. ผูชวยศาสตราจารยทรงทรัพย  อรุณกมล 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทาริกา  ทิพอุเทน 

4. ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน  พัชณีย 

5. อาจารยอนาวิล   พรหมเทพ 

6. อาจารยนวรัตน   เมืองเล็น 

7. Mr. Ali    Maluya 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2564 

1. ผูชวยศาสตราจารยเรืองฤทธิ์  หาญมนตร ี

2. อาจารยโกวิทย   พัชรบุษราคัมกุล 

3. อาจารยนราวุธ   ระพันธคำ 

4. อาจารยภรภัทร   ไชยสมบัติ 

5. อาจารยลัดดาวัลย   เลิศจันทึก 

6. อาจารยชนกนันท   ศรีลาพัฒน 

 

 หลักสูตรรวมกับคณะครุศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  

หลักสูตรปรับปรุง 2562 

1. อาจารยศศิธร    มีชัยตระกูล 

2. ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน  แวนเรืองรอง 

3. อาจารยสมศักด์ิ   ศิริขันธ 

4. อาจารยสรชา    ผูกพัน 

5. อาจารยนะกะว ี   ดานลาพล 
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สาขาวิชา ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจางช่ัวคราว

รายเดือน 
รวม 

สายวิชาการ 

พืชศาสตร 2 4 - - 6 

สัตวศาสตร 2 7 - - 9 

ประมง 1 5 - 1 7 

เทคโนโลยีการอาหาร 3 4 - - 7 

ธุรกิจการเกษตร - 5 - - 5 

คหกรรม 1 3 - - 4 

สายสนับสนุน 1 8 1 8 18 

รวม 10 36 1 9 56 

 

 
 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ระดับการศึกษา สาขาวิชา 

1 นางสาวสุนทรีย สุรศร รองศาสตราจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร 

2 นางฐิติรัตน แวนเรืองรอง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

3 นายชุมพล ทรงวิชา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร 

4 นายธราดล จิตจักร ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร 

5 นางสาวยุพิน สมคำพี่ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

6 นางทาริกา ทิพอุเทน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาการประมง 

7 นางพรรณนภา หาญมนตร ี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

8 นายโกวิทย พัชรบุษราคัมกุล อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

9 นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส อาจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายธนกร ราชพิลา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

2 นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตร ี ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

จำนวนบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

บุคลากรสายวิชาการ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา 

3 นางสาวรัตนมณี ชนะบุญ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร 

4 นายณัฐพงษ วงษมา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร 

5 นายทรงทรัพย อรุณกมล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาการประมง 

6 นางครองใจ โสมรักษ ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร 

7 นายนพรัตน พัชณีย ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท สาขาวิชาการประมง 

8 นายสมชาย บุตรนันท ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร 

9 นางสาวฐิตินันท เหมะธุลิน อาจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

10 นายอนาวิล พรหมเทพ อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาการประมง 

11 นางสาวสิรินทัศน เล่ียมแหลม อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

12 นายจักรพรรด์ิ ประชาชิต อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร 

13 นางกนกวรรณ บุตรโยธ ี อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร 

14 นางสาววรางรัตน เปงไชยโม อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร 

15 นางสาวศศิธร มีชัยตระกูล อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

16 นายนราวุธ ระพันธคำ อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

17 นายสมศักด์ิ ศิริขันธ อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

18 นายกัมปนาท วงคเครือสอน อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร 

*19 นางสาวชนกนันท ศรีลาพัฒน อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

20 นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติ อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

21 นายสุวิทย ทิพอุเทน อาจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร 

22 นายภาคภูมิ ซอหนองบัว อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร 

23 นางอรอนงค ไชยรา อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาการประมง 

24 นายนะกะวี ดานลาพล อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

25 นางสาวลัดดาวัลย เลิศจันทึก อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

26 นางสาวเบญจมาภรณ พุมหิรัญโรจน อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร 

27 นายสุเมธ เพียยุระ อาจารย ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

28 นางสาวนวรัตน เมืองเล็น อาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาการประมง 
 

*ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

อาจารยพิเศษ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 MR. Ali Flores Maluya  อาจารย ปริญญาตร ี สาขาวิชาการประมง 
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ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง 

1 นางสุพัตรา หลาชาญ ปริญญาโท หัวหนาสำนักงานคณบดี 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง 

1 นางกิรอัชฌา แถมสมดี ปริญญาโท หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

2 นายสัญญา แถมสมดี ปริญญาตร ี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

3 นางสาวกนกภรณ จันตะแสง ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

4 นางสาวมัลลิกาล สินธุระวิทย ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

5 นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ ปริญญาตร ี นักวิทยาศาสตร 

6 นายอภิสิทธิ์ โสรินทร ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

7 นายอนุวัตร อุนคำ ปริญญาตร ี นักวิชาการศึกษา 

8 นางสาวธิวาพร คำสงค ปริญญาตร ี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

พนักงานราชการ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง 

1 นางรัชดาภรณ ราชติกา ปริญญาตร ี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

ลูกจางช่ัวคราว 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหนง 

1 นางสาวทิพวรรณ บุญตาทาว ปริญญาตร ี ผูปฏิบัติงานบริหาร 

2 นายอรัญ บุตรนา  ปริญญาตร ี นักวิชาการประมง 

3 นายเสกสรร บริบูรณ  ปริญญาตร ี ผูปฏิบัติงานบริหาร 

4 นายศราวุฒิ ผายเงิน ปริญญาตร ี ผูปฏิบัติงานบริหาร 

5 นายสมัย บุญชัยโย ม.3 ผูปฏิบัติงานอาคารและสวนหยอม 

6 นายถาวร ศรีระวงศ ปวส. ผูปฏิบัติงานฟารมสัตวศาสตร 

7 นางสาวสริญญา แสนภูวา ม.3 แมบาน 

8 นายเอกพล บัวขันธ ม.6 ผูปฏิบัติงานฟารมพืชศาสตร 

  

บุคลากรสายสนับสนนุ 
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หลักสูตร 
ปการศึกษา (คน) 

2564 2563 2562 2561 รวม 

1. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย 23 22 - 5 50 

2. หลักสูตรพืชศาสตร 13 15 9 19 56 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 11 12 3 - 26 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 28 24 21 18 63 

5. หลักสูตรสัตวศาสตร 29 18 17 22 86 

6. หลักสูตรการประมง 7 7 - 9 23 

รวม 111 98 50 73 304 
 

 

 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 12,413,100 บาท โดยแยกงบตาง ๆ 

ไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบวิจัย รวม 

แผนดิน  -  882,950   10,647,200  - - 11,530,150  

รายได  176,064   815,136 - - -  882,950 

รวม 176,064  1,698,086 10,647,200 - - 12,413,100 

 

โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน จำนวน 11,530,150 บาทและเงินรายได จำนวน 882,950 บาทโดยไดนำเงิน

งบประมาณดังกลาวไปจัดสรรสำหรับดำเนินงานโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ ดังแผนภาพตอไปนี ้

  

จำนวนนักศึกษา 

งบประมาณ 
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ภาพแสดงสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(งบประมาณแผนดิน) 

 

 
 

ภาพแสดงสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(งบประมาณรายได) 

  

งบดําเนินงาน

8%
งบลงทุน

92%

งบประมาณแผนดิน

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอื่น งบวิจัย

งบบุคลากร

18%งบดําเนินงาน

82%

งบประมาณรายได

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอื่น งบวิจัย
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ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม นําความรู ควบคู
การวิจัยใหเปนฐานการพัฒนาดานการเกษตร

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 นักศึกษา บัณฑิตและประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพ

ตามมาตรฐาน 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลย ุทธท ี ่  1.1.1 พ ัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษ

ท่ี 21 

โครงการหลักท ี ่  1 : โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 

(สอดคลองจุดเนนสภาฯ 1.6) 

- การพัฒนาภาษาอังกฤษ 

- การพัฒนาความรูทางสารสนเทศ 

โครงการหลักที ่  2 : โครงการพัฒนา

โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

โครงการหลักที่ 3 : โครงการสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

1. รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 75 

2. ระดับความสำเร็จของการสงเสริม

สมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ระดับ 5 

3. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธกับทองถ่ิน รอยละ 90 

4. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต

โดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 4.00 

คะแนน 

กลยุทธท่ี 1.1.2 พัฒนาหลักสูตร โครงการหลัก : โครงการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร และหลักสูตรระยะสั ้นใหมี

ความพรอมตามแนวทางยุทธศาสตรใหม 

(สอดคลองจุดเนนสภาฯ 1.2 1.3) 

- การเรียนการสอนออนไลน 

- หลักสูตรระยะส้ัน 

- Reskill /Upskill 

- Multi Skill 

- Credit Bank/Credit Transfer 

- สหวิทยาการ (CWIE) 

1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไมได

รับปริญญา (Non-Degree Program) ท่ี

ตอบสนองการเร ียนร ู ตลอดช ีว ิต  3 

หลักสูตร 

2. ร อยละบ ัณฑ ิตท ี ่ม ีท ักษะการเปน

ผูประกอบการรายใหม รอยละ 50 

3. จำนวนหลักสูตรที ่ถ ูกปร ับปร ุงให

ทันสมัยและหลักสูตรใหมในรูปแบบสห

วิทยาการที ่ตอบสนองตอการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร

1. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูระดับสากล

2. การพัฒนาทองถ่ิน
อยางยั่งยืน

3. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธและโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
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กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

ทองถิ ่น และสอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ 1 หลักสูตร/ป 

4. จำนวนหลักสูตรของแตละคณะท่ี

จัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ

เรียนรู 1 หลักสูตร 

5. จำนวนรายว ิชาท ี ่สามารถจ ัดการ

เรียนรูออนไลนไดท้ังรายวิชา 1 รายวิชา 

6. จำนวนหลักสูตรสำหรับประชาชนให

ตรงตามความตองการของผูร ับบริการ  

1 หลักสูตร 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.2 บัณฑิตเปนคนดีมีจิตสาธารณะ 
 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.2.1 สนับสนุนและ

สงเสร ิมการจัดก ิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาและศิษยเกา 

โครงการหลัก : โครงการคุณลักษณะคน

ไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการ 

- จิตอาสา 

- ยุวนวัตกร 

- พัฒนาศิษยเกา 

- พัฒนานักศึกษา 

- สรางเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 

1. จำนวนโครงการที่มีการดำเนินการ

โดยยุวนวัตกร 1 โครงการ 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจิต

อาสาและกิจกรรมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 100 คน 

3. รอยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ

ของนายจ าง/ผ ู ประกอบการที ่ม ีตอ

บ ัณฑ ิตด  านว ิชาการและค ุณธรรม

จริยธรรม รอยละ 85 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1.3 อาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งดานคุณวุฒิการศึกษาตำแหนงทาง

วิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ 
 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลยุทธที่ 1.3.1 การสงเสริมให

อาจารยมีความเปนมืออาชีพ 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย (สอดคลองจุดเนนสภา 1.4) 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

- ผลงานทางวิชาการ 

- พัฒนาภาษาอังกฤษ 

- การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู 

1. ร อยละอาจารยประจำสถาบันที ่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 22.50 

2. รอยละอาจารยประจำสถาบันที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ รอยละ 22.50 

3. รอยละอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาใหมี

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ี

สูงข้ึน รอยละ 10 
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กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

- กระบวนการ Professional Learning 

Community (PLC) 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.1 มีผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ที่มีคุณคาตอสังคมและไดรับ 

การยอมรับในระดับสากล 
 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลย ุทธ ท ี ่  2.1.1 พ ัฒนางาน 

ว ิจ ัยและงานสรางสรรคและ

นวัตกรรม 

โครงการหลักที ่  1 : โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

โครงการหล ัก  2 : โครงการบร ิหาร

ง านว ิ จ ั ยและงานสร  า งสรรค  ขอ ง

มหาวิทยาลัย (สอดคลองจุดเนนสภาฯ 

2.5) 

- ทุนวิจัย 

- นำเสนองานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

- สารสนเทศและเผยแพรงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

- พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

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

สรางสรรคที ่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ รอยละ 100 

2. ผล ิตภ ัณฑ ช ุ มชนในพ ื ้นท ี ่ ไ ด  รั บ 

การพ ัฒนาและยกระด ับผล ิตภ ัณฑ   

5 ผลิตภัณฑ 

3. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สร างสรรคที ่ก อใหเก ิดประโยชนตอ

สาธารณะหรือจดทะเบียนสิทธิบัตรอนุ

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง/ช้ิน 

4. จำนวนผู ร ับบร ิการทางว ิชาช ีพ/

วิชาการ 500 คน 

5. จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยจากองคกร

ภาคีเครือขาย 2 ทุน 

6. จำนวนผลงานวิจัยและองคความรู ท่ี

เปนทรัพยสินทางปญญา 2 ช้ิน 

7. รอยละผลงานวิจัยและองคความรู 

ตาง ๆ ที ่เปนทรัพยสินทางปญญาตอ

จำนวนผลงานดังกลาวที ่ถ ูกนำไปใช

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม รอยละ 80 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.2 ทองถิ่นมีความรูจากงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมถายทอดสูการ

พัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 15 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลย ุทธท ี ่  2.2.1 พัฒนาองค

ความร ู ท ุกระดับสู การร ับใช

สังคม 

โครงการหลักที่ 1 : โครงการถายทอด

องค  ความร ู  จ ากงานว ิ จ ั ยและงาน

สรางสรรคแกชุมชน/ทองถ่ิน 

โครงการหล ัก  2 : โครงการพ ัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก 

1. จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการรวมกับ

ชุมชน 1 ชุมชน 

2. จำนวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเอง

ไดจากองคความร ู ของมหาว ิทยาลัย  

1 ชุมชน 

3. จ ำ น ว น ว ิ ส า ห ก ิ จ ช ุ ม ช น ห รื อ

ผูประกอบการท่ีไดรับการพัฒนาการเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน และยกระดับ

รายไดเพิ่มข้ึน 1 แหง 

4. รอยละองคความรูท่ีนำมาใชประโยชน

จากทรัพยากรในทองถ่ิน รอยละ 85 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.3 เปนศูนยกลางการเรียนรูศาสตรหลากหลายแขนงท้ังองคความรูระดับทองถ่ิน

และระดับสากล 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลย ุทธท ี ่  2.3.1 บ ูรณาการ 

พันธกิจสัมพันธกับการร ับใช

สังคม 

โครงการหลักที่ 1 : โครงการบูรณาการ

พ ั น ธ ก ิ จ ส ั ม พ ั น ธ  ต า มบ ร ิ บ ทของ

มหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

- การบริการวิชาการ 

- พัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 

- สนับสนุนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร

และพันธกิจมหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก 2 : โครงการการพัฒนา

ระบบขอมูลตำบลในจังหวัด 

1. จำนวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจ

สัมพันธเพื่อพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม

ของชุมชนทองถ่ิน 6 โครงการ 

2. จำนวนผูที่ใชบริการแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 200 คน 

3. จำนวนระบบฐานขอมูลตำบล 1 ฐาน 

4 .  จำนวนแหล  ง เ ร ี ยนร ู  ด  านศ ิลป 

วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื ่อเสริมสรางคุณคาและสำนึกร ักษ

ทองถ่ิน 1 แหลง 

5. ระด ับความสำเร ็จในการบร ิหาร

จัดการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม 

ประ เพณ ี  ภ ู ม ิ ป ญญาท องถ ิ ่ น เพื่ อ

เสริมสรางคุณคาและสำนึกรักษทองถ่ิน 

ระดับ 3 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 2.4 สมาชิกของชุมชนเปนพลเมืองท่ีดีของทองถ่ิน 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลยุทธที่ 2.4.1 : สงเสริมความ

เปนพลเมืองท่ีดีของทองถ่ิน 

โครงการหลัก : โครงการสงเสริมความ

รักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง

และผ ู อ ื ่นภายใต พ ื ้นฐานของส ังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

1. จำนวนชุมชนที ่ไดร ับการถายทอด

ความรู การเปนพลเมืองที่ดีในทองถ่ิน  

5 ชุมชน 

2. จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกี ่ยวกับ

การนอมนำพระราโชบายดานการศึกษา

เพื ่อเสร ิมสร างคุณลักษณะคนไทยท่ี 

พึงประสงคพึง 4 ประการ สูการปฏิบัติ

ในพ ื ้ นท ี ่ บร ิ การของมหาว ิทยาลัย  

รอยละ 50 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคเช ิงย ุทธศาสตร  : 3.1 มหาว ิทยาลัยมีการบร ิหารจัดการที ่ด ีม ีค ุณภาพเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลยุทธที ่ 3.1.1 ยกระดับการ

บริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาล 

- การบริหารหนวยงาน 

- การบริหารจัดการพื้นท่ี 

- การยกระดับโครงสราง ICT 

- การจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 

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 1 ระบบ 

2. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงาน รอยละ 88 

3. ระดับความพึงพอใจของผู ม ีสวนได

ส วนเส ียท ี ่ม ีต อการบร ิหารงานของ

มหาวิทยาลัย รอยละ 80 

4. จ ำ น ว น ฐ า น ข  อม ู ล  DMC (Data 

Management Center) 1 ฐาน 

5. จำนวนระบบการบร ิหารจัดการท่ี

ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 1 ระบบ 

6. จ ำน วนระบบบร ิ ห า ร จ ั ดก า ร ท่ี

พัฒนาข้ึนใหม 1 ระบบ 

7. จำนวนรายได ท ี ่ เป นต ัวเง ินจาก

ส ินทร ัพย และทร ัพย ส ินทางป ญญา 

35,000 บาท 

8. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 1 ระบบ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงข้ึนดานการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 3.2.1 พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 

โครงการหลัก : โครงการสงเสริมการ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

(สอดคลองจุดเนนสภาฯ 4.1) 

- การสร างมาตรฐานและพ ัฒนา

บุคลากรมืออาชีพ 

- การสงเสริมสุขภาพและเสริมสราง

ความสุขในองคกร 

1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

ความกาวหนาตามสายงานประเภท

ผู บร ิหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีเพิ่มข้ึน รอยละ 10 

2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนใน

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความพรอมตามแนวทางยุทธศาสตรใหม 

รอยละ 10 

3 .  ร  อ ย ล ะ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ด  า น

สภาพแวดลอมโครงการสรางพื ้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 86 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก 
 

กลยุทธ โครงการหลัก/โครงการยอย ตัวช้ีวัด 

กลย ุทธ ท ี ่  3.3.1 การบร ิหาร

จัดการเชิงรุก 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการ

เชิงรุกพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื ่อการ

พัฒนาทองถ่ินอยางมีสุขภาวะ 

- การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ 

- การประชาสัมพันธเชิงรุก 

- การพัฒนาทองถ่ินอยางมีสุขภาวะ 

1. จำนวนนักศึกษาใหมที ่มาจากการ

บริหารจัดการเชิงรุก 50 คน 

2. จำนวนชองทางการประชาสัมพันธท่ี

เพิ่มข้ึน 1 ชองทาง 

3. ผลการสำรวจการรับรูขาวสาร (เชน 

นโยบาย/แผนพัฒนาตาง ๆ ที ่สำคัญ

ระดับชาติ/จังหวัด/องคกร) ของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย ระดับ 4.50 

4. จำนวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการ

และการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาว ิทยาลัยราชภัฏเพ ื ่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 1 ฐานขอมูล 

5. ระดับความสำเร็จของการพลิกโฉม

มหาว ิทยาลัยเพ ื ่อการพัฒนาทองถ่ิน

อยางมีสุขภาวะอยางยั่งยืน ระดับ 3 
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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 

 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จะไดเรียนรู สิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ำ หลายชนิด 

เชน แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว กุง หอย ปู ปลา และอื่นๆ อีกมากมาย ลงปฏิบัติจริงเพื่อความพรอมใน

การประกอบอาชีพรอบดาน 
 

   

  

สวนท่ี 2

• รายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ประจําปงบประมาณ 2564

พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
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นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไดฝ กทักษะดานวิชาการ และดานการปฏิบัติการ 

นอกเหนอืจากการเรียนการสอนในหองเรียน โดยผานใหนักศึกษาเรียนรูผานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย ไดกำหนด

แนวทางพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ท่ีหลากหลายนอกเหนือไปจากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตร โดย

การพัฒนาโครงการตางๆ ที่สนับสนันการเรียนรูของนักศึกษา เชน 

โครงการคลินิกรักษาสัตวเคลื ่อนที ่ โดยโครงการนี ้หลักสูตรได

ดำเนินการมาอยางตอเนื ่องมากกวา 5 ปแลว และยังมีโครงการ 

ที ่ชวยสนับสนุนการทำงานของสัตวแพทยในหนวยงานปศุสัตว  

เชน โครงการผาตัดทำหมันสุนัข-แมว โครงการใหบริการฉีดวัคซีน 

พิษสุนัขบา เปนตน  

ทั้งนี้หลักสูตรยังจัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางเทคนิค

การสัตวแพทยที ่เน นความตองการของนักศึกษา และสถาน

ประกอบการณ เชน กลองจุลทรรศน กลองสเตอริโอไมโครสโคป 

เครื่องตรวจวิเคราะหเลือด และวัสดุอุปกรณที่สำคัญทางคลินิก

รักษาสัตวและการดูแลสุขภาพสัตว มุงเนนทักษะการปฏิบัติให

เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือในการจัดการ

เรียนการสอน คือหองปฏิบัติการท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทยมีคลินิกรักษาสัตวท่ีเปดทำการ

ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ต้ังแตเวลา 9.00 -17.00 น. โดยการเปดคลินิก

รักษาสัตวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการสัตว

แพทยไดฝกทักษะรอบดานท้ัง 6 ดาน จากการเขาเวรฝกประสบการใน

คลินิกรักษาสัตวคือ ทักษะทางดานการวางแผนการดำเนินงาน ทักษะ

ทางดานการสื่อสาร ทักษะการฝกความเปนผูนำและผูตามที่ดี ทักษะ

ทางดานสังคม ทักษะทางดานการทำงานรวมกับผูอื ่น และทักษะ

ทางดานการปฏิบัติตางๆ ต้ังแตช้ันปท่ี 1 ถึง ปท่ี 4 ดังนี้ 

 

1. การวางแผนการทำงาน โดยอาจารย

ผูสอนจะตองวางแผนรวมกับนักศึกษาในการจด

แบงเวรในการเขาคลินิกฯ โดยเบื้องตนนักศึกษา

จะตองกำหนดและวางแผนวัน เวลา จำนวนครั้ง

ในการเขาเวรคลินิกโดยทุกคนตองเขาเวรและ

ตองเก็บช่ัวโมงใหครบตามหลักสูตรกำหนด 
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2. เมื่อนักศึกษากำหนดตารางเวรแลวตองนำเสนอตออาจารย

ที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และสัตวแพทยเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

และถูกตองตามที่หลักสูตรกำหนด ดำเนินการเขาเวรตามตารางและ

แผนการดำเนินงาน โดยทุกวันที่เขาเวรจะตองลงบันทึกประจำวัน

เกี ่ยวกับ การฝกทักษะที ่ไดในแตละครั ้ง โดยจะมีสัตวแพทยหรือ 

ผูชวยสัตวแพทยตรวจสอบความถูกตอง 

 

3. ในแตละวันนักศึกษาจะหมุนเวียนกันในทุกสัปดาหนักศึกษาจะเขาเวรไมซ้ำวันเพื่อจะไดมี

ประสบการณสลับกันท่ีเขาเวรมีหนาท่ี ดังนี้ ทำความสะอาดคลินิก ตรวจสอบวัสดุอุกรณและเตรียมความพรอม

กอนเปดคลินิก รับ OPD ผูปวยนอก รับลงระเบียนสัตวปวย เมื่อมีสัตวปวยเขามารับบริการ รายงานตอสัตว

แพทยหรือผูชวยสัตวแพทย เพื่อดำเนินการดูและรักษา และใหคำปรึกษาดานตางๆ หากมีสัตวปวยนอกคลินิก

นักศึกษาตองรวมออกใหบริการนอกพื้นที่รวมกับสัตวแพทยและ/หรือผูชวยสัตวแพทย สรุปและเก็บขอมูล

ผู รับบริการแตละครั้ง รายงานผลการดำเนินการทุกวันแก อาจารยที ่ปรึกษา อาจารยผู สอน สัตวแพทย 

และผูชวยสัตวแพทย 
 

 

 
 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรวมกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการ

แปรรูปอาหารจากปลาและเนื้อสัตวเพื ่อเพิ ่มมูลคา โดยมีผู สนใจเขารวมกิจกรรมพรอมกิจกรรมอื่น ๆ อีก

มากมาย โดยผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพ สามารถประยุกตใชความรูอยางสรางสรรคในการบูรณาการรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น และการ

ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 
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นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร โครงการบริการวิชาการ "ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตร 

สุขใจ" ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถายทอดองคความรูการทำบัญชีฟารม

ใหแกเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ำและเกษตรกรผูเล้ียงโคขุน ณ ท่ีวาการอำเภอโพนนาแกว อำเภอโพนนาแกว 

จังหวัดสกลนคร 
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นักศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร เขารวมโครงการบริการวิชาการ "ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ" 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถายทอดองคความรูการทำปุยหมักจากมูลวัว 

ณ ท่ีวาการอำเภอโพนนาแกว อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 
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นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร ไดเขารวมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เพื่อพัฒนาทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะและประสบการณ โดย พันโทวิทยา จิตรประสงค 

ผูบังคับบัญชาหนวยสงเสริมการเกษตรและสหกรณท่ี 2 สำนักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

และครูพี่เล้ียงทุกทานท่ีไดดูแลใหคำปรึกษานักศึกษาเปนอยางดี 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดำเนินการพัฒนาองคความรูโดยใชจุดเดนในเชิงพื้นที่เพื ่อการเปน

ศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด และบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย 

พรอมท้ังมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพมาอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย

พัฒนาศักยภาพดานวิชาการดวยการเขารวมอบรมในโครงการตาง ๆ เชน การอบรมโครงการสรางนักวิจัย 

รุนใหม การอบรมผูขอรับใบอนุญาตใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลกระทบของ

เกณฑใหม การตีพิมพ การเขียนตำราและหนังสือ กับการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ” รวมทั้งเขารวม 

แนวทางการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่พึงประสงค เปนตน สำหรับดานผลงานตีพิมพเผยแพร บทความวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
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ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 4 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563

พันธกิจท่ี 2 การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
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Bantaowong, U., Chanabun, R. and Panha, S. (2020). Amynthas whitteni, a new species of 

earthworm from Mawlamyine, Myanmar (Clitellata: Megascolecidae). The Raffles Bulletin 

of Zoology, Supplement 35, 17-21. (Scopus/ISI) 

Chanabun, R., Lin, A., Jirapatrasilp, P., and Bantaowong, U. (2020). The Semi-Aquatic 

Freshwater Earthworm Genus Glyphidrilus Horst, 1889 from Myanmar (Oligochaeta: 

Almidae) with Description of a New Species. Tropical Natural History, 20(2), 203-218. 

(Scopus/ISI) 

Siriwut W., Jeratthitikul E., Panha S., Chanabun R. and Sutcharit C. (2020). Molecular phylogeny 

and species delimitation of the freshwater prawn Macrobrachium pilimanus species 

group, with descriptions of three new species from Thailand. PeerJ 8:e10137. 

(Scopus/ISI) 

Siriwut W., Jeratthitikul E., Panha S., Chanabun R., Ngor PB and Sutcharit C. (2021). Evidence 

of cryptic diversity in freshwater Macrobrachium prawns from Indochinese riverine 

systems revealed by DNA barcode, species delimitation and phylogenetic approaches. 

PLOS ONE 16(6): e0252546. (Scopus/ISI) 

Wongsaroj, L., Chanabun, R., Tunsakul, N. et al. (2021) First reported quantitative microbiota 

in different livestock manures used as organic fertilizers in the Northeast of Thailand. Sci 

Rep. 11, 102. (Scopus/ISI) 

 

 
 

Hanmontree, R., Srilapat, C., Rapamkham, N., Chaisombut, P., Hanmontree, P. (2021). Growth 

Performanceand Economic Analysis of Tilapia (Oreochromis Niloticus) Juvenile 

Production In Different Earthen Pond Sizes. Elementary Education Online. 20(5), 1810-

1819. (Scopus/ISI) 

 

ผูวิจัย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนมณี ชนะบุญ
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 5 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563

ผูวิจัย : ผูชวยศาสตราจารย เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 1 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563
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Butnan, S. and Duangpukdee, J. (2021). Cricket frass: The high-quality organic fertilizer for 

vegetable growth improvement. KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL. 49(SUPPL.1), 538-

542. (TCI 1) 

Hemowng, S., Sangrit, C., Phunthupan, P., Butnan, S., and Vityakon, P. (2 0 2 1 ) .  Rice-derived 

biochars enhance the yield of spring onion (Allium cepa L. var. Aggregatum), while 

reducing pesticide contamination in soil and plant. Applied Ecology and Environmental 

Research. 19(1), 349-358. (Scopus/ISI) 

 

 
 

Kaewpila, C., Gunun, P., Kesorn, P., Subepang, S., Thip-uten, S., Cai, Y., Pholsen, S., Cherdthong. 

A., and Khota, W. (2021) Improving ensiling characteristics by adding lactic acid bacteria 

modifies in vitro digestibility and methane production of forage-sorghum mixture silage.  

Sci Rep 11, 1968. (Scopus/ISI) 

Kaewpila, C., Thip-uten, S., Cherdthong, A., and Khota, W. (2 0 2 1 ) .  Impact of Cellulase and 

Lactic Acid Bacteria Inoculant to Modify Ensiling Characteristics and In Vitro Digestibility 

of Sweet Corn Stover and Cassava Pulp Silage. Agriculture, 1 1 ( 1 ) , 6 6 .  MDPI AG. 

(Scopus/ISI) 

สุวิทย ทิพอุเทน, นันทพร วรสาร, ปฏิมา นาลงพรม, ธวัชชัย มีบุญ, ชุมพล ทรงวิชา, กัมปนาท วงคเครือสอน, 

ภาคภูมิ ซอหนองบัว, วรางรัตน เสนาสิงห, ทาริกา ทิพอุเทน, ณัฐพงษ วงษมา, เพิ่มศักด์ิ ยีมิน, วรุณ โค

ตะ, ฉัตรชัย แกวพิลา และวัชรวิทย มีหนองใหญ. (2564). ผลของการทดแทนมันเสนดวยกากมัน

สำปะหลังในอาหารขน: I. การกินไดการยอยไดของโภชนะและผลผลิตแกสมีเทนของโคเนื้อพื้นเมืองไทย

เพศเมีย. วารสารแกนเกษตร. 49(ฉบับพิเศษ 1), 543-550. (TCI 1) 

 

ผูวิจัย : ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย บุตรนันท
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 2 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563

ผูวิจัย : อาจารย ดร. สุวิทย ทิพอุเทน
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 3 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563
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Piayura, S., Hemadhulin, T., Liamlaem, S., Patcharabudsarakumkul, K., Somkhumphee, Y and 

Hanmontree, P. (2021). Effects of Chitosan and Pepper Essential Oil on Physicochemical 

and Microbiological Qualities of Chicken Sausage During Chilled. The 4 th National and 

International Research Conference 2021: NIRC IV 2021, January 7th, 2021. (pp. 65-75). 

Buriram, Thailand. (นำเสนอ) 

 

 
 

ภาคภูมิ ซอหนองบัว, ธีรเจต สายธนู และสุวิทย ทิพอุเทน. (2564). ผลของการใชหนอนแมลงวันลายปน

ทดแทนอาหารสําเร็จรูปตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไขของนกกระทาญี่ปุ น. วารสารแกน

เกษตร. 49(ฉบับพเิศษ 1), 538-542. (TCI 1) 

 

 
 

Kanchan C., Panchai K., Imjai P., Chantabut L., Kanchan N., Chaiyara A. (2021). Effects of 

antibiotics and medicinal plants extracts against Aeromonas hydrophila isolated from 

Rana rugulosa in Thailand. AACL Bioflux 14(3):1222-1230. (Scopus/ISI) 

Kanchan, C., Imjai, P., Kanchan, N., Panvhai, K. and Chaiyara, A. (2 0 2 0 ) .  Pathogenicity and 

antimicrobial activity of Enterobacter spp. Isolated from Siamese fighting fish (Betta 

splendens Regans). The 6th National and International Academic Conference “Rajabhat 

Research” 17 - 18 August 2020. 202-206. (นำเสนอ) 

ผูวิจัย : อาจารย ดร.สุเมธ เพียยุระ
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 1 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563

ผูวิจัย : อาจารยภาคภูมิ ซอหนองบัว
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 1 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563

ผูวิจัย : อาจารยอรอนงค ไชยรา
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 3 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563
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อัจฉรา จุฑาเกตุ, จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, อรอนงค ไชยรา และเอกสิทธิ์ ออนสะอาด. (2563). ผลของการใช

คองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสทเปนสารเสริมพรีไบโอติกสตอการเจริญเติบโต คาโลหิตวิทยา 

แบคทีเร ียในสำไส และความตานทานของโรคปลานิล. วารสารว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี.  

22(3), 21-31. (TCI 1) 

 

 
 

Somrug, K., Hemwong, S. and Jorjong, S. (2021). Effect of Seed Dormancy Breaking Treatment 

and Storability on Seed Quality of Indigo (Indigofera tinctoria L.). Asian Journal of Plant 

Sciences. 20(3), 389-395. (Scopus/ISI) 

ครองใจ โสมรักษ, พิจิกา ทิมสุกใส, สุจินต เจนวีรวัฒน. (2563). อิทธิพลของอายุเก็บเกี่ยวตอผลผลิตและ

คุณภาพของเมล็ดพันธุคราม. วารสารเกษตรพระจอมเกลา. 38(4), 426 – 433. (TCI 1) 

 

 
 

Kwanmuang, K. and Lertjunthuk, L. (2020). The Effect of Harvesting Labor Constraints on the 

Production of Robusta Coffee Farmers in Chumphon Province, Thailand. Journal of 

International Cooperation for Agricultural Development. 19, 2-16. (Scopus/ISI) 

 

 
 

Muanglen, N., Sribenja, K., Chaiyasan, P., Tanomtong, A. and Nuchjangreed. C.  (2021).  

A New Report on Karyological Analysis of the Jewel-Beetle, Sternocera ruficornis 

(Coleoptera, Buprestidae) from Thailand. Science Technology and Engineering Journal 

(STEJ). 7(1), 49-57. (TCI 2) 

ผูวิจัย : ผูชวยศาสตราจารยครองใจ โสมรักษ
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 2 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563

ผูวิจัย : อาจารยลัดดาวัลย เลิศจันทึก
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 1 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563

ผูวิจัย : อาจารยนวรัตน เมืองเล็น
ผลงานตีพิมพเผยแพร : จํานวน 1 เร่ือง ในรอบปการศึกษา 2563
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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 ปท่ี 2” โดย

เปนกิจกรรมท่ีเกิดจากการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยเนนความความเช่ียวชาญของแต

ละหลักสูตรมาอบรมและถายทอดองคความรูแกชุมชนตลอดจนเครือขายของคณะฯ โดยการนำกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการ

บริการวิชาการ ซึ่งจะเปนอีกกาวหนึ่งในการผลักดันใหผลิตภัณฑชุมชน หรือผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญา

ทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มได อันจะมีสวนสำคัญในการเสริมสรางอาชีพ เพื่อการพึ่งตนเองไดอยางมั่นคง

และยั่งยืน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดพิจารณาการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตอ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน องคการบริหารสวนตำบลมวง ท้ังส้ิน 7 กิจกรรม ดังนี้ 

 1) ภาพการดำเนินกิจกรรม “การเพาะเลี้ยงดวงสาคูเชิงพาณิชย” ผูรับผิดชอบกิจกรรม อาจารย 

วรางรัตน เสนาสิงห หลักสูตรสัตวศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

ช่ือโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืนป 2
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยนพรัตน พัชณีย

งบประมาณ/แหลงทุน : 200,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)

พันธกิจท่ี 3 การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
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 2 ) ภาพการดำเน ินก ิจกรรม “การเพาะเล ี ้ยงกบและล ูกอ อดกบ” ผู ร ับผ ิดชอบก ิจกรรม  

ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน หลักสูตรวิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ สาขาวิชาการประมง ดำเนินกิจกรรมใน

วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

  
 

 3) ภาพการดำเน ินก ิจกรรม “การแปรร ูปผล ิตภ ัณฑผ าพ ื ้นถ ิ ่น”  ผู ร ับผ ิดชอบก ิจกรรม  

อาจารยศศิธร มีชัยตระกูล หลักสูตรคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ดำเนินกิจกรรมใน 

วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

   
 

 4) ภาพการดำเนินกิจกรรม “อบรมถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารซอสหมักปรุง

รสจากสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรแลกะสงเสริมการขายบนแพลตฟอรมออนไลน” ผูรับผิดชอบ

ก ิจกรรม อ.ดร.ฐ ิต ิน ันท   เหมะธ ุล ิน หล ักส ูตรว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีการอาหาร สาขาว ิชา

เทคโนโลยีการเกษตร และ อ.ลัดดาวัลย เลิศจันทึก หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 

ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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 5) ภาพการดำเนินกิจกรรม “การฝกอบรมการผลิตและใชถานมูลสัตวเพื่อเปนสารปรับปรุงดิน” 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.สมชาย บุตรนันท หลักสูตรพืชศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

  
 

 6) ภาพการดำเนินกิจกรรม “ถายทอดองคความรูพยาธิใบไมตับเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน” 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม อาจารย สพ.ญ.เบญจมาภรณ พุมหิรัญโรจน หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชา 

สัตวศาสตร ดำเนินกิจกรรมในวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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7) ภาพการดำเนินกิจกรรม “รวบรวมองคความรูดานการเกษตรและประชาสัมพันธ” ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม อาจารย ดร.สุวิทย ทิพอุเทน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 26 สิงหาคม  

พ.ศ. 2564 
 

  
  



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 33 

 
 

หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย ไดจัด “โครงการคลินิกรักษาสัตวเคลื่อนท่ี” จัดขึ้นในวันที่ 30-31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร เพื่อถายทอดความรูเรื่องการดูแลสัตว

เบื้องตัน และการปองกันตัวเองจากโรคติดตอจากสัตวสูคนไดอยางเหมาะสมใหกับนักศึกษา อีกทั้งบริการ

วัคซีนพิษสุนัขบา ถายพยาธิ ตรวจรักษาโรคเบ้ือตัน และผาตัดทำหมันใหกับสุนัขและแมวเพิ่มขีดความสมารถ

ในการเล้ียงสัตวใหกับชุมชนและปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคนท่ีรายแรงอยางโรคพิษสุนัขบาได 

 

 
  

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

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 34 

 
 

หลักสูตรสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัด “โครงการการผลิตอาหารสตัวอยางงายเพื่อ

ใชในฟารมปท่ี 3 : การผลิตอาหารและการัดการเลี้ยงเปดเนื้อเพื่อสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต” 

ขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ อบต.สรางคอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนการบริการ

วิชาการของสาขาวิชาสัตวศาสตร เพื่อเสริมสรางองคความรู ความเขาใจ ทักษะและประสบการณ เกี่ยวกับ

เทคนิคการผลิตและการจัดการอาหารใหตรงกับความตองการสัตวปกเศรษฐกิจ (เปดเนื้อ) ผูเลี้ยงสัตวปก

สามารถลดตนทุนการเลี้ยงไดโดยเฉพาะตนทุนคาอาหาร โดยสามารถผลิตอาหารอยางงายจากวัสดุที่มีใน

ทองถ่ิน และตอยอดในดานการปศุสัตวไดมีประสิทธิภาพ ดวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ทำใหตองปรับแผนในการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรค ซึ่งสงผลใหการดำเนินการลาชา

และตองมีการปรับแผนการดำเนินการโดยใหปศุสัตวในพื้นที่รวมกิจกรรมดูงานในพื้นที่ และจัดอบรมให

ประชาชนและนักศึกษาเขารวมแบบออนไลน 
 

 

  

ช่ือโครงการ : โครงการการผลิตอาหารสัตวอยางงายเพื่อใชในฟารมปท่ี 3 : 
การผลิตอาหารและการจัดการเล้ียงเปดเนื้อ

เพื่อสรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยกัมปนาท วงคเครือสอน 

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 35 

 
 

หลักสูตรพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ไดจัด “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตผักปลอด

สารพิษบานโนนสูง” ขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 

2564 ณ บานโนนสูง หมู 13 ตำบลพังขวาง อำเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อถายทอดองคความรูดานการ

บริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรแกชุมชน และ

ยกระดับคุณภาพชีว ิตของเกษตรกรใหมีรายไดและ

ความเปนอยูที่ดีขึ้น ซึ่งเบื้องตนสาขาวิชาพืชศาสตรได 

ลงพื้นที่ของชุมชนในรายวิชาการผลิตผักเศรษฐกิจ และการอารักขาพืช การทำเกษตรอินทรียไดเขามามี

บทบาทสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะพืช ผัก นอกจากการบริโภคแลว จะเห็นไดวาหลายหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญตอการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยใหเกษตรกรไดพยายามลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงเล็งเห็นวาชุมชนมีศักยภาพใน

การพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษได จึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน 

 

 

 
  

ช่ือโครงการ : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษบานโนนสูง
ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ วงษมา

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 36 

 
 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทำ “โครงการถายทอดเทคโนโลยี 

การจัดการการตลาดสินคาเกษตร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเกษตรกรมีความรูดานการจัดการตลาด

สินคาเกษตร และสามารถนำความรูไปปรับใชในการจัดการการตลาดสินคาเกษตร ซึ่งจะสงผลใหมีรายไดท่ีเพิ่ม

มากข้ึน นำไปสูความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชน และสังคม พรอมท้ังเพื่อใหชุมชนและสังคมเกิด

ความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได โดยการไมตองอพยพยายถิ่นฐานไปหางานทำ ณ ทองถิ่นอื่น ซึ่งเปนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตร ท่ียั่งยืนตอไป 

 

 

 

ช่ือโครงการ : โครงการถายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินคาเกษตร
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยนราวุธ ระพันธคํา

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 37 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทำ “โครงการฝกอบรมอาชีพ 

การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากปลานิลเพื ่อเพิ ่มมูลคา” ในระหวางวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

ณ บานหวยดินดำ อ.คำตากลา จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื ่อผู เลี้ยงปลาสามารถนำ

ผลผลิตปลานิลมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารได จะชวยเพิ่มชองทางในการจำหนายผลิตภัณฑสูผู บริโภค

โดยตรง และเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดใหแกสมาชิกกลุม 

 

 
 

  

ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารจากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลคา

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.ฐิตินันท  เหมะธุลิน
งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 38 

 
 

หลักสูตรว ิทยาศาสตร การเพาะเล ี ้ยงส ัตว น้ำ 

สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัด 

“โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำแบบเกษตรผสมผสาน” ข้ึน

เมื ่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 18 มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 ณ บานหนองดินดำ ตำบลนาหัวบอ อำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อใหมีชุมชนตนแบบการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ำแบบเกษตรผสมผสาน เปนแนวทางหนึ่งใน

การสรางความมั่นคงทางดานอาหารภายในครัวเรือน สามารถเก็บผักสวนครัวท่ีปลูก และมีกบหรือปลาท่ีเล้ียง

ไวในระบบซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารไดภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจายได 

 

 

 

 

  

ช่ือโครงการ : โครงการเพาะเล้ียงสัตวน้ําแบบเกษตรผสมผสาน
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยอรอนงค ไชยรา

งบประมาณ/แหลงทุน : 40,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 39 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

 
 

สาขาวิชาการประมง ไดดำเนินโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคน

ในชุมชนฐานรากดวยงานวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ในกิจกรรม “สงเสริมการเพาะเลี้ยง

กบ ครบวงจร ตามแนวทางศาสตรพระราชา” 

ดำเน ินการในว ันที ่  1 เมษายน พ.ศ. 2564,  

9 เมษายน พ.ศ. 2564 และ วันที่ 10 สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 ณ บานนาคอย ตำบลหนองสนม 

อำเภอวานรนิวาส จ ังหว ัดสกลนคร  โดยจัด

โครงการนี้ขึ้นเพื่อถายทอดองคความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเพาะกบนา การเลี้ยงกบนา การจัดการดานอาหารเพื่อใหมีอาหารกบนาที่ตนทุนต่ำ  

โดยใชวัสดุท่ีหางายในทองถ่ิน การจัดการคุณภาพน้ำท่ีถูกตองตามหลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ เพื่อใหเหมาะสม

ตอการเจริญเติบโต การปองกันรักษาโรคระหวางการเลี้ยง การแปรรูปผลิตภัณฑจากกบ ฯลฯ ซึ่งชุมชนจะได

นำองคความรูตาง ๆ จากการเขาอบรมไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพตอไป ซึ่งกบนาเปนสัตวนาเล้ียงงาย 

โตเร็ว สามารถเล้ียงไดในบอปูน กระชังบก บอดินและมีราคาตอหนวยสูง 

ดังนั ้นเพื่อใหชุมชนมีรายไดในครัวเรือน

เพิ่มขึ ้นจากการจำหนายลูกออดกบ กบเนื้อและ

ผลิตภัณฑกบตาง ๆ และสามารถลดรายจายจาก

การผลิตอาหารเล้ียงกบ จึงไดจัดโครงการถายทอด

เทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงกบและลูกออดกบเพื่อ

เพิ่มรายไดและสรางอาชีพใหชุมชน เพื่อมุงหวังให

ชุมชนสามารถนาความรูไปประกอบอาชีพ และ

สรางรายไดในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได 

เปนการนอมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 

ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการเพาะเล้ียงกบ ครบวงจร 
ตามแนวทางศาสตรพระราชา

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยทรงทรัพย อรุณกมล
งบประมาณ/แหลงทุน : 117,525 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)

บูรณาการพันธกิจสัมพันธกับการรับใชสังคม 



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 40 

 

 
 

 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐาน

รากของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในกิจกรรม 

“สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบืออยางยั่งยนื”  

ณ ณ บานนาคอย ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร เพื่อขยายพื้นที่ในการใหความรูไปยัง

เปนกลุมเกษตรกรในเขตอำเภออื่นที่เลี ้ยงโคขุน ซึ่ง

อำเภอวานรนิวาสเปนอีกหนึ่งอำเภอที่เลี้ยงโคมาก แต

ยังขาดองคความรูดานการจัดการสุขภาพสัตวและการผสมพันธุโค สาขาสัตวศาสตรจึงจัดโครงการบริการ

วิชาการในหัวขอเรื่อง “สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-

กระบืออยางยั่งยืน” ใหกับชุมชนในทองถ่ิน  

เพื ่อใหเกิดความรูสู การพัฒนาอยางตอเนื ่อง

ยั ่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได อีกทั้งเปนการฝก

ประสบการณเฉพาะดานใหก ับนักศึกษาผู  เข ารวม

โครงการใหมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชน

ตอชุมชนในทองถ่ินและนักศึกษาผูเขารวมโครงการตอไป 

  

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

งบประมาณ/แหลงทุน : 150,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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กิจกรรมท่ี 1 ช้ีแจงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตโค-กระบือในชุมชนอยางยั่งยืน 

 
กิจกรรมท่ี 3 ผลิตมูลโคกกระบือชีวภาพอัดเม็ด 
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สาขาคหกรรมศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ในกิจกรรม 

“ถายทอดองคความรูการแปรรูปผลิตภัณฑขนมนางเล็ดและ

หม่ีกรอบ” ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ดำเนินจัดทำโครงการตั ้งแตว ันที ่ 25 กุมภาพันธ 2564 ถึง  

22 มิถุนายน 2564 ณ บานสรางคอ หมู  12 ตำบลสรางคอ 

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน

และตอยอดเชิงพาณิชย และใหผูเขารวมการอบรมไดรับความรู 

ความเขาใจการแปรรูปผลิตภัณฑขนมนางเล็ดและหมี่กรอบ  

โดยไดดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับผู เขารวม 

การอบรมท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยจัดเปนผลิตภัณฑ

ของชุมชนบานสรางคอ ชองทางการจัดจาหนายสินคา หลากหลายชองทาง เชน รานคาชุมชน รานคา 

ในหนวยงานภาคีเครือขาย และมีการเพิ่มชองทางการจาหนายผานโซเชียลมีเดียเปนจุดจำหนายสินคา 

เพื่อยกระดับรายได และลดรายจายของครัวเรือนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
 

ช่ือโครงการ : โครงการถายทอดองคความรูการแปรรูปผลิตภัณฑ
ขนมนางเล็ดและหมี่กรอบ

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองรอง
งบประมาณ/แหลงทุน : 140,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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ภาพกิจกรรมท่ี 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการแปรรูปขนมนางเล็ด 

   
 

ภาพกิจกรรมท่ี 2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการแปรรูปขนมหม่ีกรอบ 

   
 

ภาพกิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑขนมนางเล็ดและหม่ีกรอบ 

   
 

ภาพกิจกรรมท่ี 4 รวบรวมองคความรูเพิ่มชองทางการจัดจาหนายและประชาสัมพันธ 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ในกิจกรรม 

“โครงการการผลิตมูลโคกระบือชีวภาพอัดเม็ด” ไดร ับทุน

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินจัดทำโครงการ

ต้ังแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 ถึง 7 เมษายน 2564 ณ บานโพน

ปลาโหล ตำบลเตางอย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โครงการนี้

มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูแกเกษตรกร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนบานโพนปลาโหล 

โดยไดดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับเกษตรกร ท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกษตรกร

ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงในการทำมูลโคกระบือชีวภาพอัดเม็ดในชุมชน รวมถึงการจัดต้ังศูนยรวบรวมมูล

โคกระบือของเกษตรกรในชุมชน 

 

กิจกรรมยอยท่ี 1 ช้ีแจงวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

 
กิจกรรมยอยท่ี 2 จัดต้ังศูนยรวบรวมมูลโคกระบือของเกษตรกรในชุมชน 

 
กิจกรรมยอยท่ี 3 ผลิตมูลโคกระบือชีวภาพอัดเม็ดในชุมชน 

  

ช่ือโครงการ : โครงการการผลิตมูลโคกระบือชีวภาพอัดเม็ด
ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยภาคภูมิ ซอหนองบัว

งบประมาณ/แหลงทุน : 140,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ไดดำเนินโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีว ิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน 

ฐานราก “โครงการการสงเสริมเพื ่อพัฒนาของดีของฝาก

ประจำถิ ่น: ผลิตภัณฑขนมกระยาสารทขาวกลองงอก  

บ านนางอย ตำบลเตางอย จังหวัดสกลนคร” ไดร ับทุน

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินจัดทำ

โครงการตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 29 เมษายน 2564 

ณ บานนางอย ตำบลเตางอย จังหวัดสกลนคร โครงการนี้มี

วัตถุประสงคเพื ่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑขนม

กระยาสารทขาวกลองงอกใหกับวิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอก

บานนางอย ตำบลเตางอย จังหวัดสกลนคร และสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑขนมกระยาสารทขาวกลองงอก

บานนางอยใหเปนผลิตภัณฑของดีของฝากประจำถ่ิน 
 

กิจกรรมที ่ 1 ประชุมกลุ มยอยรวมกับชุมชนเปาหมายเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการ

ดำเนินงานโครงการ 

 
กิจกรรมท่ี 2 ปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑขนมกระยาสารทขาวกลองงอกบาน

นางอยใหกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนขาวกลองงอกบานนางอย ตำบลเตางอย จังหวัดสกลนคร 

 

ช่ือโครงการ : โครงการการสงเสริมเพื่อพัฒนาของดีของฝากประจําถ่ิน: ผลิตภัณฑขนม
กระยาสารทขาวกลองงอก บานนางอย ตําบลเตางอย จังหวัดสกลนคร

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน สมคําพี่
งบประมาณ/แหลงทุน : 140,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 46 

กิจกรรมที่ 3 การสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑขนมกระยาสารทขาวกลองงอกบานนางอยใหเปน

ผลิตภัณฑของดีของฝากประจำถ่ิน 

 

 
 

 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร ไดดำเนินโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคน

ในชุมชนฐานราก ในกิจกรรม “การจัดการ

อาหารเพื่อลดตนทุนการผลิตยกระดับรายได

และคุณภาพชีวิตของกลุมผูเลี้ยงสัตวบานจาร” 

ไ ด  ร ั บ ท ุ น ส น ั บ ส น ุ น จ า ก ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย 

ราชภัฏสกลนคร ดำเนินจัดทำโครงการต้ังแตวันท่ี 

17 กุมภาพันธ 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564  

ณ บานจาร ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1) เพื่อสงเสริมและสราง

ความรูความเขาใจใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการอาหารสัตวและเทคนิค

การเล้ียงโคและหนูพุกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และชวยใหผูเล้ียงสามารถลดตนทุนการเล้ียงได

โดยเฉพาะตนทุนคาอาหารและสามารถเพิ่มผลผลิตโคและหนูพุกโดยใชวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีหางายจากวัสดุท่ีมี

ช่ือโครงการ : โครงการจัดการอาหารเพื่อลดตนทุนการผลิตยกระดับรายได
และคุณภาพชีวิตของกลุมผูเล้ียงสัตวบานจาร

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.สุวิทย ทิพอุเทน
งบประมาณ/แหลงทุน : 166,900 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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ในทองถิ่นมาใชประโยชน อีกทั้งลดรายจายและสรางรายไดในครัวเรือนใหไดรอยละ 30 จากการจำหนายโค

และหนูพุกและผลิตภัณฑจากโคและหนูพุก  

นอกจากนี้ยังเปนการบูรณาการเรียนการสอน (วิชาโภชนศาสตรสัตวประยุกต วิชาการผสมเทียมสัตว 

วิชาการแปรรูปจากผลิตภัณฑสัตว วิชาการเตรียมฝกสหกิจศึกษา และวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) รวมกับ

การบริการวิชาการในพื้นท่ีจริงใหกับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตรไดเรียนรูนอกหองเรียน 

 

 

 

 
  



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 48 

 

 

 

 

 
 

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักประการหนึ ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีการบูรณาการพันธกิจของคณะทั้ง 4 พันธกิจ คือ  

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนการขับเคลื ่อน

แผนปฏิบัติราชการของคณะใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 2.1 ทองถ่ินมีองคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั ่งยืนและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรท่ี 2.2 มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณคาตอสังคมและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

  

 
 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  

“มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ” 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสกลนคร  

ไดจัดทำ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 

มหาว ิทยาล ั ย )  “มหาว ิทยาล ั ยส ู  ตำบล  

สรางรากแกวใหประเทศ” ตำบลสรางคอ 

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ขึ้นเพื่อเปนการ

บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รวมกับคณะอื่น ๆ รวมทั้งหนวยงานภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรดวย โดยเนนองคความรูที่สามารถ

นำมาถายทอดและลงมือปฏิบัติไดใหแกชุมชนตลอดจนเครือขายของคณะฯ โดยการนำกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีผล

มาจากการ Focus group discussion การสัมภาษณเชิงลึก ท้ังชาวบานในชุมชน ผูนำหมูบาน ผูนำกลุมตาง ๆ 

หนวยงานภาครัฐ เชนองคกรบริหารเทศบาลตำบลสรางคอ และการทำ SWOT ANALYSIS รวมทั้งการนำ

ขอมูลท่ีไดทำการการประเมินศักยภาพตำบลตามเปาหมาย 16 ประการ โดยใช TPMAP พบวาตำบลสรางคอ 

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลปรากฎวา มีจำนวน 12 เปาหมายท่ีตรงตามกรอบสภาวะตำบล และไมผาน

ทั้งหมด 4 เปาหมายประกอบดวย เปาหมายที่ 3 คือ สามารถวิเคราะหรายรับรายจายของสถาบันการเงิน

ชุมชน ธนาคารชุมชน เปาหมายที่ 5 

ค ือ ส ง เสร ิมเกษตรทฤษฎีใหม ใน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปาหมายท่ี 

6  ค ื อ  ม ี ก า ร ข ุ ดสร ะน ้ ำประจำ

ครอบครัว เปาหมายที่ 13 คือ ศูนย

เร ียนร ู ตำบล โดยตำบลสร  างคอ 

อำเภอภูพาน จังหว ัดสกลนคร ได

เลือกกลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร

ท่ีข้ึนทะเบียนการเกษตรในตำบลสราง

คอ และจึงเปนที ่มาของโครงการ

ยกระด ับเศรษฐกิจและส ังคมราย

ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) “มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ” ตำบลสราง

คอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประกอบดวยจำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 

ช่ือโครงการ : “มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ” 
ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารยภาคภูมิ ซอหนองบัว
งบประมาณ/แหลงทุน : 800,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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กิจกรรมท่ี 1 การอบรมพัฒนาอาชีพการเล้ียงโคเนื้อ จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยการ

ดำเนินกิจกรรมคือ “การแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อโค, สาธิตการทำอาหารTMR และการเลี ้ยงโคเนื ้อ”  

ณ หอประชุมใหญเทศบาลตำบลสรางคอ ตำบลสรางคอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหมและแปรรูปผลิตภัณฑจากดักแดไหม “อบรมเชิง

ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑจากดักแดไหม การการออกแบบผลิตภัณฑและการเพิ่มชองทางการตลาด

ผลิตภัณฑจากดักแดไหม” ในวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาประชาคมหมูท่ี 20 บานโพธิ์ชัยพัฒนา 

ตำบลสรางคอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

 



 

รายงานประจำปการศึกษา 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 51 

กิจกรรมท่ี 3 การสงเสริมพัฒนาอาชีพการเล้ียงแพะเนื้อ จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ณ บิ๊กตอคาวบอยภูพานฟารม บานโพธิ์ชัยพัฒนา ตำบลสรางคอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหลูกขายมีแมพันธุท่ีดี สามารถขยายจำนวนแพะใหเพียงพอตอความตองการของตลาด และ

สงเสริมใหเกษตรมีการเล้ียงแพะเนื้อในพื้นท่ี อีกท้ังชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูเล้ียงแพะเนื้อ 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 4 การสงเสริมการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตจากหวาย จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 8–9 มิถุนายน พ.ศ. 

2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับผลผลิต อาชีพ การปลูกหวายใหเปนสินคาประจำหมูบานและตำบล โดย

กลุมเกษตรกรที่เขารวม ไดรับความรูจากวิทยากรจากการบรรยาย การสาธิต และไดลงมือปฏิบัติจริง ในการ

ทำผลิตภัณฑจากเปลือกหวายขึ้นรูป และการทำปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชจากหวาย ทำใหเกษตรกร 

สามารถนำความรู หลักการและแนวทางท่ีไดจากการอบรมไปปฏิบัติ ตอยอดผลิตภัณฑท่ีมีอยูในทองถ่ินนำไป 

สรางรายไดใหกับชุมชนและสามารถนำความรูไปถายทอดใหแกผูอื่นได 
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กิจกรรมท่ี 5 การอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปน้ำผลไม จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ณ บานโนนหัวชาง หมูท่ี 8 ตำบลสรางคอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดดาน

องคความรูเกี ่ยวกับเรื ่องมาตฐาน อย. ผลิตภัณฑแปรรูปน้ำผลไม และเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของกลุม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไมโนนหัวชางพลังสอง อีกท้ังยังชวยยกกระดับสินคาของผลิตภัณฑแปรรูปน้ำผลไม

ใหมีคุณภาพอีกดวย 

 
 

กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากหมากเมาวิสาหกิจชุมชนไทรทอง ดำเนินกิจกรรมใน

วันท่ี  10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมใหญเทศบาลตำบลสรางคอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
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กิจกรรมท่ี 7 การจัดต้ังศูนยเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคืนขอมูลสูชุมชน จัดข้ึนเมื่อวันท่ี  

11–12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนศูนยการเรียนรู ของชุมชน โดยมีแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานการเรียนรู และพัฒนาและสรางเครือขายเกษตรกรในพื้นที่ใหมีความรู 

โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนพื้นฐานการเรียนรู อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาและยั่งยืน ภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ไดเล็งเห็นความสำคัญในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีแนวทางที่จะชวยเหลือคนในชุมชน ตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว ให

สามารถประกอบอาชีพและสรางรายได โดยจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยสูตำบลสรางรากแกวใหประเทศ ตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางองคความรูและฝกทักษะอาชีพ เรื่องการผลิตอาหารโคอยางงายและการดูแลสุขภาพโค สรางองค

ความรูและฝกทักษะอาชีพ การออกแบบลายผาครามและยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑผาคราม ใหความรูในเรื่อง

การคัดแยกขยะ และนำขยะอินทรียไปใชประโยชนได สรางความรูความเขาใจเกี ่ยวกับการเลี้ยงปลาเพื่อ

เสริมสรางอาหารปลอดภัยในชุมชน พัฒนาสัมมาชีพทางเลือก สรางงาน สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานของตำบลวัฒนา ไดสรุปและออกแบบกิจกรรมภายใตโจทย

โครงการช่ือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 กิจกรรมดังนี้ 
 

กิจกรรมท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ี และคืนขอมูลชุมชน 
 

 

 
 

ช่ือโครงการ : “มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ” 
ตําบลวัฒนา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต
งบประมาณ/แหลงทุน : 800,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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กิจกรรมที่ 2 การผลิตอาหารโคอยางงายและดูแลสุขภาพโคเบื้องตน วันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 เพื่อใหประชาชนตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารโคอยางงาย

และดูแลสุภาพเบ้ืองตน รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาลายผาและยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑจากผาคราม ต.วัฒนา วันท่ี 2 และ 4-5 

สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเพื่อสรางองคความรูและฝกทักษะอาชีพ การออกแบบลายผาครามและยกระดับ

รูปแบบผลิตภัณฑผาคราม และจัดเวทีคืนองคความรูสูชุมชน รวมสรุปประเด็นความรู ปญหาและแนวทางการ

แกไข และตอยอดเพื่ออนาคตตอไป 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดการขยะแบบบูรณาการ วันท่ี 26-27 กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อใหความรูในเรื่อง

การคัดแยกขยะ และนำขยะอินทรียไปใชประโยชนได และจัดเวทีคืนองคความรูสู ชุมชน รวมสรุปประเด็น

ความรู ปญหาและแนวทางการแกไข และตอยอดเพื่ออนาคตตอไป 
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กิจกรรมที่ 5 ธนาคารปลาเพื่อเสริมสรางอาหารปลอดภัยในชุมชน วันที่ 6–7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพื่อเสริมสรางอาหารปลอดภัยในชุมชน และจัดเวทีคืนองค

ความรูสูชุมชนรวมสรุปประเด็นความรู ปญหาและแนวทางการแกไข และตอยอดเพื่ออนาคตตอไป 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 6 สัมมาชีพใหมตำบลสุขใจ เกษตรพอเพียง วันท่ี 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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กิจกรรมท่ี 7 จัดเวทีคืนองคความรูสูชุมชน วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 
 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มหาลัยสูตำบลสรางรากแกวใหประเทศ (U2T) จัดทำ

ข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นขอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู ตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปนหนวยบูรณาการโครงการ 

(System Integrator) การจางงาน การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ตาม

ปญหาและความตองการของชุมชน และ

การจ ัดทำข อมูลขนาดใหญของชุมชน 

( Community Big Data) โ ค ร ง ก า ร

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 

มหาลัยสู ตำบลสรางรากแกวใหประเทศ 

ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

ภายใตการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร มีท้ังหมด 4 กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะดานการผลิตพืช ปศุสัตว ประมง 

การแปรร ูปและการจัดจำหน ายส ินคา

การเกษตรในกลุมสมาชิก และสงเสริม และยกระดับการผลิตภัณฑทางการเกษตร ดังนี้ 

ช่ือโครงการ : “มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ” 
ตําบลมวง อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.สุวิทย ทิพอุเทน
งบประมาณ/แหลงทุน : 800,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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ก ิจกรรมการจ ัดอบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิ ก าร 

เพ ื ่อเพ ิ ่มพ ูนทักษะดานการปศุส ัตว และประมง  

ว ั น ท่ี  11 ม ิ ถ ุ น ายน  2564 และการจ ั ดอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ ่มพูนทักษะดานการผลิตพืช

เศรษฐกิจและพืชอาหาสัตว วันท่ี 12 มิถุนายน 2564 

อีกท้ังกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะดานการผลิตอาหารสัตว วันที่ 26 มิถุนายน 

2564 นอกจากนี้ ยังม ีก ิจกรรมการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะดานการแปรรูปและจัดจำหนายสินคา 27 มิถุนายน 2564 
 

 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานการผลิตสัตว การผลิตพืชอาหารสัตว การผลิตอาหารสัตว และการ

แปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรสามารถผลิตอาหารรับประทานเองไดในครัวเรือน และลดทนทุน

การผลิต พรอมทั้งยังสามารถนำผลผลิตไปแปรรูปเพื่อจัดจำหนายได ซึ่งการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพ

ใหม เชน การยกระดับ OTOP และอาชีพอื่น ๆ ของคนในชุมชนได 
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาแหลงจำหนายสินคาในพื้นที่ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนครเพื่อเปน

ศูนยกลางในการจำหนายสินคาของเกษตรกรและเปนแหลงทองเที่ยว การสรางและพัฒนา Creative 

Economy (การยกระดับการทองเท่ียว) 
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กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการเกษตร เพื่อใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนอีกท้ังยังเปนการรักษา

ส่ิงแวดลอม เพิ่มรายไดหมุนเวียนในชุมชนได ซึ่งแหลงเรียนรูดานการเกษตรจะดำเนินการโดยเกษตรกร

กลุมเปาหมายในโครงการ มีท้ังหมด 4 แหลงเรียนรู คือ 

- แหลงเรียนรูดานการผลิตสัตวและประมง นายถาวร หนันทะ 

- แหลงเรียนรูดานการผลิตสัตวและประมง นายอนุชิต พันธศรี 

- แหลงเรียนรูดานการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชอาหารสัตว นางลำเพ็ญ เชียงล้ำ 

- แหลงเรียนรูดานการแปรรูปและการจัดจำหนายสินคา นางศรีจันทร สกุลนัย 
 

   

   
 

ผลการดำเนินกิจกรรม พบวากลมเปาหมาย มีรายไดเพิ่มข้ึน รายจายลดลง สามารถผลิตอาหารบริโภค

ภายในครัวเรือนได และสามารถนำความรูที่ไดรับตลอดการเขารวมโครงการไปใชตอยอดได นอกจากนี้ทาง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ 

(U2T) การติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาใหกลุมเปาหมายสามารถเปนแหลงเรียนรู

บริการสำหรับผูท่ีสนใจเกี่ยวกับการปลูกพืช เล้ียงสัตว ผลิตอาหารสัตว  การแปรรูป และการจัดจำหนายสินคา 

และยังมีการจัดตั้งลานรานคาชุมชนซึ่งเปนแหลงกระจายสินคาใหแกชุมชน สามารถนำสินคามาจำหนายได 

เปนการพฒันายกระดับตำบล จากตำบลอยูรอด เปนตำบลมุงสูความพอเพียง  
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดอนุมัติใหสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมกับสถาบันการอุดมศึกษาดำเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู ตำบล สรางรากแกวใหประเทศ (U2T) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการใหเกิดการจางงานประชาชนทั่วไป
บัณฑิตจบใหม และนักศึกษาใหมีงานทำ อีกท้ัง
ไปรวมพัฒนาพื้นท่ีฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม
ความตองการของชุมชน ทั้งนี้ในการดำเนินงาน
โครงการดังกลาวคณะกรรมการดำเนินงาน U2T 
ตำบลโคกศิลา ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 
จากสวนราชการระดับจังหวัด และสวนราชการ
ระดับทองถิ่น รวมถึงภาคีเครือขายตางๆ ในการ
เปนหนวยปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 

คณะกรรมการดำเนินงาน U2T ตำบลโคกศิลา ไดดำเนินโครงการมาเปนระยะเวลา 1 ป โดยมีเหตุผล
การดำเนินงานการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีสอดคลองกับศักยภาพตำบล มุงแกไขปญหาตามความ
ตองการของชุมชนในพื้นที่ มี 4 กิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาตำบล จำนวน 4 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดการ
ดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 

 

ช่ือโครงการ : “มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ” 
ตําบลโคกศิลา อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
งบประมาณ/แหลงทุน : 800,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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โครงการสืบสานภูมปิญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การทำเครื่องมือประมงพื้นบาน ภายใต 

โครงการยุทธศาสตร มหาว ิทยาลัยราชภัฏเพ ื ่อการพัฒนาทองถิ ่น ในว ันที ่  25 ม ีนาคม พ.ศ. 2564  

ณ ศาลา 175 ป บานหวยหีบเหนือ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค  

เพื ่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในบริบทในทองถิ่นในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมในชุมชนและ

สามารถนำความรูไปใชประโยชนไดจากการมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ทางดานการประมง 
 

  

  

  

ช่ือโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปญญาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทําเครื่องมือประมงพื้นบาน

ผูรับผิดชอบโครงการ : อาจารย น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต
งบประมาณ/แหลงทุน : 50,000 บาท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)

พันธกิจท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ดังนั ้น งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได

เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที ่กลาวมาขางตน จึงไดจัดทำ

โครงการ สืบสานภูมิปญญาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำ

เคร ื ่องม ือประมงพื ้นบาน เพ ื ่ออนุร ักษทรัพยากรทางธรรมชาติ

โดยเฉพาะทรัพยากรประมง ระบบนิเวศวิทยาแหลงน้ำ รวมถึงวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมในทองถิ่นเพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดเห็นถึงความสำคัญ

ของวิถีชีวิตการประมงไทยและตะหนักถึงการดำรงชีวิตท่ีเปนสวนหนึ่ง

ของระบบนิเวศและเปนการสงเสริมใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการมี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน 

ฝายเดียว คำนึงถึงประโยชนสวนรวมจากกรณีศึกษาเครื่องมือประมง

พื้นบานนี้นักศึกษาสามารถการนำความรูทางการประมงมาบูรณาการกับการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ

อยางยั่งยืนเพื่อสงเสริมความรูประสบการณ สามารถนำไปใชในชุมชนและเผยแพรความรูสูชุมชนขางเคียง เปน

การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสูสังคมท่ีมีคุณภาพตอไป 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมใหมีประสิทธิภาพ ผานการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีความพรอมเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น และพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนใหมีความ

เปนมืออาชีพ พรอมกับพัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 
 

 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำป พ.ศ.2564 

  

  

  
 

นอกจากในเรื ่องของการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานที ่ม ีคุณภาพแลว คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร ยังไดมีการดำเนินงานในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานการรับรองมาตรฐาน ในป

การศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป

การศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) ไดรวบรวมผลการดำเนินงานตามขอกำหนดของ

หนวยงานตนสังกัด ซึ่งมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบตามตัวบงชี ้ สกอ. 13  

ตัวบงช้ี และ มรสน. 21 ตัวบงช้ี ซึ่งผลการประเมินตนเอง ดังตารางตอไปนี้  

พันธกิจท่ี 5 การบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
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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 4.27 4.52 ดี ดีมาก 4.27 4.51 ดี ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 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 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คาคะแนนเฉลีย่ทุกองคประกอบ 4.66 4.75 ดีมาก ดีมาก 4.66 4.74 ดีมาก ดีมาก 
 

 
 

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 3.99 3.99 5.00 5.00 3.61 4.42 4.27 4.51 ดี ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 - - 5.00 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 4.25 4.25 5.00 5.00 4.31 4.67 4.66 4.74 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 ตัวบงชี้  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

การวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
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 บรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง หลักเกณฑใหมในการกำหนดการขอตำแหนงทางวิชาการ และการ

ดำเนินการดานการวิจัย แนวทางการตีพิมพวารสารมาตรฐาน 

ในวันที ่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที ่ผาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณ ศาสตราจารย  

ดร.ทศวรรษ สีตะวัน สำหรับการบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง หลักเกณฑใหมในการกำหนดการขอตำแหนง 

ทางวิชาการ และการดำเนินการดานการวิจัย แนวทางการตีพิมพวารสารมาตรฐาน เพื ่อใหอาจารย 

ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู ความเขาใจ และไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหนงทางวิชาการ 

 

 

 
 

 เสวนาและจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรระยะ 5 ป (2565-2569) 

ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเสวนาหัวขอ "ยุทธศาสตรดาน

การเกษตรที่มีการบูรณาการองคความรูสู นวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่น" ผานระบบ Zoom online และ 

Facebook live โดย ส.ส.สกุณา สาระนันท ตำแหนงกรรมธิการ กมธ.การวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัยและ

นวัตกรรม สภาผูแทนราษฎร รศ.ดร.ชนินทร วะสีนนท ตำแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร นายพัฒนะ มีพรม ตำแหนงหัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัด

สวนท่ี 3

• กิจกรรมในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สกลนคร นายโรจนวัฒน อินทรทุ ง ตำแหนงผู อำนวยการศูนยการศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ นายสัตวแพทยว ิศุทธิ์ เอื ้อกิ ่งเพชร ตำแหนงหัวหนากลุ มพัฒนาคุณภาพสินคาปศุส ัตว  

คุณอภิลักขณ มาสกุล ตำแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท กุลนารถ แกรนด จำกัด ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร 

ตำแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผูดำเนินรายการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร ราชพิลา ตำแหนง

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสกลนคร 
 

 
 

 อาจารยท่ีปรึกษาพบปะนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 

เพื่อในใหนักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

นักศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

(ZOOM Meeting)  
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 กิจกรรมถายทอดความรูการทำอาชีพเกษตร "ผลิตได ขายเปน" 

โครงการถายทอดความรูการทำอาชีพเกษตร “ผลิตได ขายเปน” ภายใตโครงการนอมนำศาสตร

พระราชาสูการพัฒนาอาชีพเกษตรอยางยั ่งยืน (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

ณ รานเตาเคียงภู ตำบลบึงทวาย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

 

 

 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดมีโอกาสมาจัดนิทรรศการแนะแนว

การศึกษาตอ ณ โรงเรียนรมเกลา ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 
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 สาขาสัตวศาสตร ควารางวัลชนะเลิศการแขงขันคลองโค งานเกษตรลุมน้ำโขง คร้ังท่ี 23 
 

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครไดเข าร วมการแขงข ัน "การแขงข ันทักษะ

ทางดานการเกษตร การคลองโคและฟาดแส" งานเกษตร

ล ุ มน ้ำโขงคร ั ้ งท ี ่  23 ท่ีคณะเกษตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน

ท ักษะการคล อง โค  รางว ัลรองชนะเล ิศอ ันด ับ  1  

การแขงขันฟาดแสลีลา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมกับ โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร 

พรอมดวยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หัวหนาสวนราชการ และคณะผูบริหารรวมเปนสักขีพยาน 

ในพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ "การศึกษาวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑจากัญชา"  

ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 

 

 
 

 
  

เครือขายความรวมมือ 
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ในวันพฤหัสบดีที ่ 16 ธันวาคม 2564 

เวลา บริษัท ไทยรุ งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 

สาขาสกลนคร  ได  เ ข  าพบคณะผ ู  บร ิหาร 

คณาจารยสาขาวิชาพืชศาสตร และสาขาวิชา

บริหารธุรกิจการเกษตร เพื ่อประชาสัมพันธ

ตำแหนงงาน “นักสงเสริม” รองรับการขยาย

พื้นที่สงเสริมใหม และปรึกษาหารือแนวทาง

รวมกันจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เพื ่อรวมพัฒนาองคกร และเปนการสรางอาชีพใหกับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณ บริษัท ไทยรุงเรือง

อุตสาหกรรม จำกัด ท่ีไดเล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผศ.ชาคร ิต ชาญชิตปร ีชา ร ักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมลง

นาม  MOU-Memorandum Of Understanding 

กับ คุณศุภชัย มิ่งขวัญ ผูจัดการ ภูตะวันออรแกนิค

ฟารม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให "ภูตะวันออรแก

นิคฟารม" เปนสถานประกอบการที ่รวมจัดการ

เรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดยมี

หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำรอง เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการ

ผักอินทรียต้ังแตตนน้ำถึงปลายน้ำ 
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ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจุดเนนดานการศึกษา โดยมีแนวนโยบายในการดำเนินการ

จัดการศึกษาโครงการ “ทายาทเกษตร” เพื่อสรางเกษตรกรรุนใหมกลับสูทองถ่ิน โดยพัฒนาจาก Traditional 

Farmer ไปสู Smart Farmer อยางเปนรูปธรรมอยางนอยมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 1-2 ครอบครัวตอป

การศ ึกษา คณะเทคโนโลย ีการเกษตรได ร ับทราบข อม ูลของน ักศ ึกษาที ่สม ัครเข าเร ียนในคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะพิจารณาสนับสนุนทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตร จึงได

ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ทัศนคติตอการเกษตร และความพรอมครอบครัวของนักศึกษามีผลสรุปวาเปนผูที่มี

ความพรอมในการสนับสนุนทุนการศึกษา 

ตามโครงการทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ใหกับนักศึกษาจำนวน 5 ราย โดยมีนักศึกษาท่ีไดรับทุน

ราชภัฏเพื่อทายาทเกษตรกร ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายคุณากร ชาสุรีย   นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร 

รหัสนักศึกษา 61102512106 

2. นางสาวปณิดา ศรีโลเจียว  นักศึกษาสาขาวิชาการประมง 

รหัสนักศึกษา 63102513101 

3. นายกฤษณะ สังกฤต   นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 

รหัสนักศึกษา 63102503108 

4. นางสาววิลาศิณี เทพศิลา  นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร 

รหัสนักศึกษา 63102511101 

5. นายณราทิพย หันโพธิ์   นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 

รหัสนักศึกษา 64102503120 

  

ทุนนักศึกษาภายใน 
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ปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคนิคการสัตวแพทยไดรับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากภายนอก 3 ทุน คือ 1. นายธนากร คำสงค ไดร ับทุน "ทุนสงนองเรียนจบ" ปที ่ 16  

(ระดับปริญญาตรี) ของ มูลนิธิอายิโนะโมโตะ ทุนที่ 2 นางสางสุภัททรา โสมศรี 3. นางสาวสุกัญญา ดาบพล

หาญ ไดทุนการศึกษาจากองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ประจำป 2564 ตามโครงการทุนการศึกษา

สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผูดอยโอกาส (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยนักศึกษาไดรับคาเทอม

ตลอดการศึกษาต้ังแตช้ันปท่ี 1-4 

 

 

 

ทุนนักศึกษาภายนอก 



อาจารย ์น.สพ.จกัรพรรดิ� ประชาชติ
ผูช้ว่ยศาสตราจารยท์รงทรพัย ์อรณุกมล
นางกิรอัชฌา แถมสมดี
นางสาวกนกภรณ์ จนัตะแสง
นายอภิสทิธิ� โสรนิทร์
นายศราวุฒ ิผายเงิน
นายเสกสรร บรบูิรณ์

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์น.สพ.ธราดล จติจกัร
อาจารย ์น.สพ.จกัรพรรดิ� ประชาชติ
ผู้ชว่ยศาสตราจารยท์รงทรพัย ์อรณุกมล
 อาจารยอ์นาวลิ พรหมเทพ
อาจารย ์ดร.สวุทิย ์ทิพอุเทน
นางสพุตัรา หลา้ชาญ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.รตัน์มณี ชนะบุญ
ผู้ชว่ยศาสตราจารยณั์ฐพงษ์ วงษ์มา
อาจารย ์ดร.สเุมธ เพยียุระ
อาจารยอ์รอนงค์ ไชยรา
ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์รอืงฤทธิ� หาญมนตรี
อาจารยส์มศักดิ� ศิรขินัธ์

คณะผู้จัดทําคณะผู้จัดทํา
รายงานประจําป� พ.ศ. 2564รายงานประจําป� พ.ศ. 2564

ที�ปรึกษาที�ปรึกษา

คณะทํางานคณะทํางาน

หน่วยงานหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร (อาคาร 12)
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนติโย ตําบลธาตเุชงิชุม อําเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 47000
โทรศัพท์         0-4274-3682
โทรสาร           0-4274-3682
Website        http://agt.snru.ac.th
Facebook     http://facebook.com/agtsnru

นายอนุวตัร อุ่นคํา
นางสาวมลัลกิาล ์สนิธุระวทิย์
นางสาวสกลสภุา เจนศิรวิงษ์
นายสญัญา แถมสมดี
นางสาวธวิาพร คําสงค์
นางรชัดาภรณ์ ราชติกา

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร
รองคณบดฝี�ายบรหิารและวางแผน
รองคณบดฝี�ายวชิาการและประกันคณุภาพการศึกษา
รองคณบดฝี�ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดฝี�ายวจิยัและพนัธกิจสมัพนัธ์
หวัหน้าสาํนักงานคณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร
ประธานสาขาวชิาสตัวศาสตร์
ประธานสาขาวชิาพชืศาสตร์
ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร
ประธานสาขาวชิาการประมง
ประธานสาขาวชิาธุรกิจการเกษตร
ประธานสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์
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