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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร	รามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	
พระราชทานนาม	“	ราชภัฏ	”	และตราประจำามหาวทิยาลัย	
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร	 โดยนาม	
“ราชภัฏ	 หมายความว่า	 เป็นคนของพระราชา”	 ชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น	 ได้เทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้า
และจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ	และปฏิบัติ
หน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท	 ในการพัฒนา
ประเทศและบำาบดัทกุข	์บำารงุสขุแกพ่ี่น้อง	ประชาชนชาวไทย
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	 “ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำางานให้เข้าเป้า			
ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ินใน	
ท้องที่ตน	 โดยต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน	 และ
เมือ่ตกลงกนัแล้วให้นำายทุธศาสตรใ์หมม่าประยกุต์
ใช้และปรับให้เหมาะสมกับสภาพและประเพณี											
ท้องถิ่นด้วย”

พระบรมราโชบาย 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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การพัฒนาท้องถิ่น	:	ปณิธานราชภัฏสกลนคร	 Contentสารบัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับทางการศึกษา
	 การผลิตครู
	 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 การพัฒนาการเรียนการสอน
				 นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

โดย บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
 หมู่บ้านราชภัฏ	สู่	เต่างอยโมเดล	เพื่อ...สร้างคน	สร้างการเรียนรู้	สร้างการเปลี่ยนแปลง
	 คราม	:	ภูมิปัญญาไทย	ความภูมิใจสู่สากล
	 ราชภัฏกับการพัฒนาหนองหาร	
	 เกษตร	คุณค่าเพิ่ม
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร
S a k o n  N a k h o n  R a j a b h a t  U n i v e r s i t y

ปรัชญา
							 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น	 มุ่งความเป็นเลิศทาง
วิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม	 ร่วมชี้นำาการพัฒนา 
ท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์	
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	ที่มีคุณค่าทางวิชาการ	พร้อม
เข้าสู่ระดับสากล

พันธกิจ	
	 1.	ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
	 2.	วิจัย	พัฒนาองค์ความรู้	และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
	 3.	ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 4.	พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
	 5.	บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

 ประกอบด้วย	4	ประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้
	 1.	การพัฒนาท้องถิ่น
	 2.	การผลิตและพัฒนาครู	
	 3.	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	
	 4.	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ



6 www.snru.ac.th



การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การยกระดับทางการศึกษา
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การผลิตครู	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

การผลิต เป้าหมาย

วิเคราะห์ปัญหา

วางแผนดำาเนินการ

กระบวนการ
ดำาเนินงาน

ผลการผลิตครู	

เกณฑ์/ความสอดคล้อง

เกณฑ์	สกอ.

เกณฑ์คุรุสภา

ความต้องการท้องถิ่น

ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน

นวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย	เช่น	EDLTV,	PLC,	STEM	เป็นต้น

สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการฝึกประสบการวิชาชีพครู

มีหลักสูตรผลิตครูที่มีคุณภาพและมีความสอดคล้องต่อความต้องการของสังคมและชุมชน
ท้องถิ่น	และเป็นไปตามเกณฑ์	สกอ.	และคุรุสภาจำานวน	14	หลักสูตร		

ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความชำานาญในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูที่มีจิตอาสา
พัฒนาสังคมที่สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น	

บัณฑิตสามารถสอบรับราชการครูได้จำานวนมากและมีเกณฑ์ภาวะการมีงานทำา
อยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกหลักสูตร

ผลิตครูจิตอาสา
   รับใช้ท้องถิ ่น
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การพัฒนาครู	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าหมายของการพัฒนา
		1.	ครูมีความรู้	ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน	การวิจัย	และการใช้นวัตกรรม
		2.	ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	การวิจัย	และการใช้นวัตกรรม
		3.	ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	การวิจัย	และการใช้นวัตกรรม

สำารวจความต้องการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.	ประชุมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ
			สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.	ผลสำารวจความต้องการของครู
			จากเขตพื้นที่การศึกษา
3.	ผลสะท้อนจากการดำาเนินงาน
			ครั้งที่ผ่านมา

ศึกษานโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูของรัฐบาลปัจจุบัน

1.	การวิเคราะห์ปัญหาที่สอดคล้อง
กับความต้องการท้องถิ่น

2.	การวางแผน
การดำาเนินงาน

3.	กระบวนการดำาเนินงาน 5.	ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำาเนินงาน

4.	ผลการดำาเนินงาน

ออกแบบหลักสูตร
โดยคณาจารย์

วิพากษ์หลักสูตรโดย
1.	ผู้เชี่ยวชาญจากเขต
			พื้นที่การศึกษา
2.	ผู้อำานวยการ
			สถานศึกษา
3.	ครูชำานาญการใน	
			5	กลุ่มสาระ

ระยะที่	1	การพัฒนาความ
รู้แก่ครู

-	โครงการคูปองพัฒนาครู	ปี	2559
-	โครงการพัฒนาคุณภาพ
		การศึกษาและ	การพัฒนาท้องถิ่น
		โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
-	โครงการปลูกสร้างสอนความรู้
		พื้นฐานภาษาอังกฤษ
-	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด
		การเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
		ระบบพี่เลี้ยง
-	โครงการพัฒนาความรู้และ
		สร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยง
		ในรายวิชาสังคมศึกษา

ระยะที่	2	การติดตามและแลกเปลี่ยนความรู้

ผลสะท้อนกลับ

นวัตกรรมที่ใช้ในการ
พัฒนา

-	ชุมชนแห่งการเรียนรู้
		วิชาชีพ	(PLC)
-	การสอนภาษาอังกฤษ
		เพ่ือการส่ือสาร
-	Problem-Based	Learning
-	Project-Based	learning
-	STEM	Education
-	Creativity-Based	
		Learning
-	Enquiry-Based	Learning
-	โปรแกรมสำาเร็จรูปทาง
		คณิตศาสตร์
-	โครงการพัฒนาความรู้และ
		สร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยง
		ในรายวิชาสังคมศึกษา

-	การเปิดปิดภาคเรียน
		ไม่ตรงกัน	ทำาให้ช่วง
		เวลาดำาเนินโครงการ
		มีน้อยโครงการ
-	ครูมีภาระงานและ
		กิจกรรมมาก	ส่งผลต่อ
		การติดตามผล

ผลผลิต
-	ครูมีความรู้	ความ
		สามารถ	มีทักษะ	และ
		มีเจตคติที่ดีต่อการ		
		ออกแบบการเรียน
		การสอน	การจัดกิจกรรม
		การเรียนการสอน	
		การวิจัย	และการใช้
		นวัตกรรม

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
-	ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-net)	ของนักเรียนสูงขึ้น
-	ครูใช้นวัตกรรมในการออกแบบเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
		ผู้เรียนได้

พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี

ผลสะท้อนกลับ ระยะที่	3	การจัดนิทรรศการเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาครู
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เป้าหมาย

การพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.	นักเรียนโรงเรียนตำารวจ
			ตระเวนชายแดนมีผลสัมฤทธิ์
			ทางการเรียนตำ่า	
2.	ครูโรงเรียนตำารวจตระเวน
			ชายแดนต้องการความรู้
			ความเข้าใจในวิชาที่สอน
3.	ครูโรงเรียนตำารวจตระเวน
			ชายแดนต้องการทักษะและ
			เทคนิควิธีการในการจัด
			การเรียนการสอน

1.	คณะครุศาสตร์	ร่วมกับกองกำากับ
			การตำารวจตระเวนชายแดนที่	23	
			ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
			ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
2.	หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ	นำาเสนอ
			วิธีการในการแก้ปัญหาการจัด
			การเรียนการสอน
3.	จัดทำาโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครู
			โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
4.	ดำาเนินการติดตามผลการจัดโครงการ
5.	สรุปผลการดำาเนินงานโครงการ

โครงการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน

1.	โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ	STEM	Education
2.	โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน
			กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.	โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	5	ชั่วโมง				
			ต่อ	1	สัปดาห์
4.	โครงการการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา	ศาสนา
			และวัฒนธรรม
5.	โครงการเทคนิดการสนภาษาไทยเกี่ยวกับการอ่านออก
			เขียนได้	สำาหรับเด็กระดับประถมศึกษา
6.	โครงการการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
			เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กปฐมวัย

นวัตกรรม/เทคนิคการสอน
1.	การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี		STEM	Education
2.	การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี		Active	Learning
3.	การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี	การบูรณาการวิธีวิทยาการสอน
4.	การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแจกรูปสะกดคำา
5.	การจัดประสบการณ์ด้วยเทคนิคการสอนอ่านการเขียน	
			สำาหรับเด็กปฐมวัย

การติดตามผล
1.	แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ
2.	การประเมินความรู้ตามสภาพจริงของนักเรียน
3.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	(คะแนน	O-Net)

1.	ผลการประเมินความพึงพอใจของครู
			ผู้เข้าร่วมโครงการ	พบว่า
		-	ครูมีความรู้เพิ่มขึ้น	ค่าเฉลี่ย	3.67
		-	ครูมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย	3.78
		-	ครูนำาความรู้ไปใช้ค่าเฉลี่ย	3.69
2.		การประเมินนักเรียนพบว่า	นักเรียน
				มีความรู้และทักษะในกิจกรรมต่าง	ๆ
				ร้อยละ	89.23	
3.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
			ที่เข้าร่วมโครงการ	พบว่า	สูงขึ้น

		วิเคราะห์ปัญหา

		การวางแผนการดำาเนินงาน

		ผลการดำาเนินโครงการ

วิชา

ปีการศึกษา	
2557 

(ก่อนร่วม
โครงการ)

ปีการศึกษา	
2558 

(หลังร่วม
โครงการ	
1	ปี)

ปีการศึกษา	
2559 

(หลังร่วม
โครงการ	
2	ปี)

ภาษาไทย 36.23 34.51 41.05

คณิตศาสตร์ 26.00 27.81 28.10

วิทยาศาสตร์ 31.90 43.90 34.03

ภาษาอังกฤษ 19.40 26.57 26.52

สังคมศึกษา 32.39 31.75 37.33

รวมทุกวิชา 29.18 32.90 33.40

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ครู	ตชด.	มีทักษะ

เทคนิคการสอน	ครู	ตชด.	
มีความรู้ในรายวิชาที่สอน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
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มุ่งเน้นทักษะแห่งอนาคต

-	การเรียนรู้/รักการเรียนรู้	(Love	to	Learn)
-	ความสามารถในการปรับตัว	(Adaptability)
-	ทัศนคติที่ดี	(Good	Attitude)	
-	เรียนรู้ที่จะรักตนเอง-ผู้อื่น	(Learn	to	Love)
-	มีความกระตือรือร้น/กระปรี้กระเปร่า	(Agility)
-	คุณธรรม/จริยธรรม/เมตตา-กรุณา	
		(Compassion)

-	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	(Critical	Thinking)	
-	การคิดสร้างสรรค์	(Creative	Thinking)
-	การคิดแก้ปัญหา	(Problem	Solving)

-	ความรู้ทางวิชาการ	(Active	Learning/Open	approach/Co-operative	Learning/
		Problem–based	Learning/Project–based	Learning/Community-based	Learning)
-	การสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
-	การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	(Computer/Smart	Devices)
-	การทำางานร่วมกับผู้อื่น	(Collaboration)

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา

การสร้างคุณค่า	สู่ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดสกลนคร

ครูวิถีธรรม
(ระดับปฐมวัย)

กระบวนการพัฒนาครู 	Lesson	Study จิตตปัญญา
ศึกษา

Professional
Learning

Community

นวัตกรรมการศึกษา
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บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ
การยกระดับคุณภาพชีวิต

    ของประชาชนในท้องถิ่น โดย บูรณาการ 
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
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2549

2555 - 2556
						“การวิจัยชุมชน”	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	โดย	
รศ.ดร.โยธิน	แสวงดี
							โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา					
ท้องถิ่นอีสานตอนบน   	“การวิจัยเพื่อท้องถิ่น”		โดย	ผศ.ดร.บัญชร	แก้วส่อง

				โครงการ	มรสน.	กับ	บทบาทการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	
สังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ	ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนา 
ชุมชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
					MOU	(สกว.+มรสน.)	3	ปี
					วางแผนการทำางานร่วมกับเครือข่าย	(TRF+IERD+SNRU)
					โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
เครือข่ายการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
					โครงการระบบและกลไกในการขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	และโครงการวิจัย	5	โครงการ
โดยใช้พื้นที่อำาเภอเต่างอยเป็นฐานการวิจัย  

2557 - 2558

2559
CBR-SNRU #1
   	โครงการวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน	จำานวน	5	โครงการ	
				เต่างอยโมเดล	“แก้ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม	เริ่มที่ชุมชน	
ดำาเนินการโดยชุมชน	เพื่อชุมชน”

     งานวิจัยเพื่อการบริการวิชาการในพื้นที่	ภูพาน	หนองหาร
และหมู่บ้านราชภัฏ
					โหนดวิจัยเพื่อท้องถิ่น	ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงพื้นที่

หมู่บ้านราชภัฏ สู่ 
เพื่อ...สร้างคน สร้างการเรียนรู้ 

สร้างการเปลี่ยนแปลง
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การดำาเนินงานและผลการดำาเนินงาน

								การเผยแพร่งานวิจัยและบริการวิชาการ	โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน	 ส่งผลให้เกิดหมู่บ้านราชภัฏ	 ทำาให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ	 สามารถพึ่งพาตนเองได้	 และชุมชนมีความเข้มแข็ง	
มั่นคง	

 เกิด	“ชุมชนต้นแบบ”	เพื่อการพัฒนาต่อยอดการ
ดำาเนินงานขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

 การบูรณาการพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	การวิจัย
บริการวิชาการ	การเรียนการสอน	การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	
เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาร่วมกับชุมชน	ในรูปแบบ	“เต่างอย
โมเดล”	บนพ้ืนท่ีอำาเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร	เพ่ือการส่งเสริม
พัฒนา	 และแก้ไขปัญหาในด้านการศึกษา	 เศรษฐกิจและสังคม	
วัฒนธรรม	สุขภาพ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	        เกิดองค์ความรู้อยู่คู่ชุมชน	นำาไปสู่การสร้างคน	สร้างการเรียนรู้	

สร้างการเปล่ียนแปลงในชุมชน	 เพ่ือสร้างสังคมแห่งความรู้	 สู่สังคมปัญญา	
ด้วยนวัตกรรมการวิจัยเพ่ือชุมชน	 เป็นส่วนสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง	
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือของชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ปัญหาและความต้องการ 

	 	 	 	 	 	 	 	 ในอดีตเขตพื้นที่ภาคอีสาน	 เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีสภาพปัญหาความ
ยากจน	มีความเหลื่อมลำ้าทางสังคม	ส่งผลให้คนในชุมชนละถิ่นฐานตนเองมุ่ง
สู่การทำางานในเมือง	 เพื่อโอกาสในการดำารงชีพ	 ที่ดีขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอุดมการณ์และ	ปณิธานของ	 “ราชภัฏ” 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีตามหลักวิถีพอเพียง	 โดยสร้างความเข้มแข็ง	 เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การต่อยอดในอนาคต

	 การขยายพ้ืนท่ีการวิจัยและบริการวิชาการเชิงพ้ืนท่ี	 ก่อเกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้	 ซึ่งเป็นชุมชนนักปฏิบัติที่มีการจัดการความรู้ในชุมชน	 ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	สามารถ
ยืนบนฐานของความมั่นคงมั่งคั่ง	ยั่งยืน	และลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม	

การบูรณาการความร่วมมือ
	 การบูรณาการความร่วมมือ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	
และภาคประชาชน	ในพื้นที่	เช่น

	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)
	 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
	 องค์การบริหารส่วนตำาบลเต่างอย
	 สำานักงานชลประทานนำ้าที่	5
	 อำาเภอเต่างอย
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ปัญหาและความต้องการ 
        ผ้าย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์
ของชุมชนท้องถิ่นสกลนครที่เกิดจาก
การสั่ งสมภูมิปัญญามาตั้ งแต่สมัย
บรรพบุรุษ	 เกือบทุกครัวเรือนในสมัย
อดีตจะผลิตผ้าย้อมครามใช้เอง	 ด้วย
คุณลักษณะสีสวย	 ไม่ตกสี	 หาง่าย	 แต่
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีผ้า
สมัยใหม่ผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรม
เน้นความสะดวก	 รวดเร็ว	 ราคาถูก	 
สีสวย	 ลวดลายแปลกตา	 ทำาให้ความ
นิยมของผ้าย้อมครามเริ่มลดน้อยลง
ไปเรื่อย	 ๆ	 และกำาลังจะสูญหายไปจาก
ชุมชน

“คราม” ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจสู่สากล
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การดำาเนินงาน

 เมื่อปี	พ.ศ.	2540	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้เริ่ม
มีการฟื้นฟูผ้าย้อมคราม	 ซึ่งเกิดจากความสนใจของนักวิจัยและ
ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น	มีการศึกษาสีครามอย่างจริงจัง	และ
ได้วางเป้าหมายในการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูและ
ยกระดับผ้าย้อมครามเป็นช่วงระยะเวลาดังนี้

        ต้นทาง ศึกษาลักษณะเฉพาะของคราม	บริบทของพื้นที่	
วิทยาศาสตร์	สังคมและวัฒนธรรม	ประเด็นศึกษาวิจัย	ได้แก่	พันธุ์
คราม	สีย้อมจากคราม	เทคนิคการย้อมด้วยสีคราม	เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตสีคราม

 กลางทาง พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามให้มีความ
หลากหลาย	 ตอบสนองความต้องการของตลาด	 เช่น	 การ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์	แปลกใหม่	การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย	 การพัฒนาครามสู่การ
ผลิตเพื่อสุขภาพและความงาม
 ปลายทาง การจัดทำาฐานข้อมูลลายผ้า	 การพัฒนา
ภูมิปัญญาหัตถกรรมผ้าย้อมคราม	การส่งเสริมการขายสินค้า
วัฒนธรรม	การสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน	การบูรณาการ 
สู่การเรียนการสอน	การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิต	ระบบ
การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า
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ผลการดำาเนินงาน

จากการดำาเนินงาน	20	ปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
ได้พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านครามในพื้นที่	ก่อให้เกิด
องค์ความรู้บริบทต่าง	ๆ	ของครามดังนี้

-	องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	สังคมและวัฒนธรรม
-	กระบวนการ	เทคนิค	เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 
		กับคราม
-	สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของสกลนคร	
-	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร	
-	รูปแบบของการสืบสานภูมิปัญญาการผลิตผ้าย้อมคราม
-	ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อสุขภาพและความงาม

ปัจจุบันผ้าย้อมครามเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	มีการรวมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผ้าย้อมครามใน
จังหวัดสกลนครมากกว่า	150	กลุ่ม	สร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
จังหวัดสกลนครมากกว่า	500	ล้านบาทต่อปี
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การบูรณาการความร่วมมือ

การต่อยอดในอนาคต

1.	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2.	สภาวิจัยแห่งชาติ
3.	สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
4.	สำานักงานอุตสาหกรรมภาค	4	ขอนแก่น
5.	สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
6.	สำานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
7.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตสกลนคร
8.	หอการค้าสกลนคร	(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
9.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	สกลนคร	
10.	สำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11.	สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

1.	นวัตกรรมเครื่องมือที่ผ่อนแรง	ลดเวลา	และควบคุมสิ่งแวดล้อมของปฏิกิริยาเคมี
2.	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสู่ระดับอุตสาหกรรม
3.	สร้างหลักสูตรครามศึกษา	ในระดับปริญญาตรี
4.	สร้างชุมชนครามและสีธรรมชาติ	เสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
5.	เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในตลาดสากล
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “๒ ท่า ๑ ซ่ง ๑ ดอน”
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ราชภัฏกับการพัฒนา
หนองหาร สกลนคร
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การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งหนองหาร
 : เกษตรลอยนำ้า “บ้านนำ้าพุ”
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การดำาเนินงาน

	 จากการศึกษาของศูนย์หนองหารศึกษา		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 พบว่า	 บริเวณบ้านนำ้าพุ	 ตำาบลบ้านแป้น	 อำาเภอโพนนาแก้ว	
จังหวัดสกลนคร	ประสบปัญหาวัชพืชปิดรอบชายฝั่งบริเวณหมู่บ้าน	ทำาให้
ชาวบ้านไม่สามารถนำาเรือออกไปทำาการประมงได้สะดวก	ปี	พ.ศ.	2557
ทางศูนย์หนองหารศึกษาจึงบูรณาการร่วมกับชุมชนบ้านนำา้พุ	และองค์กร
สหภาพสากลว่าด้วนการอนุรักษ์	(IUCN)	จัดทำาโครงการพัฒนาหนองหาร
“เกษตรลอยนำ้า”	(Inle	Model)		ด้วยการนำาแกนนำาชุมชนเดินทาง
ไปศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาของประเทศเพื่อนบ้านในการทำาแปลง
“เกษตรลอยนำ้า”	ณ	ทะเลสาบอินเล	(Inle	Lake)	ประเทศพม่า	และ
ปี	พ.ศ.	2558		จึงบูรณาการกับโครงการพัฒนาหนองหารร่วมกับ

ปัญหาและความต้องการ 

	 หนองหารเป็นหนองนำ้าจืดขนาดใหญ่อันดับ	2	ของประเทศไทย	
มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ	123	ตารางกิโลเมตร	หรือ	ประมาณ	77,016	ไร่
เป็นแหล่งอาหาร โดยเฉพาะปลาและสัตว์นำ้าป็นโปรตีนราคาถูกของ
ชาวบ้าน	 ปัญหาสำาคัญของหนองหารคือ	 สภาพสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะ
สาหร่ายและวัชพืชท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีหนองหารบนผิวนำา้และใต้นำา้กว่าร้อยละ
50	 ของพื้นที่	 ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงมีความต้องการแก้ปัญหาวัชพืช
ปิดชายฝั่งและสามารถนำาสัญจรเข้าออกหนองหารได้

ประมงจังหวัดสกลนคร	และได้รับงบประมาณ	 จากกลุ่มยุทธศาสตร์
จังหวัดสกลนคร	ดำาเนินการดังน้ี

	 ศึกษาสำารวจองค์ความรู้และวิถีชีวิตของชุมชนท้ังทาง
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
	 จัดทำาประชาคมหมู่บ้านกับกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	
	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 “เกษตรลอยนำ้า”	 ศึกษาดูงาน
ชุมชนเข้มแข็งด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 
	 สรุปถอดบทเรียนเป็นงานวิจัยไทบ้าน	
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	 ชุมชนรอบริมหนองหารได้รับการแก้ไขปัญหาวัชพืชปิดทาง
เข้า-ออกเรือ	และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นทั้งนี้	ศูนย์หนองหารศึกษา	
ได้บูรณาการงานยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร		รวมทั้งกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยกับ	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน
และภาคประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของชาติที่
เน้นท้องถิ่น	 “มั่นคง	 มั่งคั่งและยั่งยืน”	 ทั้งนี้โครงการแปลงเกษตรลอย
นำ้าบ้านนำ้าพุ	 นำาไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 “2	 ท่า	 1	 ซ่ง	
1	 ดอน”	 อันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร	
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
กับชุมชนอื่นๆ	โดยรอบริมฝั่งหนองหาร	จังหวัดสกลนคร

ผลการดำาเนินงาน
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การต่อยอดในอนาคต

			1.	ขยายผลโครงการเกษตรลอยนำ้าเพื่อเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ	จังหวัดสกลนคร
			2.	ขยายผลโครงการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่ชุ่มนำ้า
หนองหาร	จังหวัดสกลนคร
			3.	ศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลปลูกพืชสมุนไพรในแปลง
เกษตรลอยนำ้า
			4.	จัดทำาพิพิธภัณฑ์ประมงพื้นบ้านของชุมชนหนองหาร

การบูรณาการความร่วมมือ
 
	 สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	(IUCN)
	 ประมงจังหวัดสกลนคร
	 เกษตรจังหวัดสกลนคร
	 องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านแป้น
	 ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสกลนคร
	 สำานักงานจังหวัดสกลนคร
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 

อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำาริใน	โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	(อพ.สธ.)	ซึ่งมีการดำาเนินงาน	ภายใต้กรอบการดำาเนินงานตามแผนแม่บท	อพ.สธ.	
ระยะ	5	ปี	ปีท่ีหก	(ตุลาคม	2559	-	กันยายน	2564)	โดยมีกิจกรรม	8	กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้
3	กรอบการดำาเนินงาน	และ	3	ฐานทรัพยากร	ได้แก่		ทรัพยากรกายภาพ		ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา		หนึ่งในกิจกรรมที่ทางโครงการได้ดำาเนินการคือ
การสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณหนองหาร	เพ่ือรวบรวมไว้จัดทำาฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น

	 ในฐานะของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน	มหาวิทยาลัยได้ทำางานร่วมกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 นั้นคือ	 เทศบาลนครสกลนคร	 รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสกลนคร	 เพื่อดำาเนินการศึกษาสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพที่	 
ดอนสวรรค์และรอบหนองหาร	 อาทิ	 การสำารวจสาหร่ายขนาดใหญ่ที่สามารถนำามารับ
ประทานได้		การสำารวจเห็ดและการหาคุณค่าทางโภชนาการของเห็ด		การสำารวจพรรณไม้
และแมลงในดอนสวรรค์		การศึกษาชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นที่คุกคามในหนองหาร		
รวมทั้งการสำารวจสาหร่ายพิษในหนองหาร		และการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน
โดยใช้	9	ใบงานของ	อพ.สธ.	เป็นต้น
 
	 ผลจากการดำาเนินงานสามารถนำามาจัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในเขต
เทศบาลนครสกลนครได้		ทั้งยังนำาผลการศึกษามาสู่การบูรณการกับการเรียนการสอน
และวิจัยต่อไป
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หนองหาร 
Simulator
 โครงการพัฒนาเว็บ ไซต์ และ โปรแกรม 
Simulator เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า
หนองหารโดยการพยากรณ์และการจำาลองสถาน
การณ์นำ้าหนองหารการดำาเนินงาน

 ศูนย์หนองหารศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้ดำาเนินการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ศึกษาและรวมรวมข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณ
นำ้าในหนองหาร	 เช่น	 ปริมาณนำ้าฝน	 ปริมาณนำ้าใหลเข้า	 ระดับ
การเปิดปิดประตูระบายนำ้า	อัตราการระเหยของนำ้า	เป็นต้น	เพื่อ
สร้างตัวแบบการพยากรณ์และได้ดำาเนินการพัฒนาโปรแกรม	
Simulator	เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าหนองหารโดยการ
พยากรณ์และการจำาลองสถานการณ์นำ้าหนองหารโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นการจำาลองกราฟระดับนำ้าหนองหาร
จากการพยากรณ์ล่วงหน้า	

ปัญหาและความต้องการ 
	 ที่ผ่านมาปัญหานำ้าท่วมและภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปียังคง
เป็นปัญหาต่อประชาชนในหลายพื้นที่	 จากการสำารวจพบว่าชาว
บ้านบริเวณโดยรอบหนองหารจะได้รับผลกระทบ	 ในการจัดการ
การระบายนำ้าในช่วงท่ีฝนตกหนักทำาให้ปริมาณนำ้าในแหล่งนำ้า
หนองหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบายนำ้าออกไม่ทัน	
และทำาให้เกิดนำ้าท่วมนาข้าวที่อยู่บริเวณที่ลุ่มใกล้กับแหล่งนำ้า 
หนองหารเสียหาย	ทั้งนี้หากระบายนำ้าออกมากเกินไปก็จะเกิดนำ้า
ท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่ด้านท้ายนำ้าช่นเดียวกัน	
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หนองหาร 
Simulator

ผลการดำาเนินงาน

	 จากการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวทำาให้ได้ต้นแบบการ
พยากรณ์ที่สามารถนำามาใชพยากรณ์ระดับนำ้าในหนองหารได้และ
สามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟเพื่อแสดงแนวโน้มปริมาณนำ้า
หนองหารล่วงหน้า

การบูรณาการความร่วมมือ

การต่อยอดในอนาคต

	 โครงการต่อเนื่องในระยะที่สองจะปรับปรุงประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ให้มีความแม่นยำามากขึ้น	 และปรับปรุงรูปแบบการ
แสดงผลให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของแต่ละหน่วยงาน	เพื่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแทจ้ริง

	 โครงการฯ	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น	ๆ	เช่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนำ้าจืดสกลนคร		โครงการชลประทาน
สกลนคร		สำานักชลประทานที่	5		และกรมอุตุนิยมวิทยา	ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลซึ่งนำามาใช้สำาหรับการพยากรณ์และ
รูปแบบการแสดงผลข้อมูล	
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โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
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ปัญหาและความต้องการ 

	 หนองหาร	 สกลนคร	 เป็นหนองนำ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามเหมาะกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวแต่พบปัญหาคือ	ชุมชนโดยรอบหนองหารยังขาดความรู้
และความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นระบบเพื่อ
รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง	 ประกอบกับการทำางาน
ซำ้าซ้อนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ 
เอกชนโดยขาดการศึกษาหารือร่วมกันก่อนถึงการดำาเนินงานที่ผ่านมา
จึงทำาให้การทำางานไม่สัมพันธ์กับความต้องการของชุมชน	 	และสิ่งที่เป็น
ความต้องการของชุมชนคือการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
หนองหารทั้งทางธรรมชาติ	 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องพื้นที่
เกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่ด้านท้ายนำ้าเช่นเดียวกัน	
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การดำาเนินงาน

	 การดำาเนินงานท่ีผ่านมา	คือการสำารวจทรัพยากรและแหล่ง
ท่องเท่ียวรอบหนองหารเพื่อทราบและเข้าใจบริบท	 จากนั้นออกแบบ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนมีการอบรมให้ความรู้
เรื่องการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่	 จึงนำาคณะตัวแทนชุมชนไปศึกษา
การท่องเท่ียวชมชุมชนต้นแบบที่มีบริบทคล้ายคลึงกันกับชุมชนรอบ
หนองหารและมีการจัดการการท่องเที่ยวที่ประสบผลสำาเร็จและมี
ความก้าวหน้า	เกี่ยวกับด้านการบริการแพ	การบริการอาหารบนแพ
ณ	 ห้วยกระทิง	 อ.เมือง	 จ.เลย	 และศึกษาการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านไทดำา	ซึ่งชุมชนเป้าหมายได้นำาความ
รู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ตนเองเพิ่มเติม	 เช่น	 ระเบียบการจัดการแพริม
หนองหารบ้านแป้นให้ดีขึ้น	 แต่ละชุมชนเตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำาลาน
วัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์	 กิจกรรมชุมชนในการ
รองรับนักท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรักษ์พร้อมกัน		

	 ชุมชนต้นแบบ	รอบหนองหาร	ได้แก่	ชุมชนบ้านท่าวัด	ชุมชน
บ้านนำ้าพุ	 ชุมชนบ้านแป้น	 และ	 อบต.ดงมะไฟ	 มีความรู้ความเข้าใจ
บริบทและสภาพปัจจุบันของชุมชนตัวเอง		เพ่ือนำามาวางแผนการพัฒนา
รูปแบบการท่องเท่ียวให้สามารถบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้
ชุมชนเข้าใจรูปแบบงานด้านการท่องเที่ยวของตนเองเพิ่มมากขึ้น	 เพื่อ
ให้เห็นภาพการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนชัดเจนมากขึ้น	 ท่องเที่ยวที่
จัดขึ้น	ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี	รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	เพ่ือ
การปรับปรุงการท่องเท่ียวของ		4	ชุมชนต้นแบบให้สามารถดำาเนินการ
ด้านการท่องเท่ียว	 สามารถบริหารจัดการและรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวจังหวัดสกลนครได้ในอีกรูปแบบท่ีเป็นการท่องเท่ียวทางเลือก

ผลการดำาเนินงาน
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การต่อยอดในอนาคต

	 เพื่อให้ชุมชนทราบผลจากการดำาเนินของ
ตนเองภาพรวม	 จึงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วย
งานอื่น		โดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทดลองเป็น
นักท่องเที่ยว	จำานวน	40	คน	ร่วมกิจกรรม	“Press	
Trip”	ตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่จัดขึ้น	ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี		รวมท้ังได้ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ
เพื่อการปรับปรุงการท่องเที่ยวของ	4	ชุมชนต้นแบบ
ให้สามารถเนินการด้านการท่องเที่ยวสามารถ
บริหารจัดการและรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่อง
เที่ยวจังหวัดสกลนครได้ในอีกรูปแบบที่เป็นการท่อง
เที่ยวทางเลือก	 ซึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่รอบหนอง
หารที่พบในปัจจุบัน	คือ
	 1.	การท่องเท่ียวชมทัศนียภาพความงาม
ของหนองหารทางเรือ
	 2.	การชมวิถีชีวิตชุมชนรอบหนองหาร
	 3.	การศึกษาวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ชาติพันธุ์ญ้อ	
	 4.	การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วม
กันแบบองค์รวม
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เกษตร

 
        ปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญกับปัจจัยที่ท้าทายด้าน	 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	 ผลผลิตตกตำ่าและความปลอดภัย
อาหาร	ด้วยเหตุนี้	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาสัตวศาสตร์	พืชศาสตร์	ประมง	และเทคโนโลยี
การอาหาร		ในฐานะหน่วยงานการศึกษาจึงได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสมดุลท่ีสร้างข้ึนจากฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ขับเคลื่อนด้วยวิชาการตามสมัย	 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหล่ือมลำา้	 โดยวางเป้าหมายในการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อดำาเนินการกับความท้าทาย	 3	 ประการให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน	2		ดังนี้
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ด้านปศุสัตว์		ดำาเนินการศึกษาและวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน	(โคเนื้อ)
ซึ่งเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มจังหวัด	 ให้กับสหกรณ์
การเลี้ยง		ปศุสัตว์	กรป.กลางโพนยางคำา	จำากัดและสหกรณ์
การเกษตรหนองสูง	 จังหวัดมุกดาหาร	 และศึกษาวิจัยกลยุทธ์
การจัดการอาหารหยาบเชิงบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตโคนมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ	
สหกรณ์โคนมภูพาน	 และศูนย์รวมนมสถานีวิจัยและทดสอบ
พันธุ์สัตว์สกลนครตามพระราชดำาริ	 การดำาเนินงานที่ผ่านมา
ทำาให้ฟาร์มโคของเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารท่ีมี
มาตรฐาน	และมีศักยภาพในการแข่งขันได้	

ด้านการผลิตพืช ดำาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีลักษณะเฉพาะ
ทำาการเกษตรในแปลงขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด		การผลิตอ้อยอินทรีย์	
การผลิตข้าวแบบใช้นำา้น้อยโดยเทคนิคปลูกข้าวต้นเดียว	การสร้างชีวินทรีย์ใน
ท้องถิ่นเพื่อป้องกันและกำาจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช		
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาการใช้ไตรโคเดอร์มาใน
นาข้าว	การดัดแปลงการใช้กับดักแมลงศัตรูพืช	และพัฒนาการเล้ียงไส้เดือนดิน
และนำ้าหมักมูลไส้เดือน	ในพื้นที่อำาเภอเต่างอย	และพื้นที่อื่น	ๆ	ในกลุ่มจังหวัดฯ	
เป็นต้น	 นอกจากนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสำาหรับอนาคต	 เช่น	 การ
ปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน	 การดำาเนินงานที่ผ่านมาองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
เกษตรกรสามารถนำาไปใช้ได้จริงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
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ด้านการประมง ดำาเนินการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเลี้ยงปลา
ในระบบความหนาแน่นสูงที่ใช้นำ้าน้อย	 ด้วยระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับ
การปลูกพืชในระบบหมุนเวียน	(aquaponic)		และระบบการเลี้ยงปลา
ด้วยตะกอนจุลินทรีย์	(biof loc)	เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่นิยมบริโภค
ปลาที่มีคุณภาพสูง	ร่วมกับ	บริษัทประชารัฐรักสามัคคี	สกลนคร
วิสาหกิจเพื่อสังคม	 จำากัด	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมฝึกอบรม
และพัฒนาการการเล้ียงปลานิลในระบบไบโอฟลอคที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมในพื้นที่อำาเภอดงหลวง	จังหวัดมุกดาหาร	เป็นต้น

ด้านการแปรรูป	 ดำาเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการ
เกษตรด้วยการพัฒนาเป็นสารพฤษเคมีพร้อมใช้ด้วยวิธีห่อหุ้มสาร
สำาคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร-มหานครแห่งพฤกษเวช
ของจังหวัดสกลนคร	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงนัวชนิดละลายนำ้าโดยได้รับ
การสนับสนุนจากสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การ
มหาชน)	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่น	 เช่น	ข้าวฮาง		ข้าวเม่า		
ข้าวกำ่า	 	 ตะคร้อ	 	 หม่อน	 และมะเขือเทศ	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ดอยคำา
ผลิตภัณฑ์อาหาร	 จำากัด	 พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตพลอยได้
จากสหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว์	กรป.กลางโพนยางคำา	จำากัด	และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในรูปแบบผลิตภัณฑ์ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง	
การดำาเนินงานที่ผ่านมาโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรสามารถ
ส่งมอบกระบวนการผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำาไป
ผลิตในเชิงพาณิชย์	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมฝึกอบรม
และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา	 บ้านจอมแจ้ง	 อำาเภอ 
โพนนาแก้ว	เป็นต้น	
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							มหาวิทยาลัยมีการประสานและทำางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือน
กิจกรรมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตความปลอดภัยอาหาร	กับหน่วยราชการ		
ส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทั้ง	 3	 แห่งในจังหวัดสกลนคร	 ภาคประชาชนมีความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคบ้านท่าเยี่ยม		และกลุ่มเกษตรกรในอำาเภอเต่างอย		และในภาคประชาสังคมมี
ความร่วมมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี	สกลนคร	วิสาหกิจเพื่อสังคม	จำากัด

	 1.	พัฒนาประสิทธิผลการผลิตโคขุนโดย
ใช้รูปแบบมาตรฐานโคขุนโพนยางคำา
	 2.	การพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืช
	และเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
	 3.	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์จากพันธุกรรม
พื้นถิ่น
	 4.	สร้างชุมชน/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
เกษตรปลอดภัย
	 5.	การผลิตสารพฤษเคมีพร้อมใช้เพื่อ
จำาหน่ายในเชิงพาณิชย์

การบูรณาการความร่วมมือ

การต่อยอดในอนาคต
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