
ท่อง 3 วิถีถิ่น
เที่ยววิถีชาวนาอีสาน

เกษตร
คุณค่าเพิ่ม



สืบสาน 
รักษา 

ต่อยอด

เข้าใจ
เข้าถึง 
พัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ต้นทุน/ศักยภาพ

รู้จักท้องถิ่นในท้องที่ตน
กำาหนดพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กระจายโครงการให้ครอบคลุม

มรภ. ทุกแห่ง ต้องรู้จักพื้นที ่
ให้บริการของตนเป็นอย่างดี
มีการประสานงานกับ ผวจ.  

อย่างใกล้ชิด

สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

สร้างระบบฐานข้อมูล

วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของท้องถิ่น

ติดตามและประเมินผล

วางแผนพัฒนาภายใต้บริบทของพื้นที่
และยุทธศาสตร์จังหวัดโดยความร่วมมือ

ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การศึกษา

ชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา
และอยู่ด้วยตนเอง

อย่างยั่งยืน 
โดยมี

ทัศนคติที่ดี 
ถูกต้อง

ทุกภาคส่วน
เข้ามามีบทบาท
ตามภารกิจของ
ตนเอง โดยมี

องค์ความรู้ของ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
เป็นสื่อประสาน

การศึกษาสังคม สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตน
ในพื้นที่รับผิดชอบ

แนวทาง
การดำาเนินงาน
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การดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระยะที่ 1-5 
(ปี 2561-2565)

ระยะที่ 1 ปี 2561 จำ�นวน 5 พื้นที่ 

ระยะที่ 2 ปี 2562 จำ�นวน 10 พื้นที่ 

พื้นที่ดำ�เนินโครงก�ร
น้อมนำ�ศ�สตร์พระร�ช�
สู่ก�รพัฒน�ท้องถิ่น

ระยะที่ 3 ปี 2563 จำ�นวน 13 พื้นที่ 

ระยะที่ 4 ปี 2564 จำ�นวน 17 พื้นที่ 

ระยะที่ 5 ปี 2565 จำ�นวน 21 พื้นที่ 

เกษตร
ท่องเที่ยว
พลังงานทางเลือก
คราม
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เลี้ยงไส้เดือนดิน

เกษตร

ข้าวกอเดียว

อ้อยอินทรีย์

การสร้างชีวินทรีย์

นวัตกรรมส่งเสริม
เกษตรคุณค่าเพิ่ม

การผลิตพืช มูลไส้เดือนดิน

นำ้าหมักไส้เดือนดิน

ปศุสัตว์ การจัดการอาหารหยาบ

ศูนย์การเรียนรู้ 2 ศูนย์

การผสมเทียม
เพิ่มผลผลิต

ผลิตอาหาร
โค/กระบือ

โค 50 ตัว

การประมง
ระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับ
การปลูกพืชในระบบหมุนเวียน 
(aquaponic)

ระบบการเลี้ยงปลา
ด้วยตะกอนจุลินทรีย์ 
(biof loc) 

การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร
สารพฤษเคมีพร้อมใช้ด้วยวิธีห่อ
หุ้มสารสำาคัญ

ผลผลิตทางปศุสัตว์

ผงนัวชนิดละลายนำ้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่น ร่วมกับ 
บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด

อาหารแปรรูปในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตจากสหกรณ์การ
เลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำา จำากัด 

องค์ความรู้รูปแบบ
มาตรฐานฟาร์มโคขุน

Innovative Farmer



อุ่มเหม้า

สระใคร

นาโสก

สกลนคร

หนองคาย

02

มุกดาหาร

 เกิดจากการนำาองค์ความรู้ “นวัตกรรมการวิจัย
เพื่อท้องถิ่น 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 
มาใช้ในการดำาเนินงาน
 ระยะที่ 1  ปี 2561 จำานวน 1 พื้นที่
   ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
  ระยะที่ 2  ปี 2562 จำานวน 3 พื้นที่ 
    ใน 3 จังหวัด

ท่อง 3 วิถีถิ่น
เที่ยววิถีชาวนาอีสาน

ผา้

อา
หา

รถิน่
   

 ขา้ว
นาโสก  : ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง 
สระใคร : ข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมสระใคร
อุ่มเหม้า : ข้าวขี้ตมหอม ข้าวเหนียวหอมนางนวล

นาโสก  : แกงอ่อมหวาย แกงคั่วหน่อไม้ 
      ซั่วไก่บ้าน โจ้หมะอูบ
สระใคร : ข้าวล่ง ไก่ย่างรังมดแดง
อุ่มเหม้า : หมํ่ากบ

นาโสก  : ฝ้ายตะหลุง
สระใคร : ผ้ามัดหมี่ ผ้าทอลายขิด
อุ่มเหม้า : ผ้าย้อมคราม

การบริหารจัดการ
และยกระดับธุรกิจ
   การท่องเที่ยว
      โดยชุมชน

Active Citizen



Context

Project 
implementation

Target area Benefits

1. เกษตรกรอยู่ห่างไกลแหล่งน�้า 
2. ขาดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. รวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน
2. ออกแบบระบบสูบน�้าด้วย
    เซลล์แสงอาทิตย์และคู่มือ
3. สร้างองค์ความรู้
4. ส่งมอบเครื่องสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
     ปี 2562 จ�านวน 9 ชุด
     ปี 2563 จ�านวน 14 ชุด
5.ติดตามและประเมินผล

  ภาคกลาง   : อ่างทอง 
  ภาคอีสาน   : ขอนแก่น บึงกาฬ (2 กลุ่ม) นครพนม  
            นครราชสีมา สกลนคร หนองคาย เลย 
           สุรินทร์ อ�านาจเจริญ ชัยภูมิ 
  ภาคเหนือ    : แพร่
  ภาคใต้    : นครศรีธรรมราช

เครื่องสูบนำ้า
พลังแสงอาทิตย์

ปี 2562     10 อ�าเภอ ใน จ.อุดรธานี
ปี 2563     14 กลุ่ม ใน 4 ภูมิภาค 1. ต้นแบบเคร่ืองสูบน�้ากับท่ีใช้กับ 

    แหล่งน�้าใต้ดินและหน้าดินใน   
    พื้นท่ีห่างไกลไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
2. องค์ความรู้ที่เกษตรกร
    ประยุกต์กับบริบทของตนเอง

Environment Wellness



หลักสูตรครามศึกษา
ช่องทางการตลาด
มาตรฐาน GI
มาตรฐาน Green
มาตรฐานฮาลาล
ลิขสิทธิ์ลายผ้า

นวัตกรรมการผลิต
  - เครื่องปั่นกวนคราม
  - เครื่องหยอดเมล็ด
  - เครื่องกะเทาะเมล็ด
นวัตกรรมความรู้
  - คู่มือการจัดการความรู้
  - สูตรน�้าด่าง

นวัตกรรมออกแบบ/แปรรูป
  - การออกแบบลวดลาย
  - การแปรรูปผลิตภัณฑ์
     1) เครื่องใช้เซรามิก
     2) ผ้าฮิญาบ
     3) ครามลอฟต์

ครามปลายทาง

กลางทาง

ต้นทาง

คุณค่าภูมิปัญญา  
มูลค่าเศรษฐกิจไทย

คราม

Innovative Entrepreneur



ประเด็นปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ฯ
1. การเข้าถึงเทคโนโลยี
2. การยอมรับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร
3. ขาดปัจจัยซื้อเทคโนโลยี
4. ขาดองค์ความรู้เทคโนโลยี

การเข้าถึงองค์ความรู้ฯ

1. ศูนย์การเรียนรู้ทั้งภายใน
    และภายนอกมหาวิทยาลัย
2. การเผยแพร่องค์ความรู้สู่
    ชุมชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์



ระบบติดตาม และ
ประเมินผลส�าเร็จโครงการ

เครือข่ายภายในและภายนอก 5
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับทุกภาคส่วนในพื้นที่

1. การติดตาม ประเมิน รายงานผล
2. การจัดการความรู้กระบวนการพัฒนา

3. การสังเคราะห์องค์ความรูแ้ละถอดบทเรียน   
    การพัฒนา

4

1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาคร ู

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ระบบการบูรณาการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม3

   Well-Being  
        Engagement

1 ระบบกลไกการบริหารจัดการ
1. การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ 
สถานการณ์ปัญหา และแนวทาง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. การหนุนเสริมการด�าเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่น

3. การบริหารจัดการ และการเผย
แพร่สู่การใช้ประโยชน์

SNRU 
Powerment 

Model

2
ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. ระบบฐานข้อมูลร่วม
2. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ทุนสนับสนุนการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดนิ I งบประมาณภายนอก 

ปี พ.ศ. 2560 - 2563


