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                                       สารบัญ                                                                     หน้า    
 

ตารางที่ ๑ : สรุปจ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔        ๓ 
ตารางที่ ๒ : รายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์            ๔ 
ตารางที่ ๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔      ๘ 
ตารางที่ ๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔     ๑๖ 
ตารางที่ ๕ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจ าปี ๒๕๖๔    ๑๗ 
ตารางที่ ๖ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔     ๔๘ 
ตารางที่ ๗ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔    ๕๔ 
ตารางที่ ๘ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจ าปี ๒๕๖๔    ๕๗ 
ตารางที่ ๙ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา          ๕๙ 
               (คณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ตารางที่ ๑๐ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา          ๖๔ 
                 (คณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ตารางที่ ๑๑ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา          ๖๘ 
                 (คณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ตารางที่ ๑๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔    ๗๐ 
ตารางที่ ๑๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔   ๗๒ 
ตารางที่ ๑๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ         ๗๒ 
                 ที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ตารางที่ ๑๕ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      ๗๔ 
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                                       สารบัญ                                                                      หน้า    
 

ตารางที่ ๑๖ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู      ๗๕   
ตารางที่ ๑๗ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา     ๗๗ 
ตารางที่ ๑๘ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ     ๗๘ 
ตารางที่ ๑๙ : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔      ๘๐ 
ตารางที่ ๒๐ : กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์         ๙๐ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ บรรลุผล 
ตารางที่ ๒๑: สรุปผลผลิตที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๔   ๙๒ 
ตารางที่ ๒๒: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น         ๙๘ 
                 ในชว่งการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะเร่งด่วน) 
ตารางที่ ๒๓: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น         ๑๐๓ 
                 ในชว่งหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะฟ้ืนฟู) 
ตารางที่ ๒๔: สรุปภาพรวมประเด็นและจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการ         ๑๐๖ 
                ช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙  
ตารางที่ ๒๕: โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชว่ยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙    ๑๐๗ 
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รายงานผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตารางท่ี ๑ : สรุปจ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ (จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวม 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน 
1. การพัฒนาท้องถิ่น ๙ (๑๑๓ โครงการย่อย) ๒ ๑๐  ๒๑ (๑๑๓ โครงการย่อย)  

    - ด้านเศรษฐกิจ ๒ (๔๑ โครงการย่อย) ๑ ๘ ๑๑ 
    - ด้านสังคม ๓ (๒๒ โครงการย่อย) - ๑ ๔ 
    - ด้านสิ่งแวดล้อม ๑ (๑๒ โครงการย่อย) - ๑ ๒ 
    - ด้านการศึกษา  ๓ (๓๘ โครงการย่อย) ๑ - ๔ 
๒. การผลิตและพัฒนาครู ๔ (๑๗ โครงการย่อย) ๕ ๑ ๑๐ (๑๗ โครงการย่อย) 
    - การผลิตครู ๑ (๔ โครงการย่อย) ๒ - ๓ 
    - การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) ๓ (๑๓ โครงการย่อย) ๓ ๑ ๗ 
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา* ๔ (๒๙ โครงการย่อย) ๕ ๓ ๑๒ (๒๙ โครงการย่อย) 
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๒ (๑๑ โครงการย่อย) ๑ ๑ ๔ (๑๑ โครงการย่อย) 

รวม 
๑๙ โครงการหลัก 

(๑๗๐ โครงการย่อย) ๑๓ โครงการหลัก ๑๕ โครงการหลัก 
๔๗ โครงการหลัก 

(๑๗๐ โครงการย่อย) 

*การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ สมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิต หลักสูตร ศักยภาพผู้สอน 
ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
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ตารางท่ี ๒ : รายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
๑. การพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ  

(๒ โครงการหลัก ๔๑ โครงการย่อย) 
๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (๑๖ 
โครงการย่อย) 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(๒๕ โครงการย่อย) 
ด้านสังคม   
(๓ โครงการหลัก ๒๒ โครงการย่อย) 
๑. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (๓ โครงการ
ย่อย) 
๒. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ตามบริบทมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(๑๒ โครงการย่อย) 
๓. โครงการวิศวกรสังคม  
(๗ โครงการย่อย) 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวิจัยและบริการวิชาการ
เชิงพ้ืนที่  
ด้านสังคม - 
ด้านสิ่งแวดล้อม - 
ด้านการศึกษา 
๑. โครงการการให้ทุนสนับสนุนการท า
วิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ด้านเศรษฐกิจ 
(๘ โครงการหลัก) 
๑. การยกระดับและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของวิสาหกิจชุมชนต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร  
๒. แผนงานโครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อม
คราม (โครงการจังหวัด งบพรก.เงินกู้) 
๒.๑ โครงการ การพัฒนาร่างมาตรฐานและ
ระบบการตรวจรับรองคุณภาพผ้าย้อมคราม และ
ระบบการเทียบสีมาตรฐานส าหรับผ้าย้อมคราม
ระดับสากล  
๒.๒ โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหารการส่งมอบสินค้าแบบอัจฉริยะส าหรับผ้า
ย้อมคราม  
๓. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน  
๓.๒ โครงการ การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส าหรับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุ
เหลือใช้จากกระบวนการผลิตคราม   
๓.๓ โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าสินค้า GI และสินค้าที่มี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
(๑ โครงการหลัก ๑๒ โครงการย่อย) 
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (๑๒ โครงการ
ย่อย) 
ด้านการศึกษา 
(๓ โครงการหลัก ๓๘ โครงการย่อย) 
๑. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาด
เล็ก (๒ โครงการย่อย) 
๒. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๓. โครงการบูรณาการพันธกิจตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ( ๓๖ โครงการย่อย) 
๓.๑ โครงการย่อย ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๗ 
โครงการย่อย 

ศักยภาพของจังหวัดสกลนครเข้าสู่ตลาดสากล
เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์  
๓.๔ โครงการส่งเสริมงานประเพณีส าคัญจังหวัด
สกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เที่ยวได้ตลอดปี  
๔. โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จ านวน ๓๐ ต าบล 
ด้านสังคม 
๑. พระธาตุเชิงชุม : พิธีกรรม ต านาน วิถีชีวิต
ของชาวสกลนคร (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การพัฒนาอุปกรณ์พิโซอิเล็กทริกชนิดโค้งงอ
ด้วยวิธีบูรณาการ (คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
ด้านการศึกษา 
- 
 



 

 

~ ๖ ~ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
๓.๒ โครงการย่อย ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน ๑๑ โครงการย่อย 
๓.๓ โครงการย่อย ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๓ 
โครงการย่อย 
๓.๔ โครงการย่อย ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน ๖ 
โครงการย่อย 
๓.๕ โครงการย่อย ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
๙ โครงการย่อย 

๒. การผลิตและ
พัฒนาครู 

ผลิตครู 
(๑ โครงการหลัก ๔ โครงการย่อย) 
๑.โครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้
มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู (๔ โครงการย่อย) 
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
(๓ โครงการหลัก ๑๓ โครงการย่อย) 
๑.โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ 

ผลิตครู 
๑. โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์ 
๒. โครงการพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์
ให้มีความเป็นมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ 
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
๑. โครงการบริหารงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

ด้านการศึกษา 
พัฒนาครู 
๑. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครู ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดสกลนคร ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ครุศาสตร์) 
 



 

 

~ ๗ ~ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
๒. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมือ
อาชีพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
๓. โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชมุชน คณะ
ครุศาสตร์ จ านวน ๑๓ โครงการย่อย 

๒.  โครงการพัฒนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๓ – ๑/๒๕๖๔ 
๓. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

๓. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

(๔ โครงการหลัก ๒๙ โครงการย่อย) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๑๗ 
โครงการย่อย) 
๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และหลักสูตรระยะสั้นให้มีความ
พร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ 
(๒ โครงการย่อย) 
๓. โครงการสร้างพ้ืนฐานลักษณะคน
ไทยให้กับนักศึกษา (๑๐ โครงการ
ย่อย) 
๔. โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน  

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. โครงการค่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรระหว่างประเทศ  
๓. โครงการเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
มีรายได้ระหว่างเรียน  
๕.  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะคนไทย ที่
พึงประสงค์ ๔ ประการ และคนดี มีจิต
สาธารณะ  

๑. โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. โครงการแพลตฟอร์มการบริการให้ค าปรึกษา
และข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ
ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 

๔. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

(๒ โครงการหลัก ๑๑ โครงการย่อย) 
๑. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณา
การ (๖ โครงการย่อย) 
๒. โครงการบริหารจัดการเชิงรุกพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุข
ภาวะ (๕ โครงการย่อย) 

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์
หน่วยงาน 

๑. โครงการทุนสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย าในจังหวัด
สกลนคร 



 

 

~ ๘ ~ 
 

ตารางท่ี ๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 

๑. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ ต าบล 
จังหวัดสกลนคร 
๑. ต.พันนา อ.สว่างแดน
ดิน  
๒. ต.โคกภู อ.ภูพาน  
๓. ต.นาม่อง อ.กุดบาก  
๔. ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง  
๕. ต.แพด อ.ค าตากล้า  
๖. ต.เจริญศิลป์  
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
๗. ต.บึงทวาย ต.เต่างอย 
๘. ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว  
๙. ต.โพธิไพศาล  
อ.กุสุมาลย์  
๑๐. ต.นาแก้ว อ.โพนนา
แก้ว  
๑๑. ต.ค าบ่อ อ.วาริชภูมิ  

ผลิตภัณฑ์ OTOP ในพ้ืนที่
มีหลากหลาย แต่ขาดการ
พัฒนาและต่อยอดให้
สามารถขายในตลาดต่าง ๆ 
ได้  

ส่งเสริมผู้ประกอบการ 
OTOP ให้สามารถผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพ เพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต  เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถให้กับ
ผู้ประกอบการ OTOP  
มีความรู้สามารถพัฒนา 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ยกระดับคุณภาพสินค้าให้
ได้มาตรฐาน สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 
เสริมสร้างรายได้และ
สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี  

๑. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนาและใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
๒. ผู้ประกอบการ 
OTOP ได้รับการ
พัฒนา ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการ
ทดสอบผลิตเบื้องต้น 
๓. ผู้ประกอบการ 
OTOP ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สู่ชุมชน และการ
พัฒนาช่องทางตลาด 
๔. รายได้ของ
ผู้ประกอบการ
เพ่ิมข้ึน  

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๑๒. ต.ตองโขบ อ.โคกศรี
สุพรรณ  
๑๓. ต.นิคมน้ าอูน  
อ.นิคมน้ าอูน  
๑๔. ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน 
๑๕. ต.เต่างอย อ.เต่างอย  

๒. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก 

๑. จังหวัดสกลนคร 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ ต าบล 
๒๑ หมู่บ้าน 
๑) บ้านนางอย หมู่ ๔  
และบ้านโพนปลาโหล หมู่ 
๕ ต าบลเต่างอย อ าเภอ
เต่างอย  
๒) บ้านนาคอย หมู่ ๑๓  
ต าบลหนองสนม อ าเภอ
วานรนิวาส 
๓) บ้านจาร หมู่ ๕, หมู่ 
๑๑ ต าบลม่วง อ าเภอบ้าน
ม่วง  

ปัญหาความเป็นอยู่ใน
ครัวเรือนและชุมชน  
ขาดการพัฒนาในอาชีพ 
การว่างงาน รายได้น้อย  
มีรายจ่ายในครัวเรือนมาก 
ขาดการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

พัฒนาและส่งเสริมทั้งด้าน
การเกษตร ประมง  
งานหัตถกรรม การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ผ้าไหม 
ผ้าขาวม้า การพัฒนาด้าน
การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป
อาหารและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารให้
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
อย. รวมไปถึงด้านการ
พัฒนาระบบการผลิตน้ า
สะอาดในชุมชน เป็นต้น 
เพ่ือยกระดับรายได้และลด
รายข่ายของประชาชน ให้

๑. ประชาชนและ
ชุมชนมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 
๒. ประชาชนและ
ชุมชนเกิดความรู้
ความเข้าใจ สามารถ
น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการ
สร้างรายได้ พัฒนา
ทักษะอาชีพ และลด
รายจ่ายในครัวเรือน
ได้ 
๓. มีผลิตภัณฑ์แปร
รูปที่มีมาตรฐาน

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๔) บ้านสร้างค้อ หมู่ ๑, 
หมู่ ๑๒ บ้านสร้างค้อน้อย 
หมู่ ๒ ต าบลสร้างค้อ  
อ าเภอภูพาน  
๕) บ้านท่าก้อน หมู่ ๒ 
บ้านท่าก้อนเหนือ หมู่ ๘ 
ต าบลท่าก่อน อ าเภอ
อากาศอ านวย  
๖) บ้านกุดแสง หมู่ ๖ 
ต าบลวัฒนา อ าเภอส่อง
ดาว  
๗) บ้านแป้น หมู่ ๕, หมู่ 
๑๐ ต าบลบ้านแป้น 
อ าเภอโพนนาแก้ว  
๘) บ้านค าบอน หมู่ ๔ 
ต าบลโคกศิลา อ าเภอ
เจริญศิลป์  
๙) บ้านโคกตาดทอง หมู่ 
๕ ต าบลค้อเขียว อ าเภอ
วาริภูมิ  

ประชาชนสามารถด าเนิน
ชีวิต และต่อยอดอาชีพให้
ตัวเองแลชุมชนด าเนินชีวิต
ด้วยความพอเพียง มีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความสุข รู้รัก 
สามัคคี สามารถแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้
ด้วยตนเอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและเพ่ิม
รายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
๔. เกิดช่องทาง
การตลาดในการ
จ าหน่ายและเพ่ิม
ยอดการสั่งซื้อสินค้า
ในชุมชน 
๕. เกิดองค์ความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
ของชุมชน เพ่ือ
น าไปใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
เกี่ยวกับองค์ความรู้
เรื่องการผลิต การ
แปรรูป การจัดท า



 

 

~ ๑๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๑๐) บ้านดงอิด่อย หมู่ ๔ 
ต าบลแพด อ าเภอค าตา
กล้า  
๑๑) บ้านพันนา หมู่ ๑ 
บ้านพันนาใต้ หมู่ ๑๐ 
บ้านพันนานคร หมู่ ๑๒ 
ต าบลพันนา อ าเภอสว่าง
แดนดิน  
๑๒) บ้านตอเรือ หมู่ ๕ 
บ้านโนนเรือ หมู่ ๓, หมู่ 
๑๓ ต าบลนาหัวบ่อ 
อ าเภอพรรณานิคม  
๒. จังหวัดนครพนม 
จ านวนทั้งสิ้น ๑ ต าบล 
๒ หมู่บ้าน 
บ้านท่าบ่อ หมู่ ๑, หมู่ ๖ 
ต าบลท่าบ่อสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม  

บรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์  
การพัฒนาทักษะ
ฝีมือในการประกอบ
อาชีพ 
๖. เกิดการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือภายในชุมชน 
ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา 
ผู้ประกอบการ เพ่ือ
พัฒนาให้เกิดการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
ในชุมชน 
๗. การน าความรู้ใน
การวิเคราะห์พ้ืนที่ไป
ใช้ประโยชน์ท าให้
เกิดรูปแบบ
กระบวนการหรือ
นวัตกรรมที่สามารถ



 

 

~ ๑๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

แก้ไขปัญหาของคน
ในชุมชนได้ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 

๑. โครงการส่งเสริม
ความรักสามัคคีเข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐาน
ของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

๑. จังหวัดสกลนคร 
๑) ต.หนองสนม 
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
๒) ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.
สกลนคร 
๓) ต.หนองกวั่ง 
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
๔) อ.เมือง จ.สกลนคร 
๒. จังหวัดนครพนม 
๑) ต.นางัว 
อ.นาหว้า จ. นครพนม 
๒) ต.บ้านค้อ 
อ.โพนสวรรค์ จ. นครพนม 
๓. จังหวัดมุกดาหาร 
๑) ต.นาโสก 
อ.เมือง จ. มุกดาหาร 
๒) ต.กกตูม 

ประชาชน ในพ้ืนที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และมีค่านิยมอัน
พึงประสงค์ บทบาทและ
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อ
สังคมไทย ทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของคนไทยต่อสังคม 
ตลอดจนการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชุมชนขาดความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และการสาน

๑. โครงการย่อยส่งเสริมรู้
รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ค้นหาทุนทางวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ชุมชนและ
เสริมสร้างพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. โครงการย่อยราชภัฏ
สกลนครมีทัศนคติที่ดี 
ถูกต้อง และมีจิต
สาธารณะ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมรู้
รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๑) ประชาชนในพื้นท่ี
ได้เข้าใจเรียนรู้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นของตน ร้อยละ 
๘๕ 
๒)  มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาเครือข่ายชุมชน
ต่อการเรียนรู้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๑๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร  ต่อด้านวัฒนธรรมสู่
ลูกหลาน 

๑) อบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ ความเข้าใจ 
๑.๑ เรื่อง“สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” 
๑.๒ เรื่อง “กระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ 
เข้าใจ ในคุณลักษณะคน
ไทย 
๒) การส่งเสริมกิจกรรมจิต
อาสา/จิตสาธารณะร่วม
พัฒนาชุมชน 
๓. โครงการย่อยส่งเสริม
ความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและ
ผู้อ่ืน 

พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ ๔ 
ประการ ๒ ชุมชน 
๒. กิจกรรมราชภัฏ
สกลนครมีทัศนคติที่ดี 
ถูกต้อง และมีจิต
สาธารณะ 
๑) นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงสิทธิ
หน้าที่ของพลเมือง
และสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ร้อยละ ๘๐  



 

 

~ ๑๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๑) อบรมเชิงปฏิบัติการ    
“พลเมืองตื่นรู้ : การสร้าง
ความเป็นพลเมือง  ใน
ระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขส าหรับ
เยาวชนคนหนุ่มสาว” 
๒) การสร้างคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ และ
พลังชุมชนด้วย
กระบวนการจิตตปัญญา 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

๒) นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางประชาธิปไตย 
ร้อยละ ๘๐ 
๓) นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีเจตคติ
ที่ดีในการท ากิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ร้อยละ ๘๐ 
๓. กิจกรรมส่งเสริม
ความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย
เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน 



 

 

~ ๑๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๑) กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
คุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ ๔ 
ประการ ร้อยละ ๘๕ 
๒) กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้และเข้าใจการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ร้อยละ ๘๕ 
๓) กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับองค์ความรู้และ
สามารถต่อยอด
ความรู้ความเข้าใจ



 

 

~ ๑๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ไปสู่ผู้อื่นได้ ร้อยละ 
๘๕ 
๔) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและมี
เครือข่ายเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๘๕ 

๒. โครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ตาม
บริบทมหาวิทยาลัย
เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จังหวัดสกลนคร 
๑) ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมืองสกลนคร 
๒) ต าบลตองโขบ อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
แนวทางการถ่ายทอดและ
ยกระดับประเพณีทาง
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามพันธกิจ
ในแต่ละด้านที่ต้อง
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ 
ทางด้านการเรียนการสอน 
การท านุบ ารุง การวิจัย 
และบริการวิชาการ 

๑. ส่งเสริมและยกระดับ
งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์เมือง
สกลนคร 
๓. ส่งเสริม พัฒนา บูรณา
การและยกระดับประเพณี
ทางศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และท้องถิ่นร่วมกับ

๑. จ านวนองค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากการ
ค้นหาอัตลักษณ์ของ
ชุมชนสู่การพัฒนางาน
สร้างสรรค์ 
๒. บุคลากรนักศึกษา
กิจกรรมดีดนตรี 
นาฏศิลป์ น าความรู้มา
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน และพัฒนาองค์
ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่ชุมชนในท้องถิ่น 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



 

 

~ ๑๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการเครือข่ายระบบ
บริหารข้อมูลน าชม
พิพิธภัณฑ์แบบพกพา 
(Museum Pool) 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

๓. ประชาชนในพ้ืนที่
ร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจต่อองค์
ความรู้ท้องถิ่นของตน 
๔. องค์ความรู้จาก
หนังสือและสื่อวีดีทัศน์
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถน าไปใช้
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และความรู้ชุมชน 
๕. ยกระดับความรู้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพทางด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก
ขึ้น 
๖. กระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๗. สาระความรู้เรื่อง
เอกลักษณ์ทาง



 

 

~ ๑๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

วัฒนธรรมเฮือนพ้ืนถิ่น
ผู้ไท 
๘. สาระการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษาจากการบูร
ณาการศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
๙. นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
ครู 

๓. โครงการวิศวกร
สังคม  
(๗ โครงการย่อย) 

พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
๑. บ้านลาดค้อ ต าบลด่าน
ม่วงค า อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ  
๒. บ้านดงพัฒนา 
๓. บ้านกลาง ต าบลด่าน
ม่วงค า อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ 

แนวคิด วิศวกรสังคม จะ
สร้างให้นักศึกษาสามารถ
คิดวิเคราะห์เป็นระบบมี
เหตุและผล สามารถลง
พ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงต่อชุมชน 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

๑. โครงการย่อย โครงการ
วิศวกรสังคมเพ่ือพัฒนา 
กระบวนการผลิตขนมข้าว
เขียบสีธรรมชาติ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๒. โครงการย่อย โครงการ
วิศวกรสังคมเพ่ือสร้าง

๑. นักศึกษามี Soft 
skill ด้านการคิด
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
ด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ด้านการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 
และด้านการสร้าง

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๑๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๔. บ้านยางอาด 
๕. บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 
๘ ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภู
พาน  

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้
ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

นวัตกรรมดินเพาะปลูก
อินทรีย์ชุมขน 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๓. โครงการย่อย โครงการ
วิศวกรสังคมเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมความม่ันคงทาง
อาหารด้วยระบบอควาโป
นิกส์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
๔. โครงการย่อย โครงการ
วิศวกรสังคมเพ่ือสร้าง
ช่องทางการตลาด
ออนไลน์และการถ่ายภาพ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการ
ขาย คณะวิทยาการ
จัดการ 
๕. โครงการย่อย โครงการ
วิศวกรสังคมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการซ่อมแซม
บ ารุงเครื่องจักรกล

นวัตกรรม เพิ่มมาก
ขึ้น 
๒. ชุมชนเป้าหมายมี
ความมั่นคงทางด้าน
อาหารเพิ่มมากข้ึน 
๓. ประชาชนใน
ชุมชนเป้าหมายมี
ความเป็นอยู่ 
(wellbeing) ที่ดีขึ้น 
ในด้านเศรษฐกิจ      
(การลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้)  
 



 

 

~ ๒๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

การเกษตร และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน
เบื้องต้น คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
๖. โครงการย่อย โครงการ
วิศวกรสังคมเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการผลิตถ่านดูด
ซับจากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรในท้องถิ่น
โดยใช้เตาเผาชีวมวล คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๗. โครงการย่อย โครงการ
วิศวกรสังคมสู่การพัฒนา
ชุมชน องค์การบริหาร
นักศึกษาและสภา
นักศึกษา 
 
 
 
 



 

 

~ ๒๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
๑. ต าบลธาตุเชิงชุม 

อ าเภอเมืองสกลนคร 
๒. ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
กุสุมาลย์ 
๓. ต าบลนาหัวบ่อ และ
ต าบลพรรณา อ าเภอ
พรรณานิคม 
 

การขาดแหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
การ อนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 จัดกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ด าเนินงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เผยแพร่สื่อต่าง ๆ การ
พัฒนาฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของหอยทากและ
คุณสมบัติของเมือกหอย
ทากจากบ้านโคกสะอาด 
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
การท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในพ้ืนที่ปกปัก 
การส ารวจ เก็บรวบรวม
พันธุ์คราม และข้อมูลการ

๑. องค์ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. ตอบสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๓. ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ ถึงคุณค่า 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
 ให้เกิดประโยชน์ใน
การสร้างรายได้ให้
ชุมชน 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๒๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ใช้ประโยชน์พันธุ์คราม 
ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอ
พรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร การเพาะ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร โดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า
ในสวนพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร การสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
การใช้พืชสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
การสัณฐานวิทยาของเรณู 
ผลและเมล็ดของครามฝัก
ตรง และครามฝักงอใน
จังหวัดสกลนคร การ
พัฒนาครามสมุนไพรสู่
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า  
การชักน าให้เกิดโพลี

๔. นักเรียน นักศึกษา 
มีความรู้ด้านการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ในการขยายพันธุ์พืช 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ได้ 
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
สาหร่ายและการ
ประเมินคุณภาพน้ า 
แก้ไขปัญหาของแหล่ง
น้ า ผลกระทบ และการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ า 
๖. องค์ความรู้ในการ
เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  



 

 

~ ๒๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

พลอยด์เพ่ือเพ่ิมความทน
เค็มในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ 
(Oryza sativa L.) เพ่ือ
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
และงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๗. การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ  
เพ่ือพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม และ
สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่นได้ 
๘. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ที่เป็นองค์ความรู้ 
ของการส ารวจ  
เก็บรวบรวม การใช้
ประโยชน์พันธุ์คราม 
ในจังหวัดสกลนคร 
๙. ตวัอย่างและแหล่ง
การเก็บรักษาทาง
พันธุกรรมเห็ดตับเต่า
ในพ้ืนที่ปกปัก 
๑๐. แหล่งเรียนรู้การ
เพาะเห็ดตับเต่า 
๑๑. การอนุรักษ์ เก็บ
รักษา และขยายพันธุ์



 

 

~ ๒๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

กล้วยไม้ท้องถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร 
๑๒. ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้พืชสมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพมาใช้ประโยชน ์
๑๓. การอนุรักษ์และ
ใช้พืชสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพของประเทศ
อย่างยั่งยืน 
๑๔. ข้อมูลลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเรณู 
ผล และเมล็ดครามฝัก
ตรงและครามฝักงอใน
จังหวัดสกลนคร 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑. โครงการสนับสนุน
สื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการ
สอนเพื่อแก้ไขปัญหา 

จังหวัดสกลนคร 
ต. ธาตุเชิงชุม  
อ. เมืองสกลนคร 
 

ปัญหาการขาดแคลนครู
และสื่อวีดิทัศน์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและถ่ายทอดองค์

สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและด้านทักษะ

๑) ร้อยละผลิตสื่อ
วิดีทัศน์ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการเรียน
การสอน ร้อยละ ๘๐ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๒๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ความรู้ เทคโนโลยี ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  

 

สารสนเทศ สื่อเทคโนโลย ี
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลน
ครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ระยะเวลาด าเนนิงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

๒) ร้อยละของ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการน าสื่อวีดิ
ทัศน์ไปใช้
ประกอบการเรียนการ
สอน ร้อยละ ๘๐ 

๒. โครงการยกระดับ
การเรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ขาดความรู้
ความสามารถในด้านการ
อ่าน การเขียน และการ
คิดวิเคราะห์ 
๒. บุคลากรต้องการองค์
ความรู้ในกระบวนการ
สอนเพ่ือสนับสนุนในการ
อ่าน การเขียน การ
วิเคราะห์ 
 

นักเรียน นักศึกษา ยังขาด
ทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในการเรียนรู้ ด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ 

การยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยอบรมพัฒนา
นักเรียนให้สามารถอ่านออก
เขียนได้และคิดวิเคราะห์ได้ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

๑. นักเรียนมีความรู้
และสามารถอ่านออก
เขียนได้ในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนสามารถ
อ่านออก เขียนได้และ
คิดวิเคราะห์ได้ ร้อยละ 
๘๐ 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๒๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๓. โครงการบูรณาการพันธกจิตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
๓.๑. โครงการย่อย ๑ 
หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน ๗ โครงการ
ย่อย 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
จังหวัดสกลนคร 
๑. ต าบลดงมะไฟ ต าบล
ม่วงลาย ต าบลขมิ้น ต.
ห้วยยาง อ าเภอเมือง
สกลนคร 
๒. ต าบลสร้างค้อ อ าเภอ
ภูพาน 
๓. ต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส 
๔. ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอ
พรรณนานิคม 
๕. ต าบลท่าก้อน อ าเภอ
อากาศอ านวย 
๖. ต าบลด่านม่วงค า 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาและอาจารย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนใน
พ้ืนที่โดยน าหลักสูตรไป
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ 
งานสร้างสรรค์ การวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑. โครงการย่อยนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ชุมชนบ้านม่วงลาย 
ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.
สกลนคร 
๒.  โครงการย่อยอบรม
พัฒนาการผลิตสื่อชุมชน 
เช่น ภาพยนตร์สั้น 
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
๓. กิจกรรมอบรม หนึ่ง
หลักสูตร หนึ่งชุมชน 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๔. โครงการย่อยลดต้นทุน
การผลิตและสร้างรายได้
ผ่านเทคโนโลยีตามวีถี
ชุมชน 
๕. โครงการย่อยอบรม 
เทคนิคการท าการตลาด

๑. ร้อยละของ
หลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีน าองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ยกระดับชุมชนและ
หลุดพ้นจากความ
ยากจน ร้อยละ ๑๐  

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๒๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
๒. นักเรียน ครู กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ออนไลน์ผ่าน Social 
Media 
๖. โครงการย่อยอบรมเชิง
ปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทาน
เพ่ือการจัดการส าหรับนัก
บริหารธุรกิจชุมชน 
๗. โครงการย่อยเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจหลัก
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ให้แก่นักเรียน โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑ ปี 
ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
 
 
 



 

 

~ ๒๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๓.๒. โครงการย่อย ๑ 
หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
จ านวน ๑๑ โครงการ
ย่อย 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
จังหวัดสกลนคร 
๑. ต าบลท่าแร่ ต าบลธาตุ
เชิงชุม อ าเภอเมือง
สกลนคร 
๒. ต าบลบ้านแป้น อ าเภอ
โพนนาแก้ว 
๓. ต าบลกกปลาซิว ต าบล
สร้างค้อ อ าเภอภูพาน 
๔. ต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส 
๕. ต าบลจันทร์เพ็ญ 
อ าเภอเต่างอย 
๖. ต าบลไร่ อ าเภอ
พรรณานิคม 
จังหวัดมุกดาหาร 
ต าบลนาโสก อ าเภอเมือง
มุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาและอาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนใน
พ้ืนที่โดยน าหลักสูตรไป
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ 
งานสร้างสรรค์ การวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑. โครงการย่อยราชภัฏ
บูรณาวิชาการสร้างสรรค์
สื่อพ้ืนบ้านกับวิถีท่องเที่ยว
ชุมชน สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. โครงการย่อยการพัฒนา
อาหารถิ่นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
๓ โครงการย่อยค่ายดนตรี
สัมพันธ์ สาขาวิชาดนตรี 
๔. โครงการย่อยการ
ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
ด้วยกระบวนการทางศิลปะ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนบ้านแป้น สาขาวิชา
ศิลปกรรม 
๕. โครงการย่อยพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยวแก่เยาวชน 
ประชาชน ต าบลสร้างค้อ 
อ าเภอภูพาน จังหวัด

๑. ร้อยละของ
หลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีน าองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ยกระดับชุมชนและ
หลุดพ้นจากความ
ยากจน ร้อยละ ๑๐  

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๒๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
๒. นักเรียน ครู กลุ่ม
แม่บ้าน เครือข่ายครู
บรรณารักษ์ ผู้น าชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ 
 

สกลนคร เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๖. โครงการย่อยพัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือ
การสื่อสารแก่ชุมชน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทางธุรกิจ 
๗. โครงการย่อยคลินิก
กฎหมายสัญจร สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
๘. โครงการย่อย ๑ 
หลักสูตร ๑ ชุมชน : อบรม
ทักษะการรู้ดิจิทัล 
(ห้องสมุดนี้พี่ราชภัฏ
สกลนครให้น้อง ปี ๘) 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
๙. โครงการย่อย
ประวัติศาสตร์ชุมชน :  
การสร้างเรื่องเล่าท้องถิ่นสู่
การพัฒนาศักยภาพ 



 

 

~ ๓๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

การท่องเที่ยวในชุมชน 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๑๐. โครงการย่อยบริการ
วิชาการเพ่ือจัดท าแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
เพ่ือการพัฒนา 
๑๑. โครงการย่อยโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพเยาวชน
โรงเรียนบ้านวังบง ต าบล
วานรนิวาส อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
 



 

 

~ ๓๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๓.๓ โครงการย่อย ๑ 
หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 
๓ โครงการย่อย 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
จังหวัดสกลนคร 
๑. ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอ
พรรณนานิคม 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาอาจารย์ และ
บุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
๒. ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนใน
พ้ืนที่โดยน าหลักสูตรไป
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ 
งานสร้างสรรค์ การวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑. โครงการย่อยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีลด
ต้นทุนการผลิตการท านา
หยอดแบบแห้ง 
๒. โครงการย่อยการลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์ 
๓. โครงการย่อยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านโนนเรือ/ตอเรือ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. ร้อยละของ
หลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
นักศึกษาที่น าองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ยกระดับชุมชนและ
หลุดพ้นจากความ
ยากจน ร้อยละ ๑๐  
 
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๓๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๓.๔ โครงการย่อย ๑ 
หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร จ านวน 
 ๖ โครงการย่อย 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
จังหวัดสกลนคร 
๑. ต าบลนาหัวบ่อ  
อ าเภอพรรณนานิคม 
๒. ต าบลพังขว้าง  
อ าเภอเมืองสกลนคร 
๓. ต าบลค าตากล้า 
อ าเภอค าตากล้า 
๔. ต าบลม่วง  
อ าเภอบ้านม่วง 
๕. ต าบลสร้างค้อ  
อ าเภอภูพาน 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาและอาจารย์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
๒. เกษตรกร กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา 
และประชาชนในพ้ืนที่ 

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนใน
พ้ืนที่โดยน าหลักสูตรไป
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ 
งานสร้างสรรค์ การวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑. โครงการย่อยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบ
เกษตรผสมผสาน 
๒. โครงการย่อยการอบรม
เพ่ือพัฒนาการผลิตผักปลอด
สารพิษ 
๓. โครงการย่อยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการ
การตลาดสินค้าเกษตร 
๔. โครงการย่อยการ
ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา
นิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
๕. โครงการย่อยคลินิกรักษา
สัตว์เคลื่อนที ่
๖. โครงการย่อยการผลิต
อาหารอย่างง่ายเพ่ือใช้ใน
ฟาร์มปีที่ ๓ : การผลิต
อาหารและการจัดการเลี้ยง
เป็ดเนื้อเพ่ือสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

๑. ร้อยละของ
หลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีน าองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ยกระดับชุมชนและ
หลุดพ้นจากความ
ยากจน ร้อยละ ๑๐  
 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๓๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ระยะเวลาด าเนนิงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๓.๕ โครงการย่อย 
 ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 
 ๙ โครงการย่อย 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
จังหวัดสกลนคร 
๑. ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมืองสกลนคร 
๒. ต าบลบ้านแป้น  
อ าเภอโพนนาแก้ว 
๓. ต าบลหนองสนม 
ต าบลวานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส 
๔. ต าบลกุดบาก  
อ าเภอกุดบาก 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนใน
พ้ืนที่โดยน าหลักสูตรไป
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ 
งานสร้างสรรค์ การวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑. โครงการย่อยการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือ
สร้างตัวแบบพยากรณ์ เพ่ือน
บ้านใกล้เคียง (K-Nearest 
Neighbors หรือ K-NN) 
ส าหรับครูและนักเรียนในยุค 
๔.๐ (หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล) 
๒. โครงการย่อยการส่งเสริม
การด าเนินกิจการประปา
หมู่บ้านเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
๓. โครงการย่อย ๑ หลักสูตร 
๑ ชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์

๑. ร้อยละของ
หลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีน าองค์
ความรู้และนวัตกรรม
ไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ยกระดับชุมชนและ
หลุดพ้นจากความ
ยากจน ร้อยละ ๑๐  

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๓๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

๒. นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ควบคุม
ระบบประปา หรือ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการประปา 
กลุ่มแม่บ้าน เครือข่ายครู
บรรณารักษ์ ผู้น าชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ 
 
 

๔. โครงการย่อยการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพใน
ชุมชนบ้านแป้น สาขาวิชา
ชีววิทยา 
๕. โครงการย่อยอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การใช้วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและการเฝ้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงทาง
อุตุนิยมวิทยา 
๖. โครงการย่อยการอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการใช้
เทคโนโลย ีIOT (หลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล) 
๗. โครงการย่อยการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาการ

 



 

 

~ ๓๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

(OUTCOME) 
ประเภทโครงการ* 

ค านวณระดับมัธยมปลาย 
(หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
๘. โครงการย่อยการใช้พืช
สมุนไพรในท้องถิ่น 
(สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๙. โครงการย่อยคณิตศาสตร์
อาสา (หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์) 
ระยะเวลาด าเนนิงาน  ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

*ประเภทโครงการ ให้ระบุว่าเป็น “โครงการพัฒนา” หรือ “โครงการวิจัย” หรือ “โครงการอบรม/บริการวิชาการ” หรือ “กิจกรรมสัมพันธ์” 

 

 



 

 

~ ๓๖ ~ 
 

ตารางท่ี ๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
วิจัยและบริการ
วิชาการเชิงพื้นที่ 

ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร/ 
๑๐ หมู่บ้าน 

๑) ด้านการจัดการน้ า
อุปโภค บริโภค 
๒) ด้านการสร้างความ
มั่นคงของน้ าภาค
การเกษตร 
๓) ด้านการจัดการน้ าท่วม
และอุทกภัย 
๔) ด้านการจัดการ
คุณภาพน้ าและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า 
๕) ด้านการบริหารจัดการ 

รักษาหนองหารให้มีความอุดม
สมบูรณ์เป็นประโยชน์ของประชาชน
จังหวัดสกลนคร ซึ่งแผนหลักการ
พัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร มี 
๕ ด้าน ประกอบด้วย 
๑) ด้านการจัดการน้ าอุปโภค บริโภค 
๒) ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ า
ภาคการเกษตร 
๓) ด้านการจัดการน้ าท่วมและ
อุทกภัย 
๔) ด้านการจัดการคุณภาพน้ าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
๕) ด้านการบริหารจัดการ 
 

เพ่ือสืบสาน สืบทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่หนอง
หารให้คนรุ่นหลัง ได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ 
และช่วยกันรักษา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู เพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่
ยังคงความอุดมสมบูรณ์สืบไป 

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
- - - - - - 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
- - - - - - 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 



 

 

~ ๓๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ /  
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

๑. โครงการการให้
ทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

การท าวิจัยของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครให้ตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียน การ
สอน การพัฒนาหน่วยงาน 
และการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนอื่นไม่เพียงพอ 

การให้ทุนสนับสนุน การท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน) อาจารย์พิเศษ 
และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  

งานวิจัยที่แล้วเสร็จ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียน การสอนการพัฒนา
หน่วยงาน และการพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 

 
ตารางท่ี ๕ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. การยกระดับ
และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของวิสาหกิจชุมชน
ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร  

ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร/ ๓ หมู่บ้าน 

การบริหารจัดการกลุ่ม และ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้คุณภาพ 
โดยเฉพาะกลุ่มภาคการผลิตพืช
และการแปรรูปอาหาร ส่งผล
ให้วิสาหกิจชุมชนขาด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชน น าสู่การสร้างรายได้ สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

วิสาหกิจชุมชนมีการบริหาร
จัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และผลผลิตของ
วิสาหกิจชุมชนเกิดมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น ในระยะเวลา ๑ ปี 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๓๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
๒. แผนงาน
โครงการยกระดับ
มาตรฐานผ้าย้อม
คราม (โครงการ
จังหวัด งบพรก.
เงินกู้) 
๒.๑ โครงการย่อย 
การพัฒนาร่าง
มาตรฐานและ
ระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพผ้า
ย้อมคราม และ
ระบบการเทียบสี
มาตรฐานส าหรับ
ผ้าย้อมครามระดับ
สากล  
๒.๒ โครงการย่อย 
การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
บริหารการส่งมอบ
สินค้าแบบ

พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ปัญหาและข้อจ ากัดหลัก
ของการพัฒนาผลิตผ้าย้อม
ครามของพ้ืนที่มีดังนี้ 
๑) ไม่มีมาตรฐานและแหล่ง
อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์มา
รองรับสินค้าและ
กระบวนการผลิต  
๒) การผลิตไม่สามารถ
รองรับการพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่หลากหลาย 
ท าให้จ าหน่ายในตลาดอ่ืน 
ๆ นอกจากตลาดผู้บริโภคได้
ค่อนข้างล าบาก  
๓) สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้กลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าย้อมครามไม่
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้  
จากการส ารวจพบว่า แต่ละ
กลุ่มมียอดจ าหน่ายลดลง
เหลือเพียงร้อยละ ๑๐ 

๒.๑ โครงการย่อยการพัฒนาร่าง
มาตรฐานและระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพผ้าย้อมครามและ
ระบบการเทียบสีมาตรฐานส าหรับ
ผ้าย้อมครามระดับสากล  
มีการด าเนินการกิจกรรมหลัก ๓ 
ส่วน ประกอบด้วย 
๑) กิจกรรมการสุ่มตัวอย่าง
ภาคสนามโดยน าตัวอาผ้าครามซึ่ง
จัดซื้อมาจากเกษตรกรประชาคมชาว
ผ้าครามจ านวนมากกว่า ๓๐๐ 
ตัวอย่าง จากผู้ผลิตจ านวน ๘๐ ราย 
๒) กิจกรรมการก าหนดดัชนีชั้น
คุณภาพ และการตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
๓) กิจกรรมการพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาคม เพ่ือสร้างการรับรู้
มาตรฐานในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และระดับสากล 

๒.๑ โครงการย่อยการพัฒนา
ร่างมาตรฐานและระบบการ
ตรวจรับรองคุณภาพผ้าย้อม
ครามและระบบการเทียบสี
มาตรฐานส าหรับผ้าย้อม
ครามระดับสากล  
๑) มีระบบการเทียบสี
มาตรฐานส าหรับผ้าย้อมคราม 
จ านวน ๑ ระบบ 
๒) มีมาตรฐานและระบบการ
ตรวจรับรองคุณภาพผ้าย้อม
ครามระดับสากล จ านวน ๑ 
ระบบ 
๒.๒ โครงการย่อย การ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหารการส่งมอบสินค้า
แบบอัจฉริยะส าหรับผ้าย้อม
คราม (วจ) 
๑) มีระบบบริหารการส่งมอบ
สินค้าแบบอัจฉริยะส าหรับ

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๓๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
อัจฉริยะส าหรับผ้า
ย้อมคราม  
 

เท่านั้น ท าให้สูญเสียรายได้
ที่ต้องมาจุนเจือครอบครัว
ต้องหยุดกระบวนการผลิต 
อันเนื่องมาจากแหล่ง
จ าหน่ายหรือช่องทาง
การตลาดปกติถูกยกเลิก 

๒.๒ โครงการย่อย การส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริหารการส่งมอบ
สินค้าแบบอัจฉริยะส าหรับผ้าย้อม
คราม  
มีการด าเนินการกิจกรรมหลัก ๓ 
ส่วน ประกอบด้วย 
๑) วิเคราะห์และออกแบบระบบการ
บริหารการส่งมอบสินค้าแบบ
อัจฉริยะ โดยพัฒนาเว็บไซต์สร้าง
ระบบการบริหารการจัดการด้าน
กระบวนการโลจิสติกส์  
๒) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
ส าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ผ้าคราม 
สามารถตรวจสอบสถานะทางการ
ขนส่งของสินค้าโดยตรวจสอบผ่าน
ระบบ QR code และการสร้างอัต
ลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ 
๓) การถอดองค์ความรู้กระบวนการ
ผลิตผ้าย้อมครามด้วยภูมิปัญญาและ
วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดท าสื่อมัลติมีเดีย

สินค้าผ้าคราม จ านวน ๑ 
ระบบ  
๒) มีระบบ QR code การ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของ
สินค้าผ้าย้อมคราม จ านวน ๑ 
ระบบ' 
๓) มีสื่อมัลติมีเดียองค์ความรู้
กระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม
ด้วยภูมิปัญญาและ
วิทยาศาสตร์ ๑ ชุด 
๔) มีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
ต้นแบบส าหรับการขนส่ง
สินค้าผ้าย้อมคราม ๑ ชุด 
๕) คู่มือระบบบริหารการส่ง
มอบสินค้าแบบอัจฉริยะ
ส าหรับสินค้าผ้าย้อมคราม ๑ 
ระบบ 
๖) คู่มือบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
ต้นแบบส าหรับการขนส่ง
สินค้าผ้าย้อมคราม ๑ ชุด 
 



 

 

~ ๔๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
เพ่ือประกอบการส่งมอบ สินค้าแบบ
อัจฉริยะส าหรับผ้าย้อมคราม  
ระยะเวลาด าเนินงาน ๖ เดือน 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

 

๓. โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัด 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
๓.๑ โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพใน
ชุมชน  
๓.๒ โครงการ การ
พัฒนานวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส าหรับ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวัสดุเหลือใช้

๓.๑ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพในชุมชน (อุต) 
ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ. 
สกลนคร 
๓.๒ โครงการ การพัฒนา
นวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส าหรับสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตคราม  
บ.ตอเรือ ต.นาหัวบ่อ  
อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 
๓.๓ โครงการเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าสินค้า GI 
และสินค้าที่มีศักยภาพของ
จังหวัดสกลนครเข้าสู่ตลาด

๓.๑ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน  
ปัญหาในขายผลผลิตได้ใน
ราคาที่ต่ า เป็นหนี้สินมาก 
ประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
๓.๒ โครงการ การพัฒนา
นวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส าหรับสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือ
ใช้จากกระบวนการผลิต
คราม   
ปัญหามีกากครามที่เหลือ
ใช้จ านวนมากและมีกลิ่น
ค่อนข้างแรงซึ่งเป็นผลจาก

๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพในชุมชน  
มีการด าเนินการกิจกรรมหลัก ๒ 
ส่วน ประกอบด้วย 
๑) การเพ่ิมความรู้ทักษะการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรกลการเกษตร, 
เครื่องสูบน้ า, รถจักรยานยนต์ 
๒) การเพ่ิมความรู้ทักษะการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน
และความรู้ด้านพลังงานทดแทน 
๓.๒ โครงการ การพัฒนานวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ส าหรับ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตคราม   
มีการด าเนินการกิจกรรมหลัก ๓ 
ส่วน ประกอบด้วย 

๓.๑ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพในชุมชน  
ชาวบ้านในชุมชนต าบลบ้าน
แป้น อ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร มีความรู้
ความสามารถในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายเพิ่มข้ึน
หลังจากได้รับการฝึกอบรม 
และสามารถเผยแพร่ถ่ายทอด
ให้กับผู้อื่นได้ สามารถพัฒนา
และต่อยอดในการประกอบ
อาชีพในชุมชนด้านการซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรกลการเกษตร 
รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ า 
และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนและด้านพลังงาน

โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๔๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
จากกระบวนการ
ผลิตคราม   
๓.๓ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
การค้าสินค้า GI 
และสินค้าที่มี
ศักยภาพของ
จังหวัดสกลนคร
เข้าสู่ตลาดสากล
เพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์  
๓.๔ โครงการ
ส่งเสริมงาน
ประเพณีส าคัญ
จังหวัดสกลนคร  
ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 
เที่ยวได้ตลอดปี  

สากลเพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์  
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
๓.๔  โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีส าคัญจังหวัด
สกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 
เที่ยวได้ตลอดปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร  

การหมัก ซึ่งถูกน าไปทิ้ง
อย่างไม่เกิดประโยชน์ 
๓.๓ โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าสินค้า 
GI และสินค้าที่มีศักยภาพ
ของจังหวัดสกลนครเข้าสู่
ตลาดสากลเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์  
ผู้ประกอบการสินค้า GI 
หรือสินค้าที่มีศักยภาพ
ของจังหวัดสกลนคร ยัง
ขาดองค์ความรู้ ไม่มีการ
พัฒนาสินค้า 
๓.๔  โครงการส่งเสริม
งานประเพณีส าคัญ
จังหวัดสกลนคร ฮีต ๑๒ 
คอง ๑๔ เที่ยวได้ตลอดปี  

๑) พัฒนานวัตกรรมส าหรับการแปร
รูปกากคราม 
๒) การสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
๓) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน 
๓.๓ โครงการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าสินค้า GI และสินค้าทีมี่
ศักยภาพของจังหวัดสกลนครเข้าสู่
ตลาดสากลเพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์  
มีการด าเนินการกิจกรรมหลัก ๒ 
ส่วน ประกอบด้วย 
๑) ยกระดับคุณภาพนักออกแบบ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าครามธรรมชาติ 
GI สกลนคร 
- จัดการอบรมบยกระดับคุณภาพนัก
ออกแบบชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม
ธรรมชาติ GI สกลนคร จ านวน ๕๐ 
ราย 

ทดแทนโซล่าเซลล์ได้ ลด
รายจ่ายในครัวเรือนและมี
รายได้เพ่ิมข้ึนประกอบอาชีพ
ในชุมชนตามท่ีแต่ละคนถนัด
ได้ 
๓.๒ โครงการ การพัฒนา
นวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส าหรับสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตคราม   
๑) ชุมชนได้นวัตกรรมที่เป็น
เครื่องมือในการท าอาชีพ 
๒) เกิดองค์ความรู้ที่สามารถ 
น าไปต่อยอดตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
๓) เกิดรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจาก
กระบวนการแปรรูปกากคราม 
๓.๓ โครงการเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการ



 

 

~ ๔๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
 ประเพณีของจังหวัด

สกลนครยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

๒) พัฒนาศักยภาพ (ต่อยอด) 
Young Smart Kramer คน GI ผ้า
ครามธรรมชาติ 
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ (ต่อยอด) 
Young Smart Kramer คน GI ผ้า
ครามธรรมชาติ จ านวน ๕๐ ราย 
๓.๔ โครงการส่งเสริมงานประเพณี
ส าคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต ๑๒ คอง 
๑๔ เที่ยวได้ตลอดปี  
ส่งเสริมงานประเพณีส าคัญจังหวัด
สกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔  
เที่ยวสกลนครได้ตลอดปี 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

แข่งขันทางการค้าสินค้า GI 
และสินค้าที่มีศักยภาพของ
จังหวัดสกลนครเข้าสู่ตลาด
สากลเพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์  
๑) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
SMEs สินค้า GI และสินค้าที่มี
ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความ
เข้มแข็ง 
๒) สินค้า GI และสินค้าที่มี
ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร 
เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับ 
๓.๔ โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีส าคัญจังหวัด
สกลนคร ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 
เที่ยวได้ตลอดปี  
๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี



 

 

~ ๔๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายมากข้ึน 
๒) มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน
ขึ้น 
๓) สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 

๔. โครงการจ้าง
งานประชาชนที่
ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ 
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) จ านวน ๓๐ 
ต าบล 
 

พื้นที่ด าเนินการ ได้แก่ 
๑. จังหวัดสกลนคร จ านวน 
๒๗ ต าบล ได้แก่ 
ต าบลท่าแร่ ต าบลม่วงลาย 
ต าบลเหล่าปอแดง ต าบลอุ่
มจาน ต าบลกุดบาก ต าบล
นาม่อง ต าบลกุดไห ต าบลนา
หัวบ่อ ต าบลพังโคน ต าบลไฮ
หย่อง ต าบลค้อเขียว ต าบล
หนองบัว ต าบลหนองสนม 
ต าบลแพด ต าบลม่วง ต าบล
ท่าก้อน ต าบลพันนา ต าบล
วัฒนา ต าบลเต่างอย ต าบล
บึงทวาย ต าบลนาตาล ต าบล

ตามท่ีเกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท า
ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศประชาชน
ว่างงานและบัณฑิตจบใหม่
ไม่สามารถหางานท าได้ 
รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง 
ประชาชนที่ว่างงานย้าย
กลับถิ่นฐานจ านวนมาก 
ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สังคมตามมา รัฐจึงมี
นโยบายการฟื้นฟู

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

๑.เกิดการจ้างงานตามภารกิจ
และตามกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
ตามบริบทและความต้องการ
ของต าบลนั้น ๆ จ านวน ๓๐ 
ต าบล (๖๐๐ อัตรา) 
๒. เกดิการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชนทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา 
รวมถึงเกิดการถ่ายโอนองค์
ความรู้และทักษะด้านการ
ประกอบอาชีพสู่ต าบล 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๔๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
จันทร์เพ็ญ ต าบลเหล่าโพนค้อ 
ต าบลด่านม่วงค า ต าบลโคก
ศิลา ต าบลบ้านแป้น ต าบล
สร้างค้อ 
๒. จังหวัดนครพนม จ านวน 
๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลนางัว  
๓. จังหวัดมุุกดาหาร จ านวน 
๒ ต าบล ได้แก่ ต าบลนาโสก 
ต าบลกกตูม  
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ประชาชนทั่วไป จ านวน 
๑๕๐ คน 
๒. บัณฑิตจบใหม่ จ านวน 
๓๐๐ คน 
๓. นักศึกษาจ านวน ๑๕๐ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 
 

เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ที่มุ่งเน้นที่การ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน ทั้งการสร้างงาน 
การพัฒนาอาชีพในชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
โครงการในพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของพ้ืนที่
อย่างแท้จริง ควรมี
หน่วยงานในพื้นท่ีที่ท า
หน้าที่ในการบูรณาการ
กระบวนการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมใน
พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบ



 

 

~ ๔๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
บูรณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น 
System Integrator 
๒. เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน
ประชาชนทั่วไป บัณฑิต
จบใหม่ และนักศึกษาให้มี
งานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๓. เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอ่ืน ๆ) การสร้างและ
พัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับ
การท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 



 

 

~ ๔๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
และ การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพ่ิม
รายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 
๔. เพ่ือให้เกิดการจัดท า
ข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ชุมชน (Community Big 
Data) เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบมีเป้าหมาย
ชัดเจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๑. พระธาตุเชิงชุม 
: พิธีกรรม ต านาน 
วิถีชีวิตของชาว
สกลนคร 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
จังหวัดสกลนคร และวัดพระ
ธาตุอิงฮัง และวัดพระธาตุโผ่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การสูญหายของศิลปะและ
วัฒนธรรมพื้นถ่ิน 

การสร้างองค์ความรู้องค์พระธาตุเชิง
ชุมให้กับชาวสกลนครได้รับรู้ โดย
การสร้างความหมายของการบูชา
พระธาตุ แก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในสกลนคร ตลอดจนสร้างและ
อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ในพิธีบูชา
พระธาตุ และ ส่งเสริมการประดิษฐ์

เมืองน่าอยู่เกิดชุมชน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน และลดความเลื่อมล้ าใน
สังคม 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๔๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
ปราสาทผึ้งด้วยลดวลายต่าง ๆ อัน
จะท าให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจ
และเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การพัฒนา
อุปกรณ์พิโซอิเล็ก 
ทริกชนิดโค้งงอ
ด้วยวิธีบูรณาการ 

กลุ่มท ารองเท้า ต าบลพรรณา 
อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร/กลุ่มผลิตรองเท้า
สตรีแชมป์ชูส์ ต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร 

โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิต
รองเท้าจะตัดรองเท้าตาม
ขนาดและรูปร่างของเท้า
เท่านั้น ไม่ได้ค านึงถึงพ้ืน
รองเท้า ท าให้ไม่สามารถ
ระบุต าแหน่งน้ าหนักท่ีฝ่า
เท้ามากระท าลงบนพื้นได้
ละเอียดเพียงพอ  

การน าเทคโนโลยีพิโซอิเล็กทริกมา
ประยุกต์ใช้งานเพ่ือตรวจจับต าแหน่ง
การกดของฝ่าเท้า จะเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ลักษณะของฝ่าเท้า และส่งข้อมูลไป
ให้ผู้ผลิตรองเท้าได้ออกแบบพ้ืน
รองเท้าให้เหมาะสมกับลักษณะของ
แต่ละบุคคลได้ ท าให้ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในสินค้าที่จะสามารถดูแล
สุขภาพหรือช่วยบรรเทาออาการปวด
เท้าของผู้มีความผิดปกติของฝ่าเท้า
ได้ เทคโนโลยีพิโซอิเล็กทริกชนิดโค้ง
งอจึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่น าไปใช้
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เพ่ิม
ความสามารถในการแข็งขัน และ

๑. พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานจาก
อุปกรณ์พิโซอิเล็กทริก ส าหรับ
ใช้งานกับผู้ประกอบการผลิต
รองเท้า เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ 
ในพ้ืนที่เขตจังหวัดสกลนคร  
๒. พัฒนาและยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการขนาดย่อม และ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตรองเท้าให้มี
ความเข้มแข็งขึ้น อย่างน้อย ๒ 
กลุ่ม ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๔๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 
ปัญหาของพ้ืนที่ 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

 
ประเภทโครงการ 

 
สามารถเป็นต้นแบบที่จะน าไปใช้งาน
กับผู้ผลิตรองเท้ากีฬาได้อีกด้วย 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
- - - - - - 

 

ตารางท่ี ๖ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ท าไมต้องท า
โครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การผลิตครู   
๑.โครงการผลิตและ
พัฒนาครูให้ได้
มาตรฐานวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
 

พื้นที่ด าเนิน
โครงการ 
ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัด
สกลนคร 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑) นักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์นิเทศ 

นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ขาดการ
พัฒนาให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขาด
การพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้

๑. ส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักศึกษาครู 
๒. การพัฒนาตนเอง ๔ ทักษะส าหรับนักศึกษาครู (๑.ทักษะ
ภาษาและการสื่อสาร, ๒.ทักษะด้าน IT, ๓.ทักษะชีวิต และ ๔.
ทักษะสังคม) 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
๔. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความรู้
ความเข้าใจในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency-Based 
Curriculum) และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  



 

 

~ ๔๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ท าไมต้องท า
โครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

ผู้บริหาร คณะครุ
ศาสตร์ 
๒) ครูโรงเรียน
ศูนย์เครือข่าย ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 
๓) ครูโรงเรียนใน
โครงการกอง
ทุนการศึกษา 
๔) ครูโรงเรียน
สังกัด
กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 
๕) ครูโรงเรียนร่วม
พัฒนา 
 
 
 
 
 

หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
(Competency-
Based 
Curriculum) 
 

 



 

 

~ ๕๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ท าไมต้องท า
โครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)  

๑. โครงการยกระดับ
ศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น คณะ
ครุศาสตร ์

พื้นที่ด าเนิน
โครงการ 
ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัด
สกลนคร 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑) ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น 
๒) ครู นักเรียน 
และผู้ปกครองศูนย์
เด็กเล็กฯ 
๓) ผู้บริหาร 
คณาจารย์และ
บุคลากร คณะครุ
ศาสตร์ 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษายัง
ขาดการพัฒนา
ศักยภาพและน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความ
เชี่ยวชาญและมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. การยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ 
๒. พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นได้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 



 

 

~ ๕๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ท าไมต้องท า
โครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

๒. โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเป็น
มืออาชีพในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ 

พื้นที่ด าเนิน
โครงการ 
ต าบลสร้างค้อ
อ าเภอภูพาน
สกลนคร จังหวัด
สกลนคร 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑) ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น 
๒) นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์  
 

เนื่องจากครู
จ าเป็นต้องปฏิรูป
การสอนเพ่ือ
น ามาใช้กับระบบ
การจัดการเรียนรู้
ในยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียน
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และเพ่ือให้
ครูมีความเป็นมือ
อาชีพในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐  
เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุน

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Curriculum)  
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency-Based 
Curriculum) ร้อยละ ๖๐ 
๒. การน าความรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะ ร้อยละ 
๖๐ 



 

 

~ ๕๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ท าไมต้องท า
โครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

การจัดการเรียน
การสอนและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

๓. โครงการ ๑ 
หลักสูตร ๑ ชุมชน 
คณะครุศาสตร์ 
จ านวน ๑๓ 
โครงการย่อย 
 

พื้นที่ด าเนิน
โครงการ 
จังหวัดสกลนคร 
๑. ต าบลธาตุเชิง
ชุม อ าเภอเมือง
สกลนคร 
๒. ต าบลนาหัวบ่อ 
อ าเภอพรรณานิคม 
๓. ต าบลเหล่าโพน
ค้อ อ าเภอโคกศรี
สุพรรณ 
๔. ต าบลสร้างค้อ 
อ าเภอภูพาน 
๕. ต าบลส่องดาว 
อ าเภอส่องดาว 

เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการร่วมกัน
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและ
ชุมชนในพ้ืนที่โดย
น าหลักสูตรไป
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชน ด้วย
องค์ความรู้ งาน
สร้างสรรค์ การ
วิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชน และพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑. โครงการย่อยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับ
โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
๒. โครงการย่อยพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม บูรณาการบริการวิชาการสู่ชุมชน สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
๓. โครงการย่อยการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือผสมสารสกัดในท้องถิ่น สาขาวิชาเคมี 
๔. โครงการย่อยการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต
ส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Community-Based Learning) สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
๕. โครงการย่อยการส่งเสริมและพัฒนาความรู้งานช่าง
พ้ืนฐานแก่ชุมชุม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
กิจกรรม : กิจกรรมปฐมวัยอาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

๑. ร้อยละของหลักสูตรที่เข้าร่วม
โครงการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของนักศึกษาที่น าองค์
ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ยกระดับชุมชนและหลุดพ้นจากความ
ยากจน ร้อยละ ๑๐  
 



 

 

~ ๕๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนิน
โครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา 
(ท าไมต้องท า
โครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME) 

๖. ต าบลสว่างแดน
ดิน อ าเภอสว่าง
แดนดิน 
๗. ต าบลกุดบาก 
อ าเภอกุดบาก 
จังหวัดนครพนม 
ต าบลนาหว้า 
อ าเภอนาหว้า 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาและ
อาจารย์ คณะครุ
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
๒. นักเรียน ครู 
และประชาชนใน
พ้ืนที่ 

๖. โครงการย่อยพัฒนากิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๗. โครงการย่อยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงาน
ในครัวเรือนของชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชา
ฟิสิกส์ 
๘. โครงการย่อยค่ายบูรณาการวิชาการภาษาไทย สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย 
๙. โครงการย่อยการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ส าหรับครูการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 
๑๐. โครงการย่อยส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑๑. โครงการย่อยการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการงานอาชีพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๑๒.  โครงการย่อยรูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการ
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทาง
เศรษฐกิจแก่คนในชุมชน ที่ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใน
ยุคดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
๑๓.  โครงการย่อยการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 



 

 

~ ๕๔ ~ 
 

ตารางท่ี ๗ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู 
๑. โครงการสัมมนาผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์ 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 
จ านวน ๑๕๐ คน   

เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์ได้มี
การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคณะครุศาสตร์ 
ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา ตลอดจนเป็นการ
สร้างเครือข่าย และพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตครู
ร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพครู ร่วมกับสถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้
ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยน
แนวคิด แนวทางในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 
 

๒. โครงการพัฒนาอาจารย์
คณะครุศาสตร์ให้มีความ
เป็นมืออาชีพในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
 

การส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ มี
สมรรถนะสอดคล้องตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ

อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์
คณะ ครุศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

๑. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ 



 

 

~ ๕๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
คุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย จะท าให้
มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า 
และเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร ให้สามารถรองรับ
และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ 

การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพที่สูงขึ้น 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. อาจารย์สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้จริง ร้อยละ ๖๕ 

พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
๑. โครงการบริหารงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาและอาจารย์  
คณะครุศาสตร์ 

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน ติดตาม 
ประเมินผลตามสภาพจริงใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๑ และ ๒ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๖๓ – ๑/๒๕๖๔ และฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑-๓ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ – 
๑/๒๕๖๔ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. การด าเนินงานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความ
เป็นระเบียบและถูกต้อง ร้อยละ 
๘๐ 
๒. นักศึกษามีความรู้ด้านแนว
ทางการปฏิบัติงานฝ่ายฝึก
ประสบการณ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผลิตและพัฒนา
วิชาชีพครู ร้อยละ ๙๐ 



 

 

~ ๕๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๒. โครงการพัฒนานักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
– ๑/๒๕๖๔ 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาและอาจารย์  
คณะครุศาสตร์ 

เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน ติดตาม 
ประเมินผลตามสภาพจริงใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลตาม
สภาพจริงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒/
๒๕๖๓ – ๑/๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ของนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่าง
เรียนกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และเพ่ือเป็นการติดตาม 
ประเมินผลตามสภาพจริงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ ๙๐ 

๓. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  

คณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นในการผลิตครูรุ่น
ใหม่ตามหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี 
และ ค.บ. ๕ ปี โดยเน้นให้
นักศึกษามีคุณธรรมน าความรู้
ตามนโยบายของรัฐบาล  

อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ภาคปกติทุกหลักสูตร
และให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๙๐  
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ร้อยละ ๘๕ 



 

 

~ ๕๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ตารางท่ี ๘ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลิตครู  

- - - - - 
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
๑. การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครู ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด
สกลนคร 

ปัจจัยส าคัญในการจัดการ
เรียนรู้บนฐานสมรรถนะ คือ 
ครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้บน
ฐานสมรรถนะ ซึ่งรวมถึงการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้อยู่บนฐาน
สมรรถนะ แต่เนื่องจากปัจจุบัน

การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครู ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดสกลนคร ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม นั้น จะเป็นการวิจัยเพื่อ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ  
2. ผู้ใช้หลักสูตรมีความพึงพอใจ
ในการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับ 
ดีมาก  
3. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยครูผู้สอนที่ได้รับการ



 

 

~ ๕๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ยังไม?่มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า
ครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  
มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้บนฐาน
สมรรถนะมากน้อยเพียงใด ยัง
ขาดความรู้?และทักษะในส่วน
ใดบ้าง ที่ยังเป็นช่องว่างและยัง
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนรู้บนฐานสมรรถนะ 

เกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริง/สภาพ
ปัจจุบัน และปัญหาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และ
นักเรียน ในด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ 
เพ่ือให้เกิดสิ่งที่ต้องการและ
ความคาดหวัง  ทั้งในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ 
ที่น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครู ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดสกลนคร  

อบรมจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๕๙ ~ 
 

ตารางท่ี ๙ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่น ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาครูส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ าเป็นต้อง
พัฒนาให้มีศักยภาพ ด้วยการ
วางรากฐานการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนา
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษจนเป็น
ทักษะที่ติดตัวและสามารถ
น าไปจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑) การอบรมให้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน CEFR  
ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR Pre-test 
และ Post-test การจัดท า
แบบเรียนและการทดสอบ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ การจัด
ค่ายภาษาอังกฤษ และการ
ประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ด าเนินการโดยคณะต่าง ๆ 
๒) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองรายวิชาด้านทักษาดิจิทัล 
พัฒนาสมรรถนะและประเมิน
ทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษาก่อน
ชั้นปีสุดท้าย สอบวัดทักษะด้าน
ดิจิทัลนักศึกษาก่อนชั้นปีสุดท้าย 
ด้วยแบบวัดทักษะดิจิทัลของ

๑) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อหรือใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  
มีทักษะความรู้ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ได้พัฒนาตนเองเพ่ือ
เตรียมการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทางความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ TOEIC 
๒) นักศึกษามีช่องทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเองด้านทักษะ
ดิจิทัล มีข้อมูลทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ดิจิทัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 



 

 

~ ๖๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พัฒนาทักษะดิจิทัล
ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
และการจัดหาซอฟต์แวร์ส าหรับ
การประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ 
(Video Conference) 
ด าเนินการโดยส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและ
หลักสูตรระยะสั้นให้มี
ความพร้อมตาม
แนวทางยุทธศาสตร์
ใหม่ 
 

ศิษย์เก่า นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา คณะ
และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่จัดหลักสูตร
อบรมระยะสั้น 

การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
ระยะสั้นเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๑. การจัดการเรียนรู้
ตอบสนองความต้องการของ
สาธารณชนในท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศชาติ 
๒. นักศึกษาและบุคคลทั่วไปน า
ความรู้จากหลักสูตรระยะสั้นไป
ประกอบอาชีพและพัฒนา
อาชีพได้ 
 



 

 

~ ๖๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๓. โครงการสร้างพ้ืนฐาน
ลักษณะคนไทยให้กับ
นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนทั่วไป 

ความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค์ ด้านมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง มีความรู้
ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม รู้จักแยกแยะผิด-
ชอบ/ชั่ว-ดี 

ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้
การท าอาชีพเกษตร ผลิตได้ 
ขายเป็น พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาอาชีพ 
สร้างพ้ืนฐานคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติ
บ้านเมืองและมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง สร้างพ้ืนฐาน
คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ให้นักศึกษาเป็น
พลเมืองดีร่วมสืบสานประเพณี
แข่งขันเรือยาวท้องถิ่น ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ
ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เสริมสร้างพ้ืนฐาน
คุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ให้เป็นพลเมืองดี มีจิต
สาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
สร้างพ้ืนฐานคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ให้นักศึกษา

๑. นักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม มี
ทัศนคติที่ถูกต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
ตามคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ 
๒. นักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมมี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม รู้จักแยกแยะผิด-
ชอบ / ชั่ว-ดี 
๓. นักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข 
๔. ศิษย์เก่าท่ีเป็นต้นแบบมี
เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี
อย่างยั่งยืนกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
๕. ศิษย์ปัจจุบันได้รับองค์
ความรู้แบบฝังลึก (Tacit 
Knowledge) จากศิษย์เก่า
ต้นแบบสามารถน าไป



 

 

~ ๖๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมพลังพลเมืองจิตอาสา
เพ่ือขยับสกลนครตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือ
สร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่
ดี 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ 
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครสามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีทักษะการพัฒนาชีวิต 
(Soft skill) ออกไปสู่สังคม 
๗. มีนักศึกษาเป็นนักกีฬาเรือ
เพ่ือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย 
๘. นักศึกษาได้รับการปลูกฝัง
ความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
๙. นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สืบสานประเพณีการแข่งขัน
เรือยาวของท้องถิ่น 
๑๐. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 



 

 

~ ๖๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑๑. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
มีสุขภาวะที่ดีในการใช้ชีวิต 
๑๒. นักศึกษามีความเข้าใจ
พลเมืองและจิตอาสา 
๑๓. นักศึกษาสามารถทดลอง
ปฏิบัติงานการท าจิตอาสาจริง
ในพ้ืนที่หรือองค์กรที่ประสบ
ปัญหา 

๔. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน  

นักศึกษาและคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงมี
การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
จากเดิมท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลัย
เท่านั้นและจากมาตรการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดให้
จัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยนั้นจ าเป็นต้องลด
ปริมาณจ านวนผู้เข้าเรียนสูงสุด
ต่อห้องไม่เกิน ๕๐ คน 

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเป็นแบบผสมผสาน โดยเช่า
สิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอน ในการ
จัดการเรียนการสอนใน ๑ ครั้ง 
โดยจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่
แบบห้องถ่ายทอดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์หรือ Video 
On Demand เพ่ือให้นักศึกษาที่
ไม่สะดวกเข้ามาเรียนในพ้ืน
สามารถเข้ามาเรียนในรูปแบบที่
หลากหลายได้ 

การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

 

~ ๖๔ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๐ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่น ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 
 

นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ระบบสารสนเทศในปัจจุบันมี
ข้อมูลที่ใหญ่มากกว่าอดีตที่ผ่าน
มาแบบก้าวกระโดด การจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศลงภายใน
เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการแต่ล่ะ
ระบบนั้น จ าเป็นจะต้องมี
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแยกออก
จากตัวเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ
ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย 
การป้องกันการสูญหาย และ
เป็นการกระจายแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
หลากหลายในการใช้งานที่
ให้บริการในปัจจุบัน 

จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับ
เครือข่ายเพื่อจัดเก็บและส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศจากเครื่องแม่
ข่ายที่ให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยและส ารองข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยได้ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. สามารถจัดเก็บและส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศจากเครื่องแม่
ข่ายที่ให้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยได้ ร้อยละ ๘๐ 
2. สามารถจัดเก็บและส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. โครงการค่ายแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรระหว่างประเทศ  
 

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ชาวไทย และชาวต่างชาติ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ท าให้ด า
เดินทางไปต่างประเทศมี
ข้อจ ากัด เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษา อาจารย์ และ

จัดค่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร เพ่ือให้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศประเทศเพ่ือน

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านได้ ร้อย
ละ ๗๕ 



 

 

~ ๖๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา
วัฒนธรรม และสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประเทศเพ่ือนบ้าน
และจะส่งผลให้มีความเข้าใจกัน
มากยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการ
ค่ายแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจด้านภาษา
และวัฒนธรรมนานาชาติ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือ
การท างานในอนาคต 

บ้านได้ และ เพ่ือให้นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร เข้าใจ
วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่
ของประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน 
ร้อยละ ๗๕ 

๓. โครงการเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

เพ่ือให้นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ได้มีส่วนช่วยในการสาน
ต่อแนวพระราชด าริในการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก 
ด้อยโอกาสและยากจน ให้
บังเกิดความยั่งยืน และเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ความต่อเนื่องเป็นระบบใน
ลักษณะเรียบง่าย และน า

เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักศึกษาเก่ียวกับพระราชกรณีย
กิจ พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ ๙ และพระราชด าริที่ได้
พระราชทานความช่วยเหลือผ่าน
โครงการอันเนื่องมาจาก

๑. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ พระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ 
และพระราชด าริที่ได้
พระราชทานความช่วยเหลือ
ผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 



 

 

~ ๖๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
ผลส าเร็จของโครงการฯ ไป
ประยุกต์ ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อ
การศึกษาและการด ารงชีวิต 
เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมาะสม
และสร้างความมั่นคงให้แก่
ประเทศชาติสืบไปไปสร้าง
ประโยชน์และคุณค่าให้ตนเอง 
ครอบครัวและประเทศชาติ
สืบไป 

พระราชด าริและเพ่ือสร้าง
นักศึกษาท่ีจะสืบสานและน้อมน า
พระราชด าริไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง และสามารถ
บูรณาการไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน้อมน าพระราชด าริไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง และสามารถบูรณาการ
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔.  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษามี
รายได้ระหว่างเรียน  
 
 

นักศึกษาโครงการให้โอกาส
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

เพ่ือให้โอกาสแก่เด็กนักเรียน 
ในชนบทที่มุ่งมั่นในการศึกษา
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไร้ผู้
อุปการะให้ได้เรียนต่อระดับ
ปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ให้โอกาส
การศึกษาในระบบพร้อม
ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก 
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังการเป็น
นักศึกษาท่ีดี มีจิตสาธารณะ  
มีอุดมคติท่ีดีต่อสังคมและพร้อม
จะเรียนรู้อยู่เสมอ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามี
รายได้ระหว่างเรียน  
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

นักศึกษาโครงการให้โอกาส
ทางการศึกษา มีรายได้ระหว่าง
เรียนและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและครองชีพ
ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๙๐ 



 

 

~ ๖๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๕. โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะคนไทย ที่พึง
ประสงค์ ๔ ประการ และคน
ดี มีจิตสาธารณะ 

นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง 
มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี 
มีวินัย สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
มีทักษะวิชาชีพ สู่การปฏิบัติ
ตามพระราโชบายด้าน
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ใน
การส่งเสริมความรักสามัคคี เข้า
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเสริมสร้างคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง ๔ 
ประการ  

อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ 
เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย” และ  
“กระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคน
ไทยที่พ่ึงประสงค์ ๔ ประการ” 
และส่งเสริมกิจกรรม จิตอาสา/
จิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจในคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีเจตคติท่ีดีในการเป็นคนดี มี
จิตสาธารณะ ท ากิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ ๔ ประการ และคนดี 
มีจิตสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 
 

 

 



 

 

~ ๖๘ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๑ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่น ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหลง่อ่ืน 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการเงินอุดหนุนการ
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นักศึกษา และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ ซึ่งท าให้รูปแบบการ
เรียนการสอนและการจัด
ประชุมต่าง ๆ ต้องปรับตาม
สถานการณ์ให้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจัดหา
ซอฟต์แวร์ส าหรับการประชุม
ทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Video 
Conference) 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

การน าซอฟต์แวร์ ไปใช้งาน
ประชุมและการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านวีดีทัศน์ 
(Video Conference) ของ
ส่วนราชการ 

๒. โครงการแพลตฟอร์ม
การบริการให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
สกลนครและจังหวัดใกล้เคียง 
ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
เกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน SMEsหนว่ยงาน
จังหวัด องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

เพ่ือบริการให้ค าปรึกษา 
ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
ผู้รับบริการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. ผู้รับบริการเกิดความรู้ความ
เข้าใจข้อมูลเทคโนโลยี 
๒. ผู้รับบริการน าความรู้และ
ข้อมูลเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
๓. เกิดเครือข่ายข้อมูลของ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 



 

 

~ ๖๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูให้มีสมรรถนะส าหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 

๑. ครูระดับชั้นประถมและ
มัธยมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 
๒. นักศึกษาอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
 

พัฒนาครูในพ้ืนที่ให้มีความ
พร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ
และการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึง
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามแนวทางของ
โครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ 
(Programmer for 
International Student 
Assessment หรือ PISA) เพ่ือ
เป็นการเตรียมพร้อมครูและ
นักเรียนสู่การทดสอบ PISA ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
หลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพครูให้
มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาการ
ค านวณ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๑. ครูที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้บนพื้นฐานสมรรถนะ 
PISA ร้อยละ ๖๐ 
๒. นักเรียนของโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีทักษะตาม
สมรรถนะ PISA ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งเกิดทักษะด้านวิทยาการ
ค านวณ ร้อยละ ๗๕ 

 

 

 



 

 

~ ๗๐ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลแบบบูรณา
การ 

๑. บุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
๒. ประชาชนทั่วไป 

โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. จัดตั้งและบริหารศูนย์ข้อมูลแบบบูรณา
การ (IDC: Integrated Data Center) 
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กับการ
บริหารงานในหาวิทยาลัย 
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา API 
เพ่ือเชื่อมระบบฐานข้อมูลกลาง 
๔. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วย Google Studio 
๕. ติดตามการใช้ข้อมูลการคืนข้อมูลสู่
ท้องถิ่น 
๖. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน 
๒๕๖๔ 

ระบบฐานข้อมูลส าหรับใช้ใน
การศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต 



 

 

~ ๗๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด (ตอบ KPI 
ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ตาม

ยุทธศาสตร์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๒. โครงการบริหาร
จัดการเชิงรุกพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
สุขภาวะ 

๑. บุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
๒. เยาวชน ผู้สูงอายุ 
บุคคลทั่วไป 

ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริม
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) อย่างมี
ส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครสู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งความ
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน 
 

๑. การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะ 
๒. การพัฒนารายวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และหลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการ
ขับเคลื่อนท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
๓. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์พลิกโฉ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
สุขภาวะและยั่งยืน 
๔. การสร้างเสริมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 
๕. การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการออนไลน์ โดยใช้
วิทยาการค านวณและโค้ดดิ้งเป็นฐาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑. บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครริเริ่ม
วัฒนธรรมสีเขียวมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร 
๒. การใช้ทรัพยากรและการ
ปลดปล่อยมลพิษของ
มหาวิทยาลัยลดลงในเดือน
แรกหลังการประกาศ
มาตรการ ฯ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า 
๓. หน่วยงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอนอย่าง
ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

 



 

 

~ ๗๒ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
และเว็บไซต์หน่วยงาน 

๑. บุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ
เว็บไซต์ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลให้ดี
ยิ่งขึ้นอีกท้ังยังช่วยประหยัดพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายให้บริการ 

เสริมระบบบริการส าหรับเว็บไซต์ (WP 
Media Folder Plugin and Add-ons) 
จ านวน ๑ ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์หน่วยงาน
และลดการใช้พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องแม่
ข่ายให้บริการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน 
๒๕๖๔ 

มีเว็บไซต์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงระบบ ร้อยละ 
๘๐ 

 

ตารางท่ี ๑๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
๑. โครงการทุนสนับสนุน
โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย าในจังหวัดสกลนคร 

คนจนในจ.สกลนคร จากระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (TPMAP) เป็น
ข้อมูลจากการส ารวจจากข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามดัชนี MPI 

การพัฒนาระบบข้อมูลความ
ยากจนและติดตามการ
ช่วยเหลือโดยความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคมในพ้ืนที่ จะท า
ให้ทราบข้อมูลสภาพจริงของ

การให้ทุนสนับสนุนโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นย าในจังหวัด
สกลนคร เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ระบบข้อมูลความยากจนและ

๑. เครือข่ายการท างานที่มี
ศักยภาพและกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม 



 

 

~ ๗๓ ~ 
 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
วิธีการแก้ปัญหา / 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

(OUTCOME) 
และมีการลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐ โดยวัดจากดัชนีความ
ยากจน ๕ มิติ ได้แก่ ด้าน
สุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้าน
การศึกษา ด้านรายได้ และด้าน
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

ภาวะความล าบากของ
ครัวเรือนยากจนโดยท าการ
ส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูล
สภาพจริง และบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการแก้ปัญหาความ
ยากจนในพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับ
ระบบช่วยเหลือของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพคนจน มีอาชีพ 
และทักษะการด ารงชีพอย่างมี
สุขภาวะที่ดี 

ติดตามการช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ ปี 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. ข้อมูลคนจนและพฤติกรรม
การด ารงชีพ 
๓. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน า
ข้อมูลสภาพจริงภาวะความ
ยากจนของครัวเรือนไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔. ข้อมูลหนุนเสริมแผนพัฒนา
จังหวัดหรือหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๗๔ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๕ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในศาสตร์ที่หลากหลายและมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับท้องถิ่น
โดยเฉพาะเรื่อง การพัฒนา OTOP ข้าว โค คราม ท่องเที่ยวการสร้างส านึกความเป็น
พลเมืองและการน าศิลปะวัฒนธรรมมาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา 
S๒ มีงานวิจัยที่หลากหลายและมีคุณภาพทั้งงานวิจัย เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนมีการบูร
ณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
S๓ มีแหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่ส าหรับการวิจัยและบริการวิชาการ เช่นศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พลังงานทางเลือก ศูนย์หนองหารศึกษา ศูนย์ครามศึกษา พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
S๔ มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและประเทศเพ่ือนบ้าน 

W๑ ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าไม่สอดคล้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
W๒ การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนผลงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น 
W๓ ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือสามารถสร้าง
นวัตกรรม ใหม่ที่น าไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมีจ านวนน้อย 
W๔ มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่น าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีโอกาสในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น 
O๒ พ้ืนที่แอ่งสกลนคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษา 

T๑ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองระดับประเทศ
และท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 



 

 

~ ๗๕ ~ 
 

O๓ ชุมชนให้การยอมรับ ให้ความร่วมมือในการบริการ วิชาการเป็นโอกาสให้คณาจารย์
และบุคลากรได้จัดบริการวิชาการและสามารถบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

SO๔ พัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม (S๒, O๑, O๓) 
SO๕ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม (S๓, S๔, O๑, O๒, O๓) 

WO๓ พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(W๑, W๒, W๓, W๔, O๑, O๒, O๓) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
- - 

 

ตารางท่ี ๑๖ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑ มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นและให้โอกาสทางการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 
S๒ ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพ้ืนที่การคมนาคมที่สะดวกเหมาะสมส าหรับการเดินทาง 
S๓ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
S๔ มหาวิทยาลัยมีโรงเรียนวิถีธรรมที่เป็นต้นแบบของการจัดการการศึกษาทางเลือก 
 
 
 

W๑ งบในการพัฒนาครูมีน้อย 



 

 

~ ๗๖ ~ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O๑ พ้ืนที่แอ่งสกลนคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัย
ของอาจารย์และนักศึกษา 

T๑ แนวโน้มโครงสร้างประชากรในวัยเรียนส่งผลให้จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้า
มีจ านวนลดลง 
T๒ สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นมีหลักสูตรหลากหลายท าให้นักเรียนมีทางเลือก
ในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาคู่แข่งมากกว่า 
T๓ นโยบายรัฐบาลด้านการจัดการศึกษาสายอาชีพเปิดหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อมากข้ึน 
T๔ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

SO๑ ผลิตบัณฑิตครู (S๓, O๑) 
SO๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (S๓, O๔) 

- 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 

ST๑ การส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ (S๕, T๒, T๔) - 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๗๗ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๗ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์หลากหลายแขนงสามารถบูรณา
การกับพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W๑ ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขายังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
W๒ การพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
ยังไม่ครอบคลุมทุกด้านส าหรับบางหลักสูตร เช่น การพัฒนาภาษาอังกฤษ การเพ่ิม
รายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความหลากหลายการพัฒนาบัณฑิตด้านระเบียบวินัยเป็นต้น 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O๑ พัฒนาการทางสังคมผู้สูงวัย เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีโครงการกิจกรรม 
หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
O๒ นโยบายภาครัฐที่ตอบสนองต่อโครงการสร้างรถไฟรางคู่ นโยบายการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ นโยบาย Thailand ๔.๐ นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร และสร้างความร่วมมือในด้าน
การศึกษาชุมชน และวัฒนธรรม 

T๑การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองระดับประเทศและ
ท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
T๒ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

SO๓ พัฒนาหลักสูตร (S๑, O๒) WO๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ (W๑, W๒, O๒)  
WO๒ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
(W๒, O๒) 
 



 

 

~ ๗๘ ~ 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
ST๑ การส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ (S๑, T๑, T๒) - 

 

ตารางท่ี ๑๘ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑ มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นและให้โอกาสทางการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นและมีการเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่ต่ า 
S๒ ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่การคมนาคม สะดวกเหมาะส าหรับการ
เดินทางมาศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ/ต่างพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
S๓ อาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์หลากหลายแขนง
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
S๔ มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการและมี
ความยืดหยุ่นสูง 
 
 
 
 
 

W๑ ไม่มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในการบริหารจัดการข้อมูลในมหาวิทยาลัย 
ท าให้ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย 
W๒ มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์แต่ยังไม่สามารถน าไปสร้างรายได้ตามสมควร 
W๓ มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่น าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์มาก
เท่าท่ีควร 



 

 

~ ๗๙ ~ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O๑ ความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีโอกาสสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

T๑ แนวโน้มโครงสร้างประชากรในวัยเรียนส่งผลให้จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้า 
มีจ านวนลดลง 
T๒ มีสถาบันอุดมศึกษาคู่แข่งที่มีหลักสูตรหลากหลายมีทั้งหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน
และหลักสูตรที่น่าสนใจมากกว่าจึงท าให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาคู่แข่งมากกว่า 
T๓ นโยบายรัฐบาลด้านการจัดการศึกษาสายอาชีวะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อมากข้ึน 
T๔ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
T๕ การเปลี่ยนแปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองระดับประเทศและ
ท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
T๖ นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมีความเข้มข้นในการพิจารณา 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณลดลง 
T๗ การเปลี่ยนแปลงนโยบายมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานหรือท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 
เช่น ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบการประกันคุณภาพ เป็นต้น 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

- - 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 

ST๒ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (S๓, T๕, T๖, T๗) 
ST๓ การบริหารจัดการเชิงรุก (S๑, S๒, S๓, T๑, T๒, T๓, T๔) 

WT๑ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ (W๒, W๓, T๖, T๗) 



 

 

~ ๘๐ ~ 
 

ตารางท่ี ๑๙ : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 
เชิงปริมาณ  

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๔๐ โครงการ ๒๑ โครงการหลัก  
(๑๑๓ โครงการย่อย) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะ
ไม่ได้รับงบประมาณในส่วนงบ
บูรณาการภาค  

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ๒๕ โครงการ ๑๐ โครงการหลัก  
(๑๗ โครงการย่อย) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะ
ไม่ได้รับงบประมาณในส่วนงบ
บูรณาการยกระดับการศึกษา  

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๖๓ โครงการ ๑๒ โครงการหลัก  
(๒๙ โครงการย่อย) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะ
ไม่ได้รับงบประมาณในส่วนงบ
บูรณาการยกระดับการศึกษา  

จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๗ โครงการ ๔ โครงการหลัก  
(๑๑ โครงการย่อย) 

- 

จ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าด าเนินโครงการ ๒๒ ชุมชน/หมู่บ้าน ๓๔ ชุมชน/หมู่บ้าน มีการขยายผลไปในพ้ืนที่ใหม่
เพ่ิมเติม 

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา ๒๐ โรงเรียน ๘๓ โรงเรียน มีการขยายผลไปในพ้ืนที่ใหม่
เพ่ิมเติม 



 

 

~ ๘๑ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนภาคีเครือข่าย จ านวน ๒๗ เครือข่าย ดังนี้ 
๑. พาณิชย์จังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร 
๒. ส านักงานพัฒนาชุมชน จ.
สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร 
๓. ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา  จ.สกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร 
๔. BEDO 
๕. หอการค้าจังหวัด
สกลนครกลุ่มวิสาหกิจ  
๖. ๒๒ ชุมชน/หมู่บ้าน 

เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 
๔๙ เครือข่าย ดังนี้ 
๑. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 
๒. สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
๓. ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 
๔. อปท. เทศบาล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
๕. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
๖. อบต. รพ.สต. 
๗. วัด โรงเรียน ชุมชน วสิาหกิจ
ชุมชน 
๘. ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ป่าไม้
สกลนคร 
๙. ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ 
๑๐. สนง.เกษตรจังหวัด
สกลนคร 
๑๑. สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
๑๒. ร้านขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
เช่น ผัาพิมพ์ศักดิ์สยาม ไต้
ต าหนัก Heritage เป็นต้น 

มีการขยายความร่วมมือไปใน
พ้ืนที่ใหม่เพ่ิมเติม 



 

 

~ ๘๒ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

๑๓. พลังงานจังหวัดสกลนคร 
๑๔. ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 
๑๕. ร้านเต่าเคียงภู 
๑๖. หมู้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
๓๔ ชุมชน/หมู่บ้าน 

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่
ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

วิสาหกิจชุมชน ๒ กลุ่ม 
๑. วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ครามสีธรรมชาติ บ้านโพน
ปลาโหล ต.เต่างอย ผลิต
ผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ 
๒. วิสาหกิจชุมชนเกษตร
และสมุนไพร บ้านแป้น  
ต.บ้านแป้น ผลิตผง
เครื่องแกงอีสาน ตรากิ่งทอง 
ผู้ประกอบการใหม่ ๒ ราย 
๑. บ้านม่วง ผลิตจิ้งหรีด
อบแห้ง จิ้งหรีดผง ปลาแผ่น
ผสมผงจิ้งหรีดอบกรอบ 
๒. กลุ่มสมุนไพรศรีวิชา ผลิต
น้ ามันว่าน ตราเพชรม้า 

วิสาหกิจชุมชน ๘ กลุ่ม 
๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ฝ้ ายย้อมครามบ้านเชิ งดอย 
ผลิตฝ้ายย้อมคราม 
๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านดงหลวง ผลิต
ทองม้วนข้าวฮางผสมแป้งกล้วย 
๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบัว
ตองเกษตรอินทรีย์ ผลิตคุกกี้ 
๔. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว
กล้องงอก บ้านนางอย หมู่ ๔ 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร 
๕. กลุ่มวิสาหกิจเกษตร
ผสมผสานภูมิบ้านแป้น หมู่ ๕, 

มีการขยายความร่วมมือไปใน
พ้ืนที่ใหม่เพ่ิมเติม 



 

 

~ ๘๓ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
๖. กลุ่มวิสาหกิจข้าวฮางงอก 
บ้านนาคอย หมู่ ๑๓ ต าบล
หนองสนม อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 
๗. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านโพน
ปลาโหล 
๘. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
เลี้ยงโคบ้านนางอย 
ผู้ประกอบการใหม่ ๑๗ ราย 
๑. กลุ่มสตรีเกาะแก้วบ้านโมน 
ผลิตปลาร้าทรงเครื่องผัดแห้ง 
๒. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติสายทอง ยังแสนภู 
ผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  
๓. กลุ่มสานตะกร้าเส้น
พลาสติกบ้านดอนแดง ผลิต
ตะกร้าเส้นพลาสติก   
๔. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้าน
พรสวรรค์ ผลิตผ้าพ้ืนเมือง  



 

 

~ ๘๔ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

๕. กลุ่มผ้าครามกุดนาขาม หมู่
ที่ ๘ ผลิตผ้าย้อมคราม  
๖. กลุ่มทอผ้าย้อมครามต าบล
ปทุมวาปี แปรรูปผ้าขาวม้าเป็น
กระเป๋า   
๗. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยกอก 
ผลิตผ้าชนเผ่าโส้ ส าหรับงาน
ตกแต่งภายใน   
๘. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าพื้นเมืองบ้านกลาง ผลิตผ้า
พ้ืนเมือง  
๙. กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งเชือก ผลิต
ผ้าพันคอขิดย้อมสีจาก
ธรรมชาติ   
๑๐. กลุ่มแม่บ้านถักไหมพรม
บ้านใหม่ศรีสุพรรณ ผลิตผ้าถัก
ไหมพรม  
๑๑. กลุ่มข้าวฮางบ้านดอน
หวาย ผลิตเส้นขนมจีนจากแป้ง
ข้าวฮาง  



 

 

~ ๘๕ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

๑๒. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ้านงอย ผลิตกล้วย
อบแห้ง   
๑๓. กลุ่มเลี้ยงหนูพุก บ้านจาร 
หมู่ ๕, หมู่ ๑๑ ต าบลม่วง 
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร 
๑๔. กลุ่มผลิตน้ าปลาร้า บ้าน
ท่าบ่อ หมู่ ๑, หมู่ ๖ ต าบลท่า
บ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 
๑๕. กลุ่มผลิตเสื่อ บ้านกุดแสง 
หมู่ ๖ ต าบลวัฒนา อ าเภอส่อง
ดาว จังหวัดสกลนคร 
๑๖. กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดและ
แปรรูเห็ด บ้านตอเรือ หมู่ ๕ 
บ้านโนนเรือ หมู่ ๓, หมู่ ๑๓ 
ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร 
๑๗. กลุ่มผลิตสบู่มะขามป้อม 
บ้านสร้างค้อ อ าเภอภูพาน  
จังหวัดสกลนคร 



 

 

~ ๘๖ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

จ านวน ๗ เรื่อง ประกอบด้วย 
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SQ๔R เพ่ือพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ความเข้าใจของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒) การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๒ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ 
๔ MAT ร่วมกับการใช้ผังมโน
ทัศน์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ใน
รา่งกายมนุษย์และสัตว์ 
๓) การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
แบบ TAI เรื่อง เรขาคณิต
วิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๔) การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
วิชาภาษาไทยโดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
รว่มกับการอ่านการเขียนแบบ
แจกลูกสะกดค า เพ่ือเสริมสร้าง

จ านวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย 
๑) การพัฒนานวัตกรรมสื่อการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา เรื่อง ไบโอดีเซล           
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สตีมศึกษา 
๒) การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียน
แบบรับประกันผลบนฐาน
สมรรถนะของรายวิชาหลักสูตร
บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสกลนคร 
๓) การแก้ไขการเขียนของผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
ด้วยวิธีผสมผสาน 
๔) การศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์
เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับ
ระบบผลิตข้าวเม่า 
๕) การออกแบบและทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องคั่วข้าวเม่า
พลังงานไฟฟ้าต้นแบบ 

มีการน าผลงานวิจัยเฉพาะ
สาขาวิชาชีพครูไปใช้ประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง 



 

 

~ ๘๗ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

ทักษะ การอ่านและการเขียน 
การคิดวิเคราะห์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๕) การพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บูรณาการแบบสอดแทรก 
โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
๖) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ ๖ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
๗) การพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการ เ รี ยนรู้ เ พ่ื อ
แก้ปัญหาการอ่านและเขียน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  ๑ สั งกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

๖) การพัฒนากระบวนการผลิต
ครูคุณภาพฐานสมรรถนะตาม
แนวทางในการบูรณาการ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบ         
พ่ีเลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน 
(CCR) ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

 

~ ๘๘ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา ๑ ปี 

ร้อยละ ๗๕ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ จึงท าให้การสอบ
เข้าท างานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนเลื่อนออกไป 

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา ร้อยละ ๒๖.๖๖ 
(จ านวน ๒๐ คน) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๓๐๐ คน) 

มีการให้ความส าคัญในการให้
นักศึกษาครูได้ฝึกประสบการณ์
สอนในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

๓ หลักสูตร 
  

๕ หลักสูตร มีการให้ความส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

จ านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 

๙๒ เรื่อง ๗๐ เรื่อง ผลงานตีพิมพ์ในแต่ละ
วารสารวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ จะมีระยะเวลาใน
การตีพิมพ์ (online) ที่
แตกต่างกัน ท าให้ผลงาน
ตีพิมพ์ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีจ านวนลดลง  



 

 

~ ๘๙ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 
หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

ร้อยละ ๖๘.๕๘ ร้อยละ ๖๐.๔๑  
(๙๓๒ คน จากจ านวนทั้งหมด 
๑,๕๔๓ คน) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ จึงท าให้
กระบวนการเรียนหรือการ
ค้นคว้าไม่เต็มประสิทธิภาพ
และส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
และการสอบ 

จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจ
หลักของ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑ ฐาน ๑ ฐาน - 

อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

๑ : ๑ 
(ลิขสิทธิ์ลายผ้า : ลายเต่า
งอย) 

๓ : ๓  
(ลิขสิทธิ์ : ภูมิครามสกลนคร) 
(ลิขสิทธิ์ : แผนภาพโทนสีคราม
ธรรมชาติ (Color Scheme of 
Natural Indigo Dye)) 
(สิทธิบัตรการประดิษฐ์ : เครื่อง
บดและอัดอเนกประสงค์เซลล์
แสงอาทิตย์) 

มีการน าผลงานวิจัยและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๒๔๕๐ คน ๑,๗๕๐ คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ ท าให้การจัด



 

 

~ ๙๐ ~ 
 

Key Indicator ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องมี
การรวมกลุ่มมีข้อจ ากัด 

จ านวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ๖ โครงการ ๑๓ โครงการ  

 

ตารางท่ี ๒๐ : กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ บรรลุผล 

กระบวนการท างาน ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น(SNRU 
POWER) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
(SNRU POWER) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจาก
เครือข่าย 

ด าเนินการต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมาและเพ่ิมความ
ร่วมมือจากเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาครู 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น (SNRU 
POWER) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
(SNRU POWER) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
จากเครือข่าย 

ด าเนินการต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมาและเพ่ิมความ
ร่วมมือจากเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 



 

 

~ ๙๑ ~ 
 

กระบวนการท างาน ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น (SNRU 
POWER)ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
(SNRU POWER)ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาจากเครือข่าย 

ด าเนินการต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมาและเพ่ิมความ
ร่วมมือจากเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

กระบวนการด าเนิน
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น (SNRU 
POWER)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กระบวนการตามพลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
(SNRU POWER)ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการจากเครือข่าย 

ด าเนินการต่อเนื่องจาก     
ปีที่ผ่านมาและเพ่ิมความ
ร่วมมือจากเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

กระบวนการสร้าง
คุณลักษณะ ๔ ประการ 
ตามพระบรมราโชบาย 

กระบวนการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่
นักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับอบรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
น าไปประกอบอาชีพเสริมระหว่างเรียน หรือภายหลังจบ
การศึกษา 

กระบวนการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตร
ระยะสั้นที่นักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาน าไปประกอบอาชีพเสริมระหว่าง
เรียน หรือภายหลังจบการศึกษาจาก 
เครือข่าย 

ด าเนินการต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมาและเพ่ิมความ
ร่วมมือจากเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

 

~ ๙๒ ~ 
 

ตารางท่ี ๒๑: สรุปผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๔ 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (๑๖ 
โครงการย่อย) 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชวิีตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(๒๕ โครงการย่อย) 
๓. โครงการบูรณาการพันธกจิตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต (๕๑ โครงการย่อย) 

๑. ประเภทสินค้าบริโภค จ านวน ๒๔ ผลิตภัณฑ์ 
๑) ผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่องผัดแห้ง 
๒) ผลิตภัณฑ์ทองม้วนข้าวฮางผสมแป้งกล้วย 
๓) ผลิตภัณฑ์คุกกี้ 
๔) ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีน 
๕) ผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้ง 
๖) ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง และข้าวฮางงอกชนิดแพคสุญญากาศ 
๗) ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง ชนิดแพคซองส าเร็จรูป 
๘) ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด 
๙) ผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร 
๑๐) ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ด 
๑๑) ผลิตภัณฑ์ขนมหมี่กรอบ 
๑๒) ผลิตภัณฑ์หนูเนื้อพร้อมปรุง 
๑๓) ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา 
๑๔) ผลิตภัณฑ์หมูยอ 
๑๕) ผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทข้าวกล้องงอก 
๑๖) ผลิตภัณฑ์อ่ัวกบบ้านนาคอย 
๑๗) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา 
๑๘) ผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าบรรจุขวดปิดสนิทสูตรแกง 

๑. การลงพ้ืนที่  
๒. ศึกษาปัญหา  
๓. ส ารวจความต้องการร่วมกับชุมชน 
๔. อบรมให้ความรู้/หลักสูตรเพ่ือชุมชน การ
พัฒนาและยกระดับ การผลิต การแปรรูป 
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ช่องทาง
การตลาด การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและชุมชน การใช้วัตถุดิบในชุมชนให้
เป็นประโยชน์และต่อยอดสร้างอาชีพ 
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิต และลงมือ
ปฏิบัติจริง  
 



 

 

~ ๙๓ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
๑๙) ผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าบรรจุขวดปิดสนิทสูตรส้มต า 
๒๐) ผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าบรรจุขวดปิดสนิทสูตรน้ ายาขนมจีน 
๒๑) ผลิตภัณฑ์กาลาแมใบเตย อัญชัน น้ าตาลแดง 
๒๒) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบธัญพืชปรุงรส 
๒๓) ผลิตภัณฑ์กล้วยตากธรรมชาติ 
๒๔) ผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาป่น 
๒. ประเภทสินค้าอุปโภค จ านวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์ 
๑) ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ (สายทอง ยังแสนภู) 
๒) ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย 
๓) ผลิตภัณฑ์กลุ่มตะกร้าเส้นพลาสติก บ้านดอนแดง 
๔) ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
๕) ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าครามกุดนาขาม 
๖) แปรรูปผ้าขาวม้าเป็นกระเป๋า 
๗) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนเมือง 
๘) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าคราม 
๙) ผลิตภัณฑ์ถุงผ้าจากผ้าคราม 
๑๐) ผลิตภัณฑ์แมสจากผ้าคราม 
๑๑) ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจจากผ้าคราม 
๑๒) ผลิตภัณฑ์ถ่านไบโอซาร์ดับกลิ่น 
๑๓) ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากการแปรรูปน้ ามันจากเนื้อเมล็ดกระบก 

๑. การลงพ้ืนที่  
๒. ศึกษาปัญหา  
๓. ส ารวจความต้องการร่วมกับชุมชน 
๔. อบรมให้ความรู้/หลักสูตรเพ่ือชุมชน การ
พัฒนาและยกระดับ การผลิต การแปรรูป 
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ช่องทาง
การตลาด การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและชุมชน การใช้วัตถุดิบในชุมชนให้
เป็นประโยชน์และต่อยอดสร้างอาชีพ 
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิต และลงมือปฏิบัติ
จริง  



 

 

~ ๙๔ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
๑๔) ผลิตภัณฑ์ลิปสติกจากการแปรรูปน้ ามันจากเนื้อเมล็ดกระบก 
๑๕) ผลิตภัณฑ์ผ้าถุงจากผ้าคราม 
๑๖) ผลิตภัณฑ์จากการทอเสื่อของชุมชนริมฝั่งหนองหาร 
๑๗) ผลิตภัณฑ์การจักสานตะกร้าพลาสติกของชุมชนริมฝั่งหนองหาร 
๑๘) ผลิตภัณฑ์มูลโคกระบือชีวภาพอัดเม็ด 
๑๙) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ า 
๒๐) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์จาวปลวกแบบแห้ง   
๒๑) ผลิตภัณฑ์สบู่มะข้ามป้อม   
๒๒) ผลิตภัณฑ์จักรสานกระบุง 
๒๓) ผลิตภัณฑ์จักรสานตะกร้า 
๒๔) ผลิตภัณฑ์เสื้อยืดมันย้อมคราม 
๒๕) ผลิตภัณฑ์มูลโคกระบืออัดเม็ด 
๒๖) ผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพเสริมแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
๒๗) ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาอัดเม็ด 
๒๘) ผลิตภัณฑ์ชุดเดรสจากผ้าไหม 
๒๙) ผลิตภัณฑ์ชุดล าลองจากผ้าไหม 
๓๐) ผลิตภัณฑ์ชุดท างานผ้าไหม 
๓๑) ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัวจากรังไหม 
๓๒) ผลิตภัณฑ์หมอนอิงจากผ้าไหม 
๓๓) ผลิตภัณฑ์กรอบรูปจากรังไหม 



 

 

~ ๙๕ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
๓๔) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหม 
๓๕) ผลิตภัณฑ์ย่ามสะพายจากผ้าไหม 
๓๖) ผลิตภัณฑ์แจกันดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 
๓๗) ผลิตภัณฑ์โคมไฟผ้าไหม 
๓๘) ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตานกฮูกถ่านไบโอชาร์ 
๓๙) ผลิตภัณฑ์เข็มกลัดถ่านไบโอซาร์ 
๔๐) ผลิตภัณฑ์เสื้อจากผ้าขาวม้า 
๔๑) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าคาดอกจากผ้าขาวม้า 
๔๒) ผลิตภัณฑ์เสื่อพับ 
๔๓) ผลิตภัณฑ์เสื่อม้วน 
๔๔) ผลิตภัณฑ์เสื่ออาสนะรองนั่ง 
๔๕) ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ลายเอกลักษณ์บ้านดงอีด่อย 
๔๖) ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอลายเอกลักษณ์บ้านดงอีด่อย 
๔๗) ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจเอกลักษณ์บ้านดงอีด่อย 
๔๘) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าอเนกประสงค์เอกลักษณ์บ้านดงอีด่อย 
๔๙) ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอจากผ้าคราม 
๕๐) ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่จากผ้าคราม 
๓. ประเภทนวัตกรรม จ านวน ๑๐ นวัตกรรม 
๑) พัฒนาลายผ้าชนเผ่าโส้ ส าหรับงานตกแต่งภายใน 
๒) การออกแบบผ้าพันคอขิดและการย้อมสีจากธรรมชาติ 

๑. การลงพ้ืนที่  
๒. ศึกษาปัญหา  
๓. ส ารวจความต้องการร่วมกับชุมชน  



 

 

~ ๙๖ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
๓) พัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ (กลุ่มแม่บ้านถักไหมพรมบ้านใหม่ศรี
สุพรรณ) 
๔) พัฒนาก้อนเชื้อเห็ดนางรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
๕) พัฒนากระบวนการผลิตถ่านไบโอซาร์ 
๖) พัฒนาทักษะฝีมือการเย็บผ้าขาวม้าด้วย จักรไฟฟ้า 
๗) พัฒนากระบวนการย้อมสีเสื่อ และลวดลายเสื่อ 
๘) พัฒนาฝีมือการตัดเย็บผ้าย้อมครามชุมชน 
๙) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนริมฝั่งหนองหาร 
๑๐) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา 

๔. จัดกิจกรรมร่วมคิด  
๕. ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
๖. ด าเนินโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

๔. โครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้
มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความ
เป็นคร ู

นวัตกรรมด้านการศึกษา 
๑. นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาทักษะส าหรับนักศึกษาครู ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ทักษะภาษาและการสื่อสาร, ทักษะด้าน IT, ทักษะชีวิต 
และ ทักษะสังคม 
๒. นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาลักษณะอันพ่ึงประสงค์ส าหรับครู ทั้ 
ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้และ ประสบการณ์ วิชาชีพ, ด้านการ 
ปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน 

๑. การอบรมให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม  
๒. การน านวัตกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๓. การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรม 
๔. การสรุปและวิเคราะห์ผล และปรับปรุง
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๕. โครงการ การยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

นวัตกรรมด้านการศึกษา 
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา 
จ านวนชั้นละ ๑๐ โมดูล 

พัฒนานักเรียนผ่านการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ 
“ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย” 



 

 

~ ๙๗ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
๖. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี เพื่อแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาด
เล็ก 

นวัตกรรมด้านการศึกษา 
สื่อวิดีทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านของทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี จ านวน ๕ หนว่ยการเรียนรู้ 

๑. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
๒. อบรมครูในการใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการ
เรียนการสอน 
๓. นิเทศติดตามการใช้สื่อ 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

นวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
๑. นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
นักศึกษา  
๒. นวัตกรรมส าหรับประเมินทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษาก่อนชั้นปีสุดท้าย 
๓. นวัตกรรมส าหรับพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับจัดการเรียนการสอน 
๔. นวัตกรรมส าหรับการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 

๑. การอบรมให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม 
๒. การน านวัตกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๓. การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรม 
๔. การสรุปและวิเคราะห์ผล และปรับปรุง
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
๕. การประเมินระดับทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน CEFR และ 
TOEIC  

๘. โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม
และน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์ 
๑. ผลิตภัณฑ์ขนมข้าวเขียบสีธรรมชาติ 
๒. ผลิตภัณฑ์จากปลา 
นวัตกรรม จ านวน 5 นวัตกรรม 
๑. นวัตกรรมดินเพาะปลูกอินทรีย์ชุมขน 
๒. นวัตกรรมความม่ันคงทางอาหารด้วยระบบอควาโปนิกส์ 
๓. นวัตกรรมชุดความรู้การสร้างตลาดออนไลน์ด้วยการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ 
๔. นวัตกรรมชุดความรู้การซ่อมแซมบ ารุงเครื่องจักรกลการเกษตร 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในชุมชน 

๑. การอบรมให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม 
๒. การน านวัตกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
๓. การนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรม 
๔. การสรุปและวิเคราะห์ผล และปรับปรุง
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 



 

 

~ ๙๘ ~ 
 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
๕. นวัตกรรมการผลิตถ่านดูดซับจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน
ท้องถิ่นโดยใช้เตาเผาชีวมวล 

๙. โครงการจัดตั้งและบริหารศูนย์ข้อมูล
แบบบูรณาการ (IDC: Integrated Data 
Center) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ฐานข้อมูลต าบลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๒. ข้อมูลต าบลส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๑. พัฒนาฐานข้อมูล 
๒. ส ารวจข้อมูลจากชุมชน ส าหรับกรอกข้อมูล
พ้ืนฐาน และข้อมูลความต้องการให้พัฒนาของ
ชุมชน 
๓. กรอกข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลความ
ต้องการให้พัฒนาของชุมชน 
๔. วิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

ตารางท่ี ๒๒: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะเร่งด่วน) 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร/โรงพยาบาลใน
จังหวัดสกลนคร 

ประชาชนมีความตระหนัก
ค่อนข้างน้อย พร้อมทั้งยัง
ขาดความรู้ในเรื่องของโรค
อุบัติใหม่ และในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนครมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้จัดท ากล่องฆ่า
เชื้อโรค UVC เพ่ือส่งมอบ
ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัด
สกลนคร จ านวน ๒๐ กล่อง 

จัดท ากล่องฆ่าเชื้อโรค 
UVC : ๒๐ กล่อง 

บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการใช้
เวชภัณฑ์ส าหรับการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ระดับ



 

 

~ ๙๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

โคโรนา ๒๐๑๙ ในหลาย
พ้ืนที่ 

ในช่วงเดือน เมษายน – 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มากขึ้นไป ร้อยละ 
๙๒.๘๔ 

โครงการราชภัฏ
สกลนครปันสุข 

ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาด Covid -๑๙ ใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

ในพ้ืนที่ ยังมีการแพร่
ระบาด Covid -๑๙ ท าให้
การลงพ้ืนที่ของนักศึกษา 
ต้องด าเนินการภายใต้
ประกาศของจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด 

-จัดท าถุงปันสุข เครื่อง
อุปโภค-บริโภค 
-ลงพื้นที่แจกถุงปนัสุข ให้
ก าลังใจผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาด Covid 
-๑๙ 
 

๑.ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด Covid -
๑๙ ได้รับแจก ถุงปันสุข
จ านวน ๒๐๐ ถุง 
๒. ประชาชน ๖ หมู่บ้าน
จาก ๒ ต าบลได้รับถุงปัน
สุข 
 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร ได้รับการ
ช่วยเหลือ และมี
ก าลังใจในการใช้ชีวิต
ต่อสู้กับวิกฤติการแพร่
ระบาดของเชื้อCovid -
๑๙ 

โครงการ U๒T Covid-
๑๙ week ก้าวต่อไป สู้
ภัยโควิค จ านวน ๓๐ 
ต าบล 

พ้ืนที่ด าเนินการได้แก่ 
๑. จังหวัดสกลนคร 
๒. จังหวัดนครพนม 
๓. จังหวัดมุุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. โรงเรียน 

ประชาชนมีความตระหนัก
ค่อนข้างน้อย พร้อมทั้งยัง
ขาดความรู้ในเรื่องของโรค
อุบัติใหม่ และในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนครมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

๑. กิจกรรมเชิงรุกในพ้ืนที่ 
๓๐ ต าบล 
   ๑.๑ การท าความสะอาด
สถานที่ที่เป็นชุดเสี่ยงใช้งาน
ร่วมกัน 
   ๑.๒ การจัดการขยะ ให้
ถูกสุขลักษณะ 

๑. ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความรู้ในการท าท า
อุปกรร์ป้องกันตนเอง 
เช่น อุปกรณ์ป้องกัน
ใบหน้าอนามัุย (Face 
shield) 

๑. ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรู้ในการฉีดวัคซีน 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละบุคลากรมี
ความรู้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค



 

 

~ ๑๐๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๒. วัด 
๓. ชุมชน 

โคโรนา ๒๐๑๙ ในหลาย
พ้ืนที่ 

   ๑.๓ การจัดหาอุปกรณ์ 
เจล เสปรย์ล้างมือเพ่ือฆ่า
เชื้อโรค 
   ๑.๔ การสอนท าอุปกรร์
ป้องกันตนเอง เช่น อุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าอนามัุย 
(Face shield) 
   ๑.๕ การรณรงค์ป้องกัน
จากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ 
ได้แก่ การล้างมือ เว้น
ระยะห่าง และการสวมใส่
หน้ากากอนามัย 
๒. กิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจและการรณรงค์ให้เกิด
การฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ ๓๐ 
ต าบล 

๒. ร้อยละของประชาชน
ได้รับอุปกรณ์เจลเสปรย์
ล้างมือเพ่ือฆ่าเชื้อโรค ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ 

 



 

 

~ ๑๐๑ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

โรงพยาบาลสนาม   
“ศูนย์ห่วงใย ไทสกล  
ละเบ๋อ” 
 

โรงแรมภูพานเพรซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร/ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จาก
โรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ทีจ านวนมาก ท าให้
เตียงในโรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร และโรงบาล
ใกล้เคียงไม่เพียงพอ  

โรงแรมภูพานเพรซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ถูกใช้เป็น
โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์
ห่วงใย ไทสกล ละเบ๋อ” 
ระหว่างวันที่ ๖ ก.ค. - ๕ 
ส.ค. ๒๕๖๔ 
รองรับผู้ป่วยได้จ านวน ๙๖ 
เตียง โดยการก ากับดูแล
ของสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร 

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มีเพียง
รักษาเพียงพอ  
 

จังหวัดสกลนคร มีเตียง
เพียงพอส าหรับรองรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ ส าหรับ
ผู้ป่วยในจังหวัด
สกลนคร และผู้ป่วยที่
เข้ามาขอรักษาใน
จังหวัดสกลนคร 

ศูนย์ Antigen 
Isolation  

โรงแรมภูพานเพรซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร/ผู้ที่มีผลตรวจ 
Antigen positive 
ที่รอผลตรวจ RT-PCR ๑- ๒ 
วัน จากทุกอ าเภอ ในจังหวัด
สกลนคร 

มีผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่
เสี่ยงเข้ามายังพ้ืนที่จังหวัด
สกลนครจ านวนมาก และ
เกิดคัตเตอร์ใหม่ ๆ ใน
จังหวัดสกลนครในหลาย
พ้ืนที่  

โรงแรมภูพานเพรซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ถูกใช้เป็นศูนย์ 
Antigen Isolation ตั้งแต่
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป ส าหรับแยกกักตัว
ผู้ที่มีผลตรวจ Antigen 
positive ที่รอผลตรวจ RT-
PCR ๑- ๒ วัน จากทุก
อ าเภอ ในจังหวัดสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่
เพียงพอ ส าหรับใช้แยก
กักตัวผู้ที่มีผลตรวจ 
Antigen positive ที่รอ
ผลตรวจ RT-PCR ๑- ๒ 
วัน  

จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่
เพียงพอ ส าหรับใช้แยก
กักตัวผู้ที่มีผลตรวจ 
Antigen positive ที่
รอผลตรวจ RT-PCR 
๑- ๒ วัน ส าหรับผู้ที่
เดินทางมาจากพ้ืนที่
เสี่ยง 



 

 

~ ๑๐๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ภายใต้การดูแลของ
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะ
ราตลอดระยะเวลาการเข้า
รับการกักตัว  

หน่วยฉีดวัคซีน Covid 
– ๑๙ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เป็นหน่วยฉีดวัคซีน 
Covid – ๑๙ จังหวัด
สกลนคร  ณ หอประชุม
จามจุรี ๑, ๒ และ 
หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับ
การให้บริการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เป็นหน่วยฉีด
วัคซีน Covid – ๑๙ จังหวัด
สกลนคร ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม – ตุลาคม 
๒๕๖๔ ให้บริการสถานที่ฉีด
วัคซีนโควิด -๑๙   

มีผู้เข้ารีบการฉีดวัคซีน 
Covid – ๑๙ จ านวน 
๓๑ ครั้ง และผู้มาฉีด
วัคซีน จ านวน ๕๒,๖๗๗ 
คน 
 

อัตราการฉีดวัคซีนของ
ประชากรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนครเพ่ิม
สูงขึ้น และสามารถ
สร้างอัตราการเกิด
ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
แบบหมู่ให้กับประชากร
ในจังหวัดสกลนครเพ่ิม
สูงขึ้น 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๐๓ ~ 
 

ตารางท่ี ๒๓: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะฟื้นฟู) 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

โครงการจ้างงาน
ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจาก
สถานการณ ์
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙(COVID-๑๙) 
จ านวน ๓๐ ต าบล 
 

พ้ืนที่ด าเนินการได้แก่ 
๑. จังหวัดสกลนคร 
๒. จังหวัดนครพนม 
๓. จังหวัดมุุกดาหาร 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. ประชาชนทั่วไป จ านวน 
๑๕๐ คน 
๒. บัณฑิตจบใหม่ จ านวน 
๓๐๐ คน 
๓. นักศึกษาจ านวน ๑๕๐ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน 
 

ตามท่ีเกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้
เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศประชาชน
ว่างงานและบัณฑิตจบใหม่
ไม่สามารถหางานท าได้ 
รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง 
ประชาชนที่ว่างงานย้าย
กลับถิ่นฐานจ านวนมาก 
ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สังคมตามมา รัฐจึงมี
นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ที่
มุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน ทั้งการสร้าง
งาน การพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๑. เกิดการจัดท าข้อมูล
ขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data) 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาความ 
๒. เกิดการยกระดับ
เศรษฐกิจและรายได้ต่อ
ชุมชน ร้อยละ ๕ 
๓. เกิดการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ของต าบลที่ได้รับ
การจ้างงาน  

๑. เกิดการจ้างงานตาม
ภารกิจและตาม
กิจกรรมเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลตามบริบทและ
ความต้องการของ
ต าบลนั้น ๆ จ านวน 
๓๐ ต าบล (๖๐๐ 
อัตรา) 
๒. เกิดการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะการ
ประกอบอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป บัณฑิต
จบใหม่ นักศึกษา 
รวมถึงเกิดการถ่ายโอน
องค์ความรู้และทักษะ
ด้านการประกอบอาชีพ
สู่ต าบล 



 

 

~ ๑๐๔ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
โครงการในพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของพ้ืนที่
อย่างแท้จริง ควรมี
หน่วยงานในพื้นท่ีที่ท า
หน้าที่ในการบูรณาการ
กระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนที่อย่างเป็น
ระบบ  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น 
System Integrator 
  ๒. เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบ
ใหม่ และนักศึกษาให้มีงาน
ท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน 



 

 

~ ๑๐๕ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

  ๓. เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอ่ืน ๆ) การสร้างและ
พัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับ
การท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ) และ การ
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การ
เพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 
  ๔. เพ่ือให้เกิดการจัดท า
ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 



 

 

~ ๑๐๖ ~ 
 

ชื่อโครงการ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ / 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปัญหา 

วิธีการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

(Community Big Data) 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบมีเป้าหมาย
ชัดเจน 

 

ตารางท่ี ๒๔: สรุปภาพรวมประเด็นและจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙  

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ท างาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๓ 

(ก) 

จาก (ก) 
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ท างาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๔ 

(ข) 

จาก (ข) 
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-๑๙ 
 

๒๒ ชุมชน/หมู่บ้าน ๒๒ ชุมชน/หมู่บ้าน ๓๔ ชุมชน/หมู่บ้าน ๓๔ ชุมชน/หมู่บ้าน ๑. พัฒนา/ต่อยอด/ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน (มผช.) และ
คุณภาพที่สูงขึ้น 
๒. การแปรรูปผ้า 
   - การพัฒนาลายผ้าชนเผ่าโส้ ส าหรับงานตกแต่งภายใน 
   - พัฒนาการออกแบบผ้าพันคอขิดและการย้อมสีธรรมชาติ 



 

 

~ ๑๐๗ ~ 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ท างาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๓ 

(ก) 

จาก (ก) 
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

จ านวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลง

พื้นที่ท างาน
ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๔ 

(ข) 

จาก (ข) 
จ านวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-๑๙ 
 

๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโคก หนอง นา 
โมเดล 
๔. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปอาหาร ส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ การผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแม่บ้านอาหาร/ขนม 
๕. การบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมให้กับ
ชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ 
๗. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย (อย.) 
๘. เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น  

 

ตารางท่ี ๒๕: โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ 

ชื่อโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลผลิต 

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
โครงการทุนช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการ

นักศึกษาบางคนไม่
ติดตามประกาศผล
การพิจารณาคัดเลือก

๑. ประเภททุนการศึกษา 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับ

นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับ

นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 



 

 

~ ๑๐๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลผลิต 

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด ๑๙  

นักศึกษาเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาและไม่
มาส่งเอกสารหลักฐาน
การขอเบิกเงินทุน
ช่วยเหลือฯท าให้การ
เบิกจ่ายเงินทุนล่าช้า 

นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ
จ านวนไม่เกินทุนละ ๓,๐๐๐ 
บาท  
๒. การเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษา 

การสนับสนุนทุนการศึกษา จ านวน 
๑,๐๐๐ ทุน 

๒๐๑๙ ได้รับการเยี่ยวยาในเบื้องต้น จ านวน 
๑,๐๐๐ คน 
 

โครงการมาตรการ 
การลดค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน 

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส โค
วิด-๑๙ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยต้อง
จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ 

คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ร้อยละ ๕๐ มหาวิทยาลัย
อุดหนุน ๒๐ เปอร์เซ็นต์  
รัฐบาลอุดหนุน ร้อยละ ๓๐     
/ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔ 

จ านวนนักศึกษา ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือค่าบ ารุงการศึกษา ร้อยละ 
๕๐ จ านวน ๑๐,๐๙๘ คน 

๑. นักศึกษาได้รับการช่วยเหลือลดค่าบ ารุง
การศึกษา จากสถานการณ์วิกฤติจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัฐโควิด ๑๙ 
จ านวน ๑๐,๐๙๘ คน 
๒. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาและ
ผู้ปกครองจ านวน ๑๐,๐๙๘ คน/ครอบครัว 

โครงการจ้างงาน
ประชาชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจาก
สถานการณ ์
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) จ านวน 
๓๐ ต าบล 

ตามนโยบาย
ของสป.อว. เกิดการ
จ้างงานเนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ 
 

จ้างงานนักศึกษา 
จ านวน ๑๕๐ คน อัตรา
เงินเดือน ๕,๐๐๐ บาทต่อ
เดือน 

เกิดการจ้างงานนักศึกษาในพ้ืนที่
ชุมชน จ านวน ๑๕๐ คน 

๑. นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
๒. ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
๓. นักศึกษามีรายได้ระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่  



 

 

~ ๑๐๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลผลิต 

(Output) 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
โครงการลดค่าบ ารุง
การศึกษา ในปีการศึกษา 
๒/๒๕๖๕  

การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส โค
วิด-๑๙ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยต้อง
จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ 

ลดค่าบ ารุงการศึกษาในปี
การศึกษา ๒/๒๕๖๔ ร้อยละ 
๑๐  

ลดภาระค่าบ ารุงการศึกษา ให้กับ
นักศึกษา ร้อยละ ๑๐ ของปี
การศึกษา ๒/๒๕๖๔  

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๑๐ ~ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

การออกแบบการด าเนินงานและผลการสังเคราะห์เชิงโครงสร้าง 
กระบวนการท างานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๑๑ ~ 
 

การออกแบบการด าเนินงาน ผลการสังเคราะห์เชิงโครงสร้าง  

กระบวนการท างานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังคงยืดมั่นอุดมการณ์และปณิธานของ “ราชภัฏ” ต่อภารกิจการเป็นองค์กรหลักเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักวิถีพอเพียง โดยสร้างความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่ งยืนของชุมชนท้องถิ่น จึงได้มีการน ากระบวนการวิจัย 
เพ่ือท้องถิ่น (Community Based Research: CBR) มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับชุมชน ซึ่งการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น เป็นแนวทางหนึ่งในการ สร้างคน สร้างการเรียนรู้ 
สร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบและกลไกของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวิเคราะห์ ร่วมจัดการ ร่วมวางแผน โดยใช้กระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ บนฐานของความรู้  และ
ข้อมูล และมีการสรุปบทเรียนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับชุมชน 

กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research: CBR) ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

~ ๑๑๒ ~ 
 

๑. การฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ของชุมชน มีกระบวนการ ดังนี้ 
                ๑.๑ การสร้างความตระหนักรู้ของชุมชน โดยการโสเหล่ เพ่ือค้นหาศักยภาพชุมชน 
                ๑.๒ การพัฒนาฐานคิดเชิงระบบ โดยการสร้างฐานความคิดของคนในชุมชน 
                ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และวิธีการในการด าเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
                ๑.๔ การสร้างกลุ่มคนท าวิจัย โดยการค้นหานักวิจัยที่มีปณิธาน มีศักยภาพ มีทักษะ องค์ความรู้ และต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

        ๒. การเพิ่มพูนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                ๒.๑ การขับเคลื่อนพลังปัญญาของแผ่นดิน โดยการปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนให้ตื่นรู้และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
                     ๒.๒ การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พัฒนาความสามารถของคนในชุมชน และขับเคลื่อน

งานในชุมชน 
                ๒.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

๓. การเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินอย่างย่ังยืน 
                ๓.๑ การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการบูรณาการพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๑๓ ~ 
 

๓.๒ เกิดนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นก าลังในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
๓.๓ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนนักปฏิบัติที่มีการจัดการความรู้ในชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

                ๓.๔ เกิดชุมชนเข้มแข็ง ที่สามารถยืนบนฐานของความมั่นคง มั่งค่ัง ยังยืน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 


