
 
 

-ร่าง- รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง  
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน วิทยากร 
๒. รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
๓. ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
๖. รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๗. ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๘. ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ 
๙. รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐. ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๑. ดร.สุมาลี เงยวิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ 
๑๒. ดร.จินตนา นภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และครือข่าย 
๑๔. ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
๑๕. รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ 
๑๖. ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๗. ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
๑๘. ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙. อาจารย์สังวาลย์ แก่นโส อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
๒๐. อาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒๑. นายสุภวัฒน์ โสวรรณ ี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๒๒. นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๒๓. นางสาวกฤษณา สมตา ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๒๔. นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๒๕. นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๒๖. นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๒๗. นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ นักวิชาการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
๒๘. นายศุภชัย บุญเฉลียว นักวิชาการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
 



ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ติดราชการ 
๒. รศ.มันทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ติดราชการ 
๓. ผศ.ดร.สงวน ธาน ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ติดราชการ 
๔. รศ.ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ติดราชการ 
๕. รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
๖. ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
๗. นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ติดราชการ 
๘. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ติดราชการ 
๙. อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ติดราชการ 
๑๐. ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ติดราชการ 
๑๑. ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ติดราชการ 
๑๒. อาจารย์สายเพชร อักโข รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะบริหารศาสตร์ ติดราชการ 
๑๓. ดร.อุทัย อันพิมพ์ 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  
คณะบริหารศาสตร์ 

ติดราชการ 

๑๔. นางมณฑิรา แก้วตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม คณะนิติศาสตร์ ติดราชการ 
๑๕. อาจารย์ปฐวี โชติอนันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ติดราชการ 
๑๖. ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ 

 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ติดราชการ 

๑๗. ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ติดราชการ 
๑๘. ดร.กฤตยา อุทโธ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ ติดราชการ 
๑๙. ดร.วศิน โกมุท อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  
๒๐. รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ติดราชการ 
๒๑. ผศ.ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ติดราชการ 
๒๒. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ติดราชการ 
๒๓. อาจารย์จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ติดราชการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
  

อธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ 

 ๑.๑ รายงานการด าเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ผ่านมา 
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ  

รายงานความก้าวหน้าของพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 17 กันยายน 2560 
1. พื้นที่บ้านหนองบัว ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การด าเนินงานมี ดังนี้ 

1) การอบรมการปลูกผักปลอดภัย   
2) การวางระบบน้ าโรงเรือน 



3) การสร้างโรงเรือนเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชน  
4) เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ปัญหาที่พบ 
1) โรงเรือนที่ก่อสร้างเกิดความเสียหายเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ 
2) การงอกของเมล็ดพันธุ์ มีอัตราการงอกต่ า เนื่องจากอุณหภูมิร้อนจัด และการรดน้ าไม่เพียงพอ 
3) จิ้งหรีดมีขนาดตัวเล็ก และมีปริมาณจ านวนจิ้งหรีดลดลง ตาย เนื่องจากได้รับสารเคมีจากยาฆ่า

ยุง 
4) การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง ยังขาดแรงจูงใจในการร่วมกันปฏิบัติงาน 

  2. พ้ืนที่บ้านศรีไคออก ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการ ดังนี้  
1) ประชุมให้ค าแนะน าเกษตรกรเพ่ือให้รวมกลุ่มท ากิจกรรมในชุมชน 
2) การเตรียมพ้ืนที่สร้างโรงเรือนปลูกผัน ณ บ้านนายสุวรรณ สิทธิ์ธัง  
3) อบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้กลุ่มเกษตรกร 

ปัญหาที่พบ 
1) การเกิดเลือดชิดในจิ้งหรีดและเกษตรกรยังไม่มีความช านาญในการเลี้ยง 
๒) การรวมกลุ่มเกษตรกรยังไม่เข็มแข็ง อยู่ในช่วงการเริ่มต้นตั้งกลุ่มท าให้มีผู้ปฏิบัติจริงเพียง 3 คน 

 
 รายงานความก้าวหน้าของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 

๑. พ้ืนที่อ าเภอเมืองจันทร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และคณะท างาน 
ได้ลงพ้ืนที่จัดอบรมการเพาะปลูกงา แบบครบวงจร ให้กับเกษตรกรที่สนใจจากบ้านไผ่น้อย ต าบลไผ่น้อย 
อ าเภอเมืองจันทร์ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อ าเภออุทุมพรพิสัย และอ าเภอขุขันธ์ จ านวน 52 คน 

ปัญหาที่พบ 
1) การสร้างโรงเรือนยังไม่มีความคงทนแข็งแรง 

 2. พ้ืนที่อ าเภอกันทรลักษ์ มี ๒ พ้ืนที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ บ้านทุ่งใหญ่ มีการด าเนินการดังนี้ 
 ๑) คณะท างานได้ติดตามการด าเนินโครงการ/ให้ค าแนะน า 
 ๒) มีการสร้างโรงเรือนปลูกผักเพ่ิมเติม จ านวน 5 หลัง 
 ปัญหาที่พบ 

1) การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่ชัดเจน เนื่องจากจ านวนคนที่เข้าร่วมมีจ านวนน้อยเกินไป 
  ๒.๒ พ้ืนที่บ้านกระแชง บ้านโนนสูง  
 1) มีการสร้างโรงเรือนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกผักในโรงเรือน 

๓. พ้ืนที่อ าเภอขุขันธ์ เกษตรกรกลุ่มนายสุทัศ จันทสุข 
  1) พ้ืนที่บ้านตาราง ต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์ มีการสร้างโรงเรือน ขนาด 2.7 x 10 เมตร 
จ านวน 2 หลัง สร้างเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มเกษตรกร 

รายงานความก้าวหน้าพ้ืนที่แปลงสาธิต ม.อุบลฯ และสมาร์ท ฟาร์ม 
1. การเตรียมพ้ืนที่ 
2. การสร้างโรงเรือนปลูกผักในพื้นที่แปลงสาธิต จ านวน ๕ หลัง 
3. การสร้างโรงเรือนปลูกผักของสมาร์ท ฟาร์ม จ านวน ๒ หลัง 
ปัญหาที่พบแปลงสาธิต 



1. เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ในฤดูฝน  
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ 

 
สรุปปัญหาโดยรวมทุกพ้ืนที่  

1. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ โรงเรือนพัง 
2. การงอกของเมล็ด 
3. การเกิดเลือดชิดของจิ้งหรีด 
4. ปัญหาน้ าท่วมแปลงเกษตร 
5. การรวมกลุ่มเกษตรกร 
6. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 
แนวทางแก้ไข 

1. การสร้างโรงเรือนให้มีความคงทนแข็งแรง ซึ่งการใช้ไม้ไผ่ท าโรงเรือน อาจจะต้องมีการแก้ไข 
2. มีการแนะน าการเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร/จัดท าคู่มือการปลูกผักให้กับเกษตรกร 
3. การจัดท าโปสเตอร์ การเลี้ยงจิ้งหรีด ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล ได้แนะน า การหาพันธุ์จากแหล่งอ่ืน

หรือการน าจิ้งหรีด มาเพ่ิมสายพันธุ์ใหม่ให้กับจิ้งหรีด 
4. การวัดปริมาณน้ าในพ้ืนที่น้ าท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม /ประสานผู้เชี่ยวชาญค านวณ น้ าขึ้น น้ าลง 

การระบายน้ า /เสนอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามาช่วยด าเนินการ 
5. มีการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร การรวมกลุ่ม วิทยากรได้แนะน าเรื่องการจัดท าบัญชีผลผลิต 

บัญชีรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยมอบหมายให้ ดร.วศิน โกมุท เป็นผู้รับชอบ 
6. งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

รายงานการเปิดตลาด 
1.ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย 
แนวทาง 
1.การให้เกษตรกรที่ปลูกผัก รวมตัวเข้ามาจ าหน่าย เพ่ือให้ปริมาณของผลผลิต เพียงพอต่อการเปิด

ตลาด 
รายงานความก้าวหน้า ด้านการบูรณาการ 

1. กระบวนการผลิต 1) คณะเกษตรศาสตร์ (องค์ความรู้นวัตกรรม) และ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(เครื่องจักรกล)  

2. การวิเคราะห์ 1) คณะเภสัชศาสตร์ (ตรวจสารตกค้าง) 2) คณะเกษตรศาสตร์ (ตรวจเบื้องต้น/ดิน)  
3. คณะวิทยาศาสตร์ (ปุ๋ยหมัก) และหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. การวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1) คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ (อาหาร สุขภาพ ยา) 
5. แปรรูป/บรรจุภัณฑ์ 1) คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และ 2) คณะเภสัชศาสตร์  
6. การตลาด คณะบริหารศาสตร์ (หาช่องทางการขาย)  
7. สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ (ดูแลสุขภาพท้ังของผู้ผลิตและผู้บริโภค) 
8. การร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก (ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล และส านักงานวิเคราะห์ดิน) 

เป้าหมายอนาคต 



Product list การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า การท าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ขายให้ได้ราคา  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการท างาน ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การท างานในพ้ืนที่ ควรให้ผู้ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการปลูกผักและการเลี้ยงจิ้งหรีด

ให้ได้ เช่น ผักไม่งอก เกิดเลือดชิดในจิ้งหรีด ควรปรับพฤติกรรมของเกษตรกร 2 เรื่อง 
ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมของเกษตรกร คือ 1) พฤติกรรมเกษตรกรความเคยชินในการท างาน ซึ่ง

ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการท างานของเกษตรกรให้ได้ 2) การใช้แหล่งรายได้เดิมเป็นแหล่ง
รายได้หลัก  

ประเด็นที่ 3 การลงติดตาม เพ่ือติดตามและให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร เพ่ือตรวจสอบและติดตาม
เกษตรกร การลงพ้ืนที่ ควรให้จัดท าเป็นตารางก าหนดการลงพ้ืนที่ชัดเจน เพ่ือให้การท างานมีระบบ 
รวมถึงการจัดท าระบบ IT ส าหรับคณะท างานและเกษตรกร การแชร์ข้อมูลภายในของคณะท างานได้
ทราบทุกคน 

  
 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมย่อยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ 

๑. รายงานความก้าวหน้าเรื่อง “การจัดท าโรงเรือนปลูกผักปลอดภัย” 
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์  คณะเกษตรศาสตร์ 
การด าเนินโครงการ สร้างโรงเรือน  

1. การสร้างโรงเรือน รองบประมาณปี 61 ในการด าเนินการต่อไป 
2. การลงพ้ืนที่ติดตามงาน ซึ่งในระยะเริ่มต้น จะมีการลงพ้ืนที่บ่อยขึ้น อาจมีการวางแผนร่วมกับ

เกษตรกร โดยคณะเกษตรศาสตร์ อาจน าเมล็ดพันธุ์ และวัสดุเพาะปลูก  
3.การอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกที่ถูกวิธีให้กับเกษตรกร โดยมีการวางแผนให้เกษตรกร

รับผิดชอบ คนละโรงเรือน  
4. การจัดสรรรายได้ของเกษตร การแบ่งรายได้ให้กับเกษตรกรและเข้ากลุ่ม 

แผนการพัฒนาระยะต่อไป 
1. พ้ืนที่บ้านนายกิมฮง บุญมี รู้จักวิธีการการเพาะปลูกและสามารถท าได้แล้ว การตลาดเป็นการ

จ าหน่ายในชุมชน จึงยังไม่พบปัญหาการขาย เนื่องจากผลผลิตยังไม่เพียงพอตลาดใหญ่ แต่ประสบปัญหา 
เรื่องปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ซึ่งจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องดินในล าดับต่อไป 

2. พ้ืนที่บ้านศรีไคออก ต้องการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ วางแผนให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี เพ่ือส่ง
จ าหน่ายที่ตลาดมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และขยายพ้ืนที่ปลูกผักใน
โรงเรือนทีบ่้านสระสมิงต่อไป 

3. วางแผนการปลูกพืชที่มีสารไรโคปีน ซึ่งมีมากในมะเขือเทศ เพ่ือน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
ประเด็นการท า Functional food แนวคิดการแปรรูปลูกมะเขือเทศ เป็น สแน็ค โดยได้รับ สาร 
Lycopene ซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่พบในมะเขือเทศซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ
ภายในร่างกาย 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 



 ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน 
1. การอบรมเกษตรกร ควรมีภาพประกอบเนื้อหาเพ่ือให้เกษตรกรมองเห็นภาพขั้นตอนได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ จัดท ารูปภาพประกอบการอบรม เพ่ือให้เกษตรกร
เห็นภาพการท างานที่ชัดเจน 

2. เสนอให้บรรจุ มะเขือเทศ เป็นพืชส าคัญที่ควรปลูก และควรปลูกมะเขือเทศ ให้เป็นพันธุ์ด้วย Air 
dry เกษตรแบบยูนีก การปลูกเพ่ือเพ่ิมสาร Lycopene  

 
๒. รายงานความก้าวหน้าเรื่อง “งา และ จิ้งหรีด”  

     ดร.จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ 
ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
1. งา  

๑) การผสมน้ ามันงาในผลิตภัณฑ์ เช่น แฮโทนิก โลชั่น สบู่กลีเซอรีน (อยู่ในขั้นตอนการปรับความ
แข็งตัวของสบู่)  

๒) การสกัดสาร เซซามิน เซซาโมลิน ได้ท าการสกัดแล้ว ตามสูตร อาจารย์บรรชา ซึ่งคาดว่าจะได้
สูตรต้นแบบภายในเดือนกันยายน นี้ รูปแบบการท าเน้นเรื่องเครื่องส าอางเป็นหลัก 
2. จิ้งหรีด 

จิ้งหรีดพันธุ์สะดิ้ง ไม่ต้องหีบน้ ามันเพราะมีปริมาณน้ ามันค่อนข้างต่ า ส่วนจิ้งหรีดพันธุ์ทองด า และ
ทองแดง มีปริมาณน้ ามันอยู่มาก จึงจ าเป็นต้องหีบน้ ามันก่อนน ามาแปรรูป โดยน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์โปรตีนส าหรับชงดื่ม  

ทั้งนี้ วิธีการผลิต คือ การผสมเนื้อจิ้งหรีดอบแห้ง น้ ามันร าข้าว(หอมมะลิ) กากงาที่ผ่านการหีบ
น้ ามัน และแต่งรสชาติด้วยผงโกโก้ เข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นการท ามือ จึงท าให้อานุภาพไม่สม่ าเสมอ
เท่าท่ีควร ทั้งนี้ รูปแบบการท าโปรตีนจิ้งหรีดมีทั้งแบบอบ และแบบต้ม ซึ่งคงต้องมีการวิเคราะห์หาคุณค่า
ของโปรตีน น้ ามันที่ได้จากการหีบจิ้งหรีด มีสาร SDL LDL ซึ่งสามารถบ ารุงร่างกายได้ค่อนข้างดี โดยการ
น าไปบรรจุแคปซูล  
๓. ปีงบประมาณ 61 คณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนองบประมาณจัดซื้อเครื่องหีบน้ ามันที่สามารถหีบน้ ามัน

จิ้งหรีดและน้ ามันจากพืชได้หลายชนิดแบบสเกลเล็ก เนื่องจากที่ผ่านมามีความเสี่ยงในการขนส่งจิ้งหรีดไป
หีบน้ ามัน ทั้งนี้ จากการประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องหีบน้ ามัน ราคาเครื่องละประมาณ 30,000 บาท 

4. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากพืช แบบแคปซูลเพ่ือจ าหน่าย คือ ขิงและขมิ้น ฟ้าทะลายโจร ส่วนพริก 
แปรรูปเป็นเจลถูนวด 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  

๑. มอบหมายให้ คณะเกษตรศาสตร์ ปลูกงาให้ได้สารส าคัญ สารเซซามีน เซซาโมลิน ให้มากข้ึน 
2. สอบถามและเสนอแนะ การสกัดน้ ามันงานและการแปรรูปจิ้งหรีด 

1) สารเรืองแสงในงาว่ายังมีหรือไม่ มีสรรพคุณอะไร 
2) สีของงา (สีด า) สามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง  
3) กลิ่นจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์โปรตีน ควรผลิตผงจิ้งหรีด 2 แบบ คือแบบกลิ่นธรรมชาติและแบบไม่มี

กลิ่น  



3. มอบหมายให้ ดร.จินตนา นภาพร ประสานงานกับ ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง อาจารย์ภาคอุตสาหกรรม
อาหารคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับจิ้งหรีดและงาที่หลากหลายต่อไป 

4. มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา สมตา รับผิดชอบการจัดหาจิ้งหรีดทุกสายพันธุ์ให้กับคณะเภสัช
ศาสตร์เพ่ือความต่อเนื่องในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
ประเด็นหารือร่วมกัน 

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ได้น าเสนอข้อมูลสารส าคัญในพืช ซึ่งเป็นผลงานของ ศ.ดร.นันทวัน บุณยะ
ประภัศร สรุปสารส าคัญ ดังนี้  

  1. สารไรโคปีน พบในมะเขือเทศ  
2. สารฟาร์เมอนอย พบในพืชเกือบทุกชนิด เป็นสารที่ยับยั้งคอเลสเตอรอลในเลือด ลดระดับ

คอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เส้นเลือดตีบ  
3. สารไฟเบอร์ พบในพืชที่มีไฟเบอร์ทุกชนิด ลดความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงแข็ง เส้นเลือดตีบ 

โรคหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร  
4. สารป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ อาทิ สารเคอคิวมินได้จากขมิ้น สารเรสเวอราทัลได้จากองุ่น 

สารแล็คติกแอซิส และคุนนิชาลาจินได้จากทับทิม สารไฮดอกซี่สติวบินได้จากลูกหม่อน สารอะซิติล
โคลีนเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์ ไดจ้ากกระเพรา ผัก ผลไม้ท่ัวไป เป็นต้น 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เสนอเพ่ิมเติม เรื่องสารฟาร์เมอนอย ในปัจจุบันน ามาท าเป็นยารักษา

โรคริดสีดวงทวารได้ด้วย 
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เสนอให้ คณะเภสัชศาสตร์สาร และคณะเกษตรศาสตร์ พิจารณารายการของ

พืชว่าพืชอะไรบ้างที่สามารถปลูกง่าย และได้สารส าคัญ จะท าให้ท างานได้เร็วขึ้น เช่น คณะเภสัชศาสตร์ หา
วิธีการสกัดสาร และคณะเกษตรศาสตร์ หาวิธีการปลูกพืชและเก็บเกี่ยวให้ได้สารในปริมาณมาก 
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ เสนอว่า ประเด็น การท างานวิจัยร่วมกัน 

1. คณะเกษตรศาสตร์ ต้องท าวิจัย แต่ละหน่วยมาวิจัย ดูดิน น้ า อากาศ พืชชนิดไดปลูกแล้วได้สาร 
ชนิดของดิน ปุ๋ยทีใส่ต้องมีความพอเหมาะ เพ่ือส่งให้คณะเภสัชศาสตร์ การวางแผนเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในทุกส่วนของภาคการผลิต  

2. การขาย หาตลาด ท าให้มีมูลค่า ขายได้  
 

๓. รายงานความก้าวหน้า ตลาดสีเขียวของคณะบริหารศาสตร์ 
ดร.สุมาลี เงยวิจิตร คณะบริหารศาสตร์ 

ในปัจจุบันมีการจัดท าตลาดสีเขียวของคณะบริหารศาสตร์  ประสบปัญหา คือ ผลิตภัณฑ์ที่น ามา
จ าหน่ายไม่มีความหลากหลาย ไม่ใช่ผักเศรษฐกิจ เกษตรกรอยู่ไกล ปัจจุบันเหลือเกษตรกรเพียง 6 - 7 
รายเท่านั้น ทั้งนี้ ในระยะหลัง ได้มีการปรับรูปแบบการท าอาหารส าเร็จรูปจ าหน่าย จากการส ารวจยอด
จ าหน่าย มียอดคงท่ีวันละประมาณ 10,000 บาท  

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
1. พยายามดึงเครือข่ายเดิม ให้กลับเข้ามาจ าหน่ายสินค้าอีก 
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง รวมถึงไม่มีงบประชาสัมพันธ์ และข้อจ ากัดในการท างาน  
3. การให้เครือข่ายของคณะเกษตรศาสตร์ เข้ามาจ าหน่ายสินค้าได้  



4. เสนอให้นักศึกษาปลูกผัก เพ่ือน ามาจ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมสีสันและความหลากหลายของสินค้า 
แต่ปัญหาคือ ผลิตภัณฑ์ที่มาจ าหน่ายผลผลิตไม่สม่ าเสมอ และไม่สามารถความคุมการผลิตได้  

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เสนอให้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
1. เสนอให้นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์และสโมสรนักศึกษาเข้ามา มีส่วนร่วมในกิจกรรม การหา

กิจกรรมเข้ามาท าร่วมกับชาวบ้าน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาให้ได้ (แม่โจ้มีจัดกิจกรรม สอน
การท าอาหาร)  

2. เสนอให้ประสานงานกับเครือข่ายที่มีแหล่งผลิตผักปลอดภัย อาทิ สมาร์ท ฟาร์ม เกษตรกร
เครือข่ายผักปลอดภัยจังหวัดของจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ 
เกษตรกรเครือข่าย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่ท างานร่วมกัน รวมถึงการติดต่อ
ร้านอาหารเพ่ือเข้ามาซื้อสินค้า  

3. การน าเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยระดมนักศึกษาเป็นก าลังหลักในการเข้าส่งเสริม
ในชุมชนเพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้าการเกษตร การแปรรูปสินค้า  
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ เสนอแนะการจัดโซนตลาดเขียวให้มีการแบ่งโซนที่กว้างขึ้น มีทั้งโซนผัก

อินทรีย์ โซนผักปลอดภัย และโซนสินค้าท่ัวไป 
 

๔. รายงานความคืบหน้าแปลงเกษตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๗๐ ไร ่ 
ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย คณะเกษตรศาสตร์ รายงานดังนี้ 

กิจกรรมของแปลงสาธิตและสมาร์ท ฟาร์ม 
1. กิจกรรมปลูกผัก ผักกินใบ ผักสวนครัว โดยให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 4 ดูแล  
2. พืชที่ปลูก อาทิ กระเจี๊ยบแดง เป็นเพ่ือเป็นพันธุ์ กล้วย และข้าว 

    3. การเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรอินทรีย์ 
 4. สมาร์ท ฟารม์ มีการจัดอบรม สร้างโรงเรือน ติดตั้งโซล่าเซล และระบบเซ็นเซอร์ 

ปัญหาในพ้ืนที่ คือ เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่การเกษตร 
แผนที่จะด าเนินแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

1. น้ าท่วมฟาร์ม ทางเข้าและทางออก ซึ่งน้ าท่วมขังในลักษณะที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล ได้เสนอแนวคิดการท าธนาคารน้ าใต้ดิน  การท าคันดินกั้นน้ า (กองทุนน้ า
บาดาล ) เป็นต้น 

2. การวัดระดับน้ า น้ าเพ่ิม น้ าลด โดยเสนอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าไปส ารวจพ้ืนที่น้ า
ท่วม 

รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล ได้เสนอวิธีการระบาย ซึ่งมีหลายวิธี อาทิ การวางท่อ การไหลตามผิวดิน เก็บน้ า
ใต้ดิน คุ้มค่ากับการลงทุน  

ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ ได้เสนอแนวทางด าเนินงานว่า ในเบื้องต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จะลงพ้ืนที่เพ่ือ
ส ารวจพื้นที่น้ าท่วมเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไข 
โดยขอให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. ป้องกันน้ าท่วม พ้ืนที่ทั้งหมด 120 ไร่ สามารถได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไม่ให้มีน้ าท่วม 
2. มีน้ าเพียงพอในการท าเกษตรทั้งพ้ืนที่ 
3. ในการปรับปรุงดิน ไม่ควรให้กระทบต่อสภาวะอินทรีย์ของพ้ืนที่  



 ทั้งนี้ หากด าเนินการตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ความต้องการ การจัดการต้นทุนให้ต่ า เพ่ือการ
บริหารจัดการพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ลดภาระการจัดการน้ าที่ซับซ้อน 
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เสนอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบผลิตเครื่องล้างงา เครื่องอบรังไข่ ลด

ความชื้นของรักไข่ ส าหรับเลี้ยงจิ้งหรีด  
รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล ไดก้ล่าวถึงการด าเนินการของบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. เป็นที่ปรึกษาไลน์การผลิตของศูนย์งา มีการผลิตเครื่องนับเมล็ดงาให้ศูนย์งา โดยมีนักศึกษาร่วม
กิจกรรม ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้มีการออกแบบเครื่องล้างงาไว้แล้ว 

2. การออกแบบผลิตเครื่องควบคุมความชื้น มอบหมายให้ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง และ ผศ.ดร.อ าไพ
ศักดิ์ ทีบุญมา ด าเนินการ ทั้งนี้ ได้ขอให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลการเพาะเลี้ยง
จิ้งหรีดเพ่ือจะได้ออกแบบผลิตเครื่องมือได้ถูกต้องตามต้องการ 

3. มอบหมายให้ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง และ ผศ.ดร.อ าไพศักดิ์ ทีบุญมา เข้าไปดูพ้ืนที่ เพ่ือหาวิธีการ
ควบคุมการและแก้ไขปัญหา รวมทั้งจะได้หารือร่วมกับกองกายภาพ เพ่ือหาแนวทางส ารองน้ าเพ่ือให้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี 

4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการเพ่ือให้กลุ่มอาจารย์ในคณะได้ทราบข้อมูลโดยทั่ว
กัน 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้เสนอให้ผลิตเครื่องมือการใช้งานในเบื้องต้นแบบง่าย ราคาถูก เพ่ือให้
เกษตรกรได้ใช้ก่อน โดยให้นับจ านวนคนที่ต้องใช้ ทั้งนี้ เสนอให้คณะเกษตรศาสตร์ ดู Requirement เรื่อง
อาหาร และเครื่องจักรกล 

อธิการบดี เสนอการด าเนินกิจกรรม ให้เน้นเรื่องการท าเกษตรเพ่ือเป็นอาหาร สมุนไพร รวมถึงการ
ท างานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ควรเป็นการท างานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน การเลี้ยงจิ้งหรีดควรออกแบบเป็น compact เพ่ือลดความสิ้นเปลืองของ
พลังงานและอาหาร  

รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล รับโจทย์ และด าเนินการ โดยจะประสานงานร่วมกับ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ   
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล และคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือด าเนินโครงการ โดย
ก าหนดรับ proposal ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

 
ประเด็นสอบถาม 

อธิการบดี สอบถามเรื่องการขอเพ่ิมพ้ืนที่ของแปลงสาธิตมหาวิทยาลัย การด าเนินการควรเสนอให้
ถูกต้องตามข้ันตอน ซึ่งในข้ันตอนแรกควรมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม กบม. โดยการผ่านอธิการบดีก่อน  

ทั้งนี้ จากการด าเนินการดังกล่าว มอบหมายคณะเกษตรศาสตร์ ติดตาม เนื่องจากอธิการบดียังไม่เห็น
เรื่องการขอเพ่ิมพ้ืนที่  

 
๕. รายงานการด าเนินการจดัท าเสื้อโครงการเศรษฐกิจฐานราก 

อาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การจัดท าเสื้อโครงการฯ เพ่ือให้คณะท างานได้ใช้เป็นชุดปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เป็นเสื้อผ้าม่อฮ่อมทอมือ 

เนื้อผ้านุ่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีการปักโลโก้ของโครงการฯ มีแผนในการจัดท าเสื้อทั้งหมด 100 
ตัว 

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
อธิการบดี เสนอ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างควรด าเนินการให้ถูกต้อง ตามขั้นตอน ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นใน

การแจกและควรมีการเซ็นรับเสื้อไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

๖. รายงานการอบรม งา 
รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงาน ดังนี้ 

  ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ได้มีการจัดอบรมงาแบบครบวงจรให้กับเกษตรกรที่ บ้านไผ่
น้อย ต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกษตรกรเข้าร่วมอบรมประมาณ 52 คน 
ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม พบว่า 

๑. เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรมแล้ว ได้ทดลองน างาที่ได้รับจากการอบรมที่ผ่านมา ไปปลูก
บนคันนา ซึ่งถ้าท าตามขั้นตอนที่แนะน าจากการอบรมก็ให้ผลผลิตดี เท่ากับปลูกในแปลงนา  

2. พฤติกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่ว่าง่าย ให้ท าอะไรก็ท า ท าตามเทคนิค มีความพอเพียง 
3. พ้ืนที่ปลูก เป็นที่ลุ่ม บางส่วนเป็นพื้นที่เนินแต่สามารถปลูกได้ บางพ้ืนที่เป็นที่ดอน  
4. พันธุ์ที่ปลูก คือ พันธุ์นครสวรรค์ พันธุ์พ้ืนเมือง  

แผนการการด าเนินการ 
1. เกษตรกรบางรายพร้อมปลูกงา ประมาณต้นเดือนตุลาคม   
2. ผลิตภัณฑ์จากงาที่ได้แนะน าให้เกษตรกรเริ่มท าหลังจากได้ผลผลิตคือ งาคั่ว งาบด น้ านม

ธัญพืชผสมงาบด ซึ่งสามารถท าได้ง่ายเมื่อร่วมกลุ่มกันได้มากพอและมีผลผลิตงามากพอจะขยาย
ไปสู่การท าเป็นวิสาหกิจชุมชนหาเครื่องสกัดน้ ามันงาขาย 
จากการอบรมที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจมาก รวมถึงมีเกษตรกรจากอ าเภอโพธิ์ศรี

สุวรรณที่เข้าร่วมอบรม เสนอให้ไปจัดอบรมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งวิทยากรยินดีเข้าไปจัดอบรมให้กับ
เกษตรกร  
อธิการบดี เสนอแนะให้เปรียบเทียบสาร ส าคัญที่อยู่ในน้ ามันงาและน้ ามันตับปลา โอเมก้า 3 (ป้องกันอัลไซ

เมอร์) ซึ่งอาจมีวิตามินที่ใกล้เคียงกันและใช้แทนกันได้เพ่ือให้น้ ามันงาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ใช้แทนน้ ามัน
ตับปลาซึง่มีราคาแพงกว่า 

 
๕. รายงานความก้าวหน้าผลการวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก 

ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต  
 จากการวิเคราะห์ปุ๋ย 6 ตัวอย่าง จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้ จุลิทรีย์ที่วิเคราะห์ คือ จุลินทรีย์ทั้งหมด เชื้อ

รา ผล  การวิเคราะห์สภาพทางกายภาพ ความเป็นกรด เป็นเบส ความชื้น  
คงเหลือผลการวิเคราะห์ของ Organic Matter และค่า EC ซึ่งคาดว่าปลายเดือนกันยายน คงจะได้

ทราบผลวิเคราะห ์
ทั้งนี้ จากการจ าแนกจุลินทรีย์ พบว่า จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่า คีโตรเมี่ยม ซึ่งมีอยู่ในปุ๋ยหมัก สูตร 

พด. อยู่แล้ว 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้สอบถามประเด็นดังนี ้
1. การวิเคราะหค์่าสูงต่ าในปุ๋ย ควรน าไปสู่ค่ามาตรฐาน กระบวนการรักษามาตรฐานท าอย่างไร  



2. เสนอแนะให้ ผศ.ดร.ชลิดา ปุกหุต และรศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ สรุปข้อมูลในเบื้องต้น เพ่ือ 
1) น าไปสู่มาตรฐานอย่างไร 
2) มาตรฐานการผลิต การใช้ การเก็บรักษาอย่างไรบ้าง  

 
ประเด็นหารือร่วมกัน 

อธิการบดี ได้สอบถามถึง วาระการยกระดับงาน เช่น คณะเภสัชศาสตร์ ท ารายละเอียดแผนงาน งานวิจัย 
บัวบก และต้องการทราบระบบข้อมูลการท างาน การเก็บข้อมูลแบบระบบ เช่น ฐานข้อมูลด้านเกษตร เภสัช
วิทยา เป็นต้น รวมถึงการเข้าพ้ืนที่ควรมีการเก็บข้อมูล เก็บภาพถ่ายทุกครั้ง 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน มอบหมายให้ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ติดตามเรื่องสารสกัดจากใบบัวบก  
นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ ได้ชี้แจง เรื่องการประสานงานกับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันพุธที่ 4 

ตุลาคม 2560 เพื่อหารือเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบ  
ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เสนอเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ออกแบบควรเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่อง 

ICT เป็นผู้ด าเนินการ โดยท าให้เป็น website data management 
อธิการบดี เสนอเรื่องการออกแบบโครงสร้าง ควรสร้างเผื่ออนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี

การด าเนินโครงการในแบบเดียวกัน 3 โครงการ คือ โครงการบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากฯ โครงการรากแก้ว 
และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นเชิงนโยบายการท าเกษตร เรื่อง อาหารและสมุนไพร โดยต้องการให้ออกแบบ
เว็บไซต์เพ่ือน าข้อมูลแบบเดียวกัน 3 platform มาใช้ร่วมกันได้อย่างไร ทั้งนี้ ควรมีการจัดประชุมส าหรับการ
จัดท าโปรแกรมด้วย 

รวมถึงได้สอบถาม การด าเนินกิจกรรมการปลูกผัก การเลือกปลูกผักแต่ละชนิด เลือกจากอะไร Criteria 
1) ของที่คน Consume 2) มีศักยภาพท าเรื่องนั้น 3) มีวัตถุดิบในพ้ืนที่ ควร Identify ให้ชัด และต้องมั่นใจ
ว่าท าให้ถูกทาง 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้เนอแนวทางการท างาน โดยพิจารณาจากงานที่ท ามา ได้ดังนี้ 
1. การถอดบทเรียน จัดท าคู่มือเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผัก ใส่รูป คู่มือการตั้งกลุ่ม คู่มือการเลี้ยงจิ้งหรีด 

การปลูกใบบัวบก และการขาย  
2. เมล็ดพันธุ์ ตัวอ่อน จุลินทรีย์ก าจัดโรค มหาวิทยาลัยควรท าเอง เพ่ือเป็นแหล่ง supply   
3. เครื่องจักรกล เป็นเรื่องภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
4. เรื่องโครงการ 1) คณะท างานควรรู้ เรื่องนอกโครงการ ของคณะต่าง ๆ ด้วย และ 2) เครือข่าย

ภายนอกมหาวิทยาลัย เครือข่าย Smart Farm เครือข่ายอินทรีย์ แนวทางคือ คณะท างานควรไปเรียนรู้ท า
ความรู้จักหรือจัดสัมมนา ให้กับเกษตรกรในเขตอีสานใต้ ซึ่งอาจจะก าหนดวันอบรม 2 วัน เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนภาคพ้ืนที่ไปได้เร็วขึ้น 

อธิการบด ีชี้แจง เรื่องการการจัดท าคู่มือการปลูกผัก ควรให้ผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบ โดยมอบหมายให้ รศ.
ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ เป็นผู้ด าเนินการเขียนคู่มือ ลงชื่อผู้เขียน  

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ได้เสนอให้พิจารณา เรื่อง การจัดกิจกรรมของโครงการเศรษฐกิจฐานราก จะจัดใน
งานเกษตรอีสานใต้ โดยจะจัดการสื่อกิจกรรมไปยังสังคม ประชาคม ประเด็นไหนที่สื่อได้ ประเด็นไหนสื่อ
ไม่ได้ อย่างไร  

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ยังไม่สื่อสารข้อมูลกับใคร ซึ่งอาจจะเกิดการลอกเลียนแบบได้  



2. หากต้องการสื่อข้อมูล ควรสื่อกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ พืชสวนครัว ซึ่งสื่อในรูปแบบของการให้
ความรู้ด้านการปลูก ขั้นตอนการผลิต การควบคุมโรค ป้องกันโรคในเชิงลึก เป็นต้น 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

- อธิการบดี จะแจ้งวันประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือหารือการท างานร่วมกัน 
- ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 

  
ปิดประชุมเวลา ๑6.๓๐ น. 

 
ลงชื่อ.................................. 
 (นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ...................................          ลงชื่อ................................... 
   (นายสุภวัฒน์ โสวรรณี)                (ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 1      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 2 

 


