
 

   ผู้ประสานงานคณะฯ  
ปิยวรรณ (ทราย) โทร. 089 508 0624 
จิตตินันท์  (เก้า) โทร. 098 445 3953 
     

เอกสารประกอบ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรองอธิการบดี 

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 1 
สรุปย่อแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(พ.ศ. 2557 – 2560) และแนวคิดพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
 
สรุปย่อแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปวงชน เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิต โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้อยางยั่งยืน โดยระยะที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้กับการพัฒนาและ        
การบริหารจัดการในภาคส่วนต่างๆ แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่ ในลักษณะที่ต่างคน
ต่างท า ขาดการบูรณาการในการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเรียนรู้ระหว่างกัน ส่งผลให้มีความเข้าใจและ
การปฏิบัติที่หลากหลาย ดังนั้น รัฐบาลจึงมอบหมายให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ.2557 – 2560) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน  

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (พ.ศ.2557-2560) ขึ้น 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่างๆ  เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและ
ชนบท 

ยุทธศาสตรที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ 

การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพ่ือเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สาธารณชนในวงกว้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างกลไกการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ มี
คณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีนายกรัฐมนตรี  หรือ   
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และมีหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ระเบียบ 



หลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานของ    
ทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงาน
กลาง ในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ 

 
ความเชื่อมโยงของแต่ละยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ทั้ง  7 ด้าน จะมีการ

ด าเนินงานในลักษณะการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือให้สอดรับและประสานกันโดยยึดพื้นที่เป้าหมาย
จ านวน 24,086 ชุมชน เป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 จะมุ่งเน้นที่ภาคการเกษตรและ
ชนบท โดยการสร้างกระบวนการให้เกิดความคิดหรือความต้องการที่แท้จริง ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 จะรับ
ด าเนินการในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝังให้เด็กเยาวชน
และประชาชน มีการด ารงชีพอยู่อย่างพอเพียง และพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู 
พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงในการด าเนินการจะประสานและร่วมกันด าเนินการกับเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่  6    
ที่รับผิดชอบหมู่บ้านตามแนวชายแดนและในเขตความมั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อยอดไปยังยุทธศาสตร์ ที่ 3 - 5 ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคธุรกิจและต่างประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหมาย
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลส าเร็จจากการด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
อารยะประเทศทั่วโลก 
 
 



แนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมี
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม และ
ความสมดุลในชีวิต ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ (area – based 
approach) คือ การบริหารจัดการที่ลงไปท า
กระบวนการในพ้ืนที่ เป้าหมาย การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของทุกหน่วยงาน และชุมชนให้ 
“ระเบิดจากข้างใน” ร่วมกันเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจในสาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้ด้วย
ตนเองก่อน และวางแผนพัฒนาทุกมิต ิ

3) การท าตามล าดับขั้น คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางธรรมชาติ ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งน้ า ดิน ปัจจัย  การ
ผลิตด้านการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการ ในลักษณะกลุ่ม/กองทุน โดยจัดสรรผลประโยชน์       ให้ทั่วถึง
เป็นธรรม โดย เริ่มจากความพอเพียง ดังนี้ 
 ระดับครัวเรือน ให้ชาวบ้านมีอาหารกินตลอดปี ลดรายจ่าย ไม่กู้หนี้ยืมสินเพ่ิม การสร้างรายได้ภาคเกษตร 

ได้แก ่พืชหลังนา ประมง ปศุสัตว์ และ นอกภาคเกษตรได้แก่ หัตถกรรม 
 ระดับชุมชน รวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้ โดยการเพ่ิม

ผลผลิต โครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตระดับชุมชน เช่นโรงสีข้าว ลานตากข้าว ระบบประปาชุมชน ฯลฯ 
 ระดับพื้นที่และภูมิภาค ศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน เห็นแผนการผลิต การแปรรูปและการตลาด ระบบการขนส่ง 

เพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน (Supply chain) 
 ระดับประเทศ ก าหนดเป็นนโยบาย ระเบียบกฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อการท างานการก ากับดูแล การสนับสนุน

งบประมาณ ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค 

4) บูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและภาคส่วนอ่ืน การร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร สถาบันการเงิน/แหล่งทุน ให้มาร่วมแก้ไขปัญหาในเรื่องใหญ่ที่ทุกคนในพ้ืนที่เห็นว่าต้องแก้ไข 
และจะส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคนในพ้ืนที่ ในลักษณะท าไป ปรับไป เรียนรู้ไป เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการ
ท างานที่เอ้ือต่อการแก้ปัญหา 

5)  การจัดการความรู้และพัฒนาคน มีหมวดหมู่การจัดเก็บฐานข้อมูล และความรู้ประกอบด้วย อาชีพ ปัจจัยการผลิต 
ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต การบริหารจัดการ โดยการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และสกัด
ความรู้จากการพัฒนาพ้ืนที่ จัดท าเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (DSSI) และคลังความรู้ ใช้แนวทาง/เทคนิค
การท างานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือถ่ายทอดให้แก่บุคคลทุกระดับ และการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน 

----------------------------------------------------------------------- 



ส่วนที่ 2 

สรุปโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา 

 

สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนให้
เกิดผลในทางปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในชุมชน และเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2558 มูลนิธิรากแก้วและมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่ต าบล
ทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด
ขอนแก่น (ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 6) ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าไปปฏิบัติจริง ความส าเร็จเกิดจากการบูร
ณาการการท างานกับทุกภาคส่วน 

มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท าความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การศึกษา โดยน ากรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ การขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 2560) มาส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area based 
Approach) ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 10 หมู่บ้าน โดยมุ่งการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
กลยุทธ์ 5 ด้านของยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการศึกษา ได้แก่ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
3. การขยายผลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

บทเรียนและความส าเร็จที่ได้ด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษาได้เร่งเรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางไว้ให้แพร่หลาย และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบูรณา
การการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงของรัฐบาล  

มูลนิธิรากแก้วจึงได้จัดท า โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

2) เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาท างานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



โดยได้รับอนุมัติด าเนินโครงการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเกิดเป็นเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจิตอาสา ซึ่งจะเป็นก าลังสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถาบันการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างบูรณาการ 
ประกอบด้วย 5 ชุดโครงการ ได้แก่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดท าหลักสูตรร่วมกับภาคี
การพัฒนาในการน าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายผล 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
นักศึกษาแกนน าเครือข่าย 

ขับเคลื่อนปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการเรียนรู้หลักปรัชญา  

ของเศรษฐกจิพอเพียง 

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัต ิ
 

1.1) การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ 
และการประชุมเพื่อจัดท าความ
ร่วมมือ  

1.2) การน าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และตัวแทนนสิิตนักศึกษา ศึกษาดู
งานตัวอย่างโครงการพัฒนาใน
จังหวัดพื้นท่ีต้นแบบ  

1.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อการ
พัฒนาชุมชนส าหรับนิสตินักศึกษา  

1.4) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับรองอธิการบดฝี่ายกิจการ
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
จะขยายผล ศึกษาดูงานและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวทางการ
ด าเนินโครงการพัฒนาเพื่อน าไป
ขยายผล  

2.1) การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้น า
นักศึกษา เพื่อหารือแนวทางการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 
บูรณาการความรู้จากหลากหลาย
คณะ  

2.2) การน าคณาจารย์ และนสิิต
นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
อื่นๆ  ร่วมเรยีนรู้และท ากิจกรรม
พัฒนาในพ้ืนท่ีของ
สถาบันการศึกษา  

2.3) การจัดอบรมสมัมนาเพื่อพัฒนา
เสรมิสร้างทักษะการบรหิาร
จัดการโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาฯ ให้แก่นิสิตนักศึกษา  

3.1) การน าผู้บริหารและคณาจารย์ฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและฝ่ายวิชาการ
ร่วมศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทาง
ปรับเปลี่ยนรายวิชา หลักสูตรการ
เรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษา 
และแนวทางการประเมินผลให้
ได้รับช่ัวโมงกิจกรรมและหน่วยกิ
ตจากการร่วมด าเนินงานในพื้นที่  

3.2) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย
น าคณาจารย์ของ
สถาบันการศึกษาเป้าหมาย มี
ความเข้าใจและพร้อมปรับปรุง
พัฒนารายวิชา ศึกษาดูงาน
ตัวอย่างโครงการพัฒนาในจังหวัด
พื้นที่ต้นแบบ  

3.3) การจัดท าคู่มือแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการ
ปรับกระบวนการพัฒนานักศึกษา  

โครงการจัดการองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน 
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การสรุปกรณีศึกษาจากการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ต้นแบบ  

เพ่ือน าไปปรับใช้และพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การท างานพัฒนาของ

สถาบันการศึกษาระดับชาติ 
เพ่ือให้เกิดการขยายผลและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษา 



เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เป้ าหมาย 4 แห่ง ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นโครงการน าร่องที่จะสร้างกระแสการยกระดับการเรียนการสอนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยได้แบ่งการด าเนินเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมหาวิทยาลัยเป้าหมายที่ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว จะมีบทบาทส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
1) การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ การปฏิบัติ โดย

ท างานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดรูปแบบของการท างานร่วมกันในพื้นท่ี  
2) การเป็นมหาวิทยาลัยแกนในภูมิภาคเพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มาเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและน า  

แนวทางการท างานไปปรับใช้ขยายผลในพื้นที่อ่ืนๆ 
 

-------------------------------------------------------------- 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๓,๔,๕,๖ และ ๗ 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต นักศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  

• จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ผลงาน 

- ปกติ (๑๓๘ แห่ง ๑๑๗ โครงการ) 
- พิเศษ (ร่วมกับ มข. ๑๐ หมูบ่้าน) 

• อนาคต 

จัดตั้งเมื่อ

มูลนิธิรากแก้ว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(๑๔ จังหวัดภาคใต้) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๓๔ จังหวัดภาคกลาง) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(๙ จังหวัดภาคเหนือ) 

๒. โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ๕ กิจกรรม งบประมาณ  ๕.๗๙๒ ล้านบาท 

๑. โครงการจัดท าหลักสูตรร่วมกับภาคีการพัฒนาในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบ
การขยายผล ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑.๒๘๗ ล้านบาท 

๓. โครงการจัดการองค์ความรู้ดา้นการพฒันาของสถาบันการ 
ศึกษาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ ๑ กิจกรรม        
งบประมาณ ๓๒๒,๕๐๐ บาท 

๕. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๒.๓๙๓ ล้านบาท 

เพื่อน าไปขยายผล ๗ เรื่อง (ตามแผนภูมิถัดไป) 
รวมงบประมาณ ๑๘.๖ ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
(ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๘ แผนงาน ) 

ประโยชน์ที่ได้รับ ๕ ระดับ 
๏ นิสิต นักศึกษา 
๏ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
๏ สถาบันการศึกษา 
๏ ชุมชน 
๏ สังคมโดยรวม 

การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือด าเนนิการ  
๑. พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการเรียนรู ้
๒. ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือขยายผล 
ภายใต้ ๕ ชดุโครงการ 

๔. โครงการจัดท าหลักสตูรการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏบัติ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๘.๖๙๖ ล้านบาท 



ยุทธศาสตร ์
ที่ ๒ 
ภาค

การศึกษา 

๑. ร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ตามรูปแบบและวิธีการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ที่ด าเนนิการใน
พ้ืนที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแกน่ 
และกระบวนการตามคู่มือยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ ) โ ด ย ด า เ นิ น ก า ร ใ น พื้ น ที่
ต้นแบบ ซึ่ งสถาบันการศึกษา
เป้าหมายและจังหวัดคัดเลือก
ร่วมกัน 

ผู้เข้าร่วม ๑,๗๐๐ คน 

สถาบันการศึกษาใน
จังหวัดภาคเหนือ  
จ านวน ๒๙ แห่ง 

สถาบันการศึกษาใน
จังหวัดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
จ านวน ๓๓ แห่ง 

สถาบันการศึกษาใน
จังหวัดภาคกลาง  
จ านวน ๘๓ แห่ง 

สถาบันการศึกษาใน
จังหวัดภาคใต้  

จ านวน ๒๗ แห่ง 

ขั้นตอนกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา 

ประสานการปฏิบัติ+การรายงานผล ส่งคนไปฝึกปฏิบัติจริงและกลับมาท าในพื้นที่ 
ไปให้ค าแนะน าในพื้นที่จังหวัดขยายผล 

ผู้เข้าร่วม ,ผู้เข้าร่วม 
๒. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่สถาบันการศึกษา
ขยายผล โดยการฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อน าไปขยายผล  

ผู้เข้าร่วม ๑,๙๔๐ คน  

๑. น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๒. ประยุกต์ใช้ในการท า
กิจกรรม/ โครงการใน
สถาบันการศึกษา 
๓. ท าร่วมกับยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
    - ในพ้ืนทีเป้าหมาย 
    - นอกพื้นที่เป้าหมาย 
๔. ท าร่วมกับยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 
(หมูบ่้านตามแนวชายแดน) 
๕. ท าร่วมกับยุทธศาสตร์
อื่นๆ 
๖. ท านอกยุทธศาสตร ์
๗. กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจพอเพียง 

การน าไปขยายผล 

ร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการ

มูลนิธ ิ
รากแก้ว + สถาบันการศึกษา

เป้าหมาย ๔ แห่ง สถาบันการศึกษาในสถาบันการศึกษาในสถาบันการศึกษาใน

สถาบันการศึกษา 
ขยายผล 

รวม ๑๗๒ แห่ง 

ชุมชนและ
ประเทศชาต ิ

• ชุมชนมีศักยภาพ
ในการคิดวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาชุมชนตนเอง
ได ้
• ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และมี
ภูมิคุ้มกัน 
• ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
• ความเหลื่อมล้ า
ลดลง และประเทศมี
ความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 

(หลังจากน้ีจะประเมิน เพื่อ
คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ 
มีความพร้อม ร้อยละ ๒๐ ใน
การขยายผลร่วมกัน) 



ขั้นตอนและหน้าที่ของหน่วยงานในการขับเคลือ่นโครงการ
1) หน่วยงาน 

 

1) ชุมชน 
2) ราชการ 
 - ทอ้งท่ี/ทอ้งถ่ิน 
 - อ าเภอ 
 - จงัหวดั 
3) มหาวิทยาลยั 
4) รากแกว้ 
5) เอกชน/มูลนิธิ ฯลฯ 
 

3) ภารกจิ 

มหาวทิยาลยั 
-  ร่วมพฒันาพื้นท่ี (โครงการเดิม 

+โครงการใหม่ +โครงการต่อ
ยอด) 

- ช่วยเหลือ/สนับสนุน ชุมชน 
หมู่บ้าน ต าบล ในการพฒันา
ตามกระบวนการ 

- น าองค์ความรู้ /เทคนิคต่างๆ 
ส นั บ ส นุ น ใ น ลั ก ษ ณ ะ
โครงการ/กิจกรรม (โครงการ
ใหม่และต่อยอด)  ป รึกษา /
แนะน า/ร่วมแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

- กิจกรรมการพฒันานักศึกษาท่ี
จะเขา้ร่วมงาน 

- การปรับหลกัสูตรการเรียนการ
สอน 

- การวิจยัและพฒันาพื้นท่ี 
- อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) กระบวนการ 
 

- ตามคู่มือยทุธ์ฯ 1 
- แนวพระราชด าริ 
- ความรู้ในมหาวิทยาลยั 
- ความรู้หน่วยจากราชการ 
- ภูมิปัญญาชาวบา้น 
- ฯลฯ 

5) ผู้ได้ประโยชน์ 
 

- ชาวบา้น 
- นกัศึกษา 
- อาจารย ์
- มหาวิทยาลยั 
- ส่วนราชการ 
- ผูส้นบัสนุน 

2) พืน้ที่ 
 

พื้นท่ีตน้แบบ 
 ระเบิดจากขา้งใน
 ขอบเขตแน่นอน 
 พฒันาทุกมิติ 
 เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 
 หลกัการทรงงาน 
 
 

ภารกจิภารกจิ
อ าเภอ/จงัหวดั 

ใหแ้นวทาง/ช่วยเหลือ/สนบัสนุน 
ฯลฯ 

รากแก้ว 
- Know How ศกพพ 
- ร่วมกับมหาวิทยาลัยท า
กบัชุมชน 

- การเช่ือมโยงหน่วยงาน
ราชการ/ภาคเอกชน 

-  แนะน าแหล่งทุน และ
ผลกัดนัใหไ้ดง้บประมาณ 

- เตรียมคนในมหาวิทยาลยั
เพื่อไปช่วยชุมชนท างาน 

-  อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ภารกจิภารกจิภารกจิ3) ภารกจิภารกจิภารกจิ
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล 

- สร้ างความ เข้า ใจการ
พฒันาตามกระบวนการฯ 
ให้ชาวบ้าน “ระเบิดจาก
ขา้งใน” 

- ขับ เ ค ล่ื อนการพัฒนา
กระบวนการตามคู่ มือฯ 
และแนวทางของราชการ 

- อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) พืน้ที่
ได้ประโยชน์

- แนว



ส่วนที่ 3 
แนวทางการด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา 

 

1. จัดโครงสร้างการท างานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนงาน โดยให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการ
บริการชุมชน หรือมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการท างาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างานในระยะเริ่มต้นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

2. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการสู่ชุมชนอยู่แล้ว 
ท าให้การเริ่มโครงการเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ นอกจากนั้น 
ยังสามารถคัดเลือกพ้ืนที่จากบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 24,086 หมู่บ้าน ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดท าขึ้น ดาวน์โหลดได้จาก website ของส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย  

3. จัดตั้งทีมท างาน โดยสามารถแบ่งการท างานออกเป็น 2 ทีม หลัก ได้แก่  

1) ทีมประสานงาน ท าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนการท างานของทีมปฏิบัติการ 

2) ทีมปฏิบัติการ เป็นทีมหลักที่เข้าไปด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับ เช่น การ
พัฒนาและจัดหาน้ า การส่งเสริมการเกษตร การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น 
ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการควรมีการท างานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ด าเนินงานตามคู่มือฯ โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นจัดท าแผน ขั้นน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ และขั้นติดตามผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการ 
เริ่มจากสร้างความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การตั้งทีมงาน และ

ปรึกษาหารือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การแบ่งบทบาทภารกิจและการวิเคราะห์ความพร้อมพ้ืนที่ต าบล 

1. ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมูลนิธิรากแก้วน า
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานตัวอย่างโครงการพัฒนา ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบบูรณาการแก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชด าริ โครงการบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน อ่างเก็บน้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดอุดรธานี โครงการพัฒนา โดยแลกเปลี่ยนแนวคิด
และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ค้นหาประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนา การสร้างความพร้อมของชาวบ้าน 
การสร้างทีมอาสาสมัครพัฒนาในพ้ืนที่ (อสพ.) การฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ป่า ดิน เพ่ือเป็นต้นทุนในการพัฒนาด้านอ่ืน การ
ส่งเสริมอาชีพทางเลือก การพัฒนาที่ค านึงถึงรากเหง้าของสังคม การเสริมทักษะฝีมือให้ชาวบ้าน การพัฒนากลุ่มให้
ประสบผลส าเร็จ การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
และสิ่งส าคัญอยู่ที่การ “สร้างคน” ในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต้องบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเข้ามาขับเคลื่อน เพ่ือปรับแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยจัดประชุมท าความเข้าใจยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจและบูรณา
การความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยก่อน พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลโครงการให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาที่เก่ียวข้องเข้าใจถึงความส าคัญในการด าเนินโครงการ 

3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและมูลนิธิรากแก้ว ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือหารือและเห็นชอบ
แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ด้านการศึกษา ในหมู่บ้านเป้าหมายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัย
คัดเลือก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับจังหวัด และให้มีคณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยร่วมกับภาคประชาชนในคณะท างาน 

4. สร้างความเข้าใจเพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนเบื้องต้น โดยทีมปฏิบัติการพื้นที่ระดับอ าเภอ 
โดยการประชาคมชาวบ้าน ประกอบด้วย นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้า กลุ่มผู้น าต่างๆ มหาวิทยาลัย 
และประชาชนในพื้นท่ี ท าความเข้าใจและชี้แจงแนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกหน่วยงานราชการและชุมชน ใช้หลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” และ
ประเมินความพร้อมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกันตัดสินใจ โดยประชากรมากกว่าร้อยละ 70 
แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การศึกษาดูงาน มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยน าผู้น าชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปศึกษาดูงานตัวอย่างโครงการพัฒนา เพื่อเติมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

6. มหาวิทยาลัยจัดทีมในพื้นที่เพื่อลงไปแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยเน้นการใช้ข้อมูล ความรู้ด้าน
เทคนิค งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกไปท างานจริงในพื้นท่ีชุมชน โดยท างานเชื่อมโยงกับส่วนราชการในพ้ืนที่  

7. การใช้ข้อมูลมือสองของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิชาการ องค์กรภายในมหาวิทยาลัย น า
ข้อมูลองค์ความรู้ เทคนิค และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เป้าหมายมาปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน โดยก าหนดวันลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลทางกายภาพร่วมกับประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ 
และแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 
ขั้นตอนที ่2 : การจัดท าแผน 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการความร่วมมือ (ชุมชนท าเอง ชุมชนท าร่วมกับราชการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) โดยเน้นการ
พัฒนาในกระบวนการเรียนรู้และการท างานร่วมกับหน่วยงานราชการและประชนชนในพื้นท่ี 

1. การจัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งทีมแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยทีมปฏิบัติการ
ระดับอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่  

2. ลงพื้นที่ท าการตรวจทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนในการวางแผน พัฒนาระบบน้ าและ
กิจกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบน้ า การจัดการเขตเกษตรกรรม (Zoning) ตามลักษณะภูมิประเทศเพ่ือให้ง่าย 

ต่อการบริหารจัดการน้ า กระจายน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด การส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนินงานตาม
แผน (Ground check) 

3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน พร้อมทั้ง
จัดท าข้อเสนอการพัฒนาระบบน้ า เพ่ือให้ชาวบ้านตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
หาทางเลือกในการแก้ปัญหาเพ่ือมีส่วนร่วมคิดในการขับเคลื่อนงาน พร้อมทั้งแสดงเจตจ านงในการร่วมแรง 

4. ทีมปฏิบัติการพื้นที่ระดับอ าเภออุบลรัตน์จัดประชุม เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวางแผนการบูรณาการสนับสนุนการท างานร่วมกับประชาชน 

5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด  น าเสนอ
แผนการขับเคลื่อนฯ ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ 

6. คณะอนุกรรมการฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาคเกษตรและชนบท) เห็นชอบการประชุม ให้จังหวัด
ด าเนินโครงการตามที่เสนอ 
 
 



 
ขั้นตอนที่ 3 : การปฏิบัติงาน 

เมื่อแผนชุมชน (ท าเอง ร่วมท า ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) ผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคม 
หมู่บ้านแล้ว และได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ ในการปฏิบัติจะเชื่อมโยงแผนการท างานร่วมกับทีมราชการ เพ่ือให้ 
เกิดระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน 

1. น าคณาจารย์และนิสิตนักศึกษามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ในระยะเวลาตามแผน  โดยกอง
กิจการนิสิตนักศึกษาเป็นผู้ประสานงาน 

2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีการปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการ น า
ความรู้ที่ประยุกต์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาเกิดประโยชน์กับชุมชน 
 
ขั้นตอนที่ 4 : การติดตามผล 

ทีมปฏิบัติงานระดับอ าเภอโดยนายอ าเภอ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอเพ่ือรายงาน 
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการท างานในระยะต่อไป 
ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ า และมหาวิทยาลัย 
 

5. น าคณาจารย์และนิสิตนักศึกษามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ในระยะเวลาตามแผน โดยกองกิจการ
นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ประสานงาน 

6. จัดตั้งชมรมรากแก้ว เพ่ือเป็นองค์กรของนิสิตนักศึกษาในการประสานงานให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจ เข้า
ร่วมกิจกรรมตามโครงการ รวมถึงการจัดท าโครงการที่แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนโดยนิสิตนักศึกษา 

7. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีการปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการ น าความรู้ที่
ประยุกต์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาเกิดประโยชน์กับชุมชน 

 

---------------------------------------------------------------- 



ส่วนที่ 4  ข้อมูลเบื้องต้น 

โครงการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้้าในพื้นที่ต้าบลทุ่งโป่ง อ้าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ขยาย
ผลตามยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(1) ประเด็นศึกษา 

- การท างานอย่างบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- บทบาทของสถาบันการศึกษาในการน าองค์ความรู้มาร่วมด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่อย่าง
บูรณาการ : ประชารัฐ (มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) 

- กระบวนการในการน าคณาจารย์และนักศึกษาลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(2) ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยของแก่นได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย น าหลักการ
มาส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยน าร่องในพ้ืนที่ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 10 หมู่บ้าน เพ่ือ
เป็นต้นแบบในการพัฒนา หารูปแบบที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 6 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้เรียนรู้ปัญหาจากชุมชนและน าองค์ความรู้จากต ารา งานวิจัย เทคนิคต่างๆ มาแก้ปัญหาและต่อยอด
การพัฒนาให้กับประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมี 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ข้ันเตรียมการ ขั้นตอนการจัดท าแผน ขั้นตอนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมการ 

เริ่มจากสร้างความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การตั้งทีมงาน และปรึกษาหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การแบ่งบทบาทภารกิจและการวิเคราะห์ความพร้อมพ้ืนที่
ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกัน 

1. น้าคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
ปรับแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมท้าความเข้าใจยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 
เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลโครงการ มข. แก้จน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ และหมู่บ้านอ่ืนอีก 9 หมู่บ้านในต าบล
ทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่มหาลัยวิทยาลัยขอนแก่นลงไปแก้ปัญหาความยากจนตั้งแต่ปี พ .ศ. 2557  
ซึ่งพบว่าจากประชาชน 1,084 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน ไม่ได้ใช้น้ าจากเขื่อนอุบลรัตน์มานานกว่า 
60 ปี สภาพพ้ืนที่การเกษตรโดยรวม 15,000 ไร่ โดย 10,000 ไร่ ต้องพ่ึงน้ าฝนและยังไม่มีระบบชลประทาน ผลผลิต
ต่อไร่ต่ า ต้นทุนสูง และไม่สามารถท าการเกษตรในฤดูแล้งได้ 



3. ผู้บริหารมูลนิธิรากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  วันที่ 16 
ตุลาคม 2558 เพ่ือหารือและเห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ด้านการศึกษา ในหมู่บ้านเป้าหมายยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดขอนแก่น 10 หมู่บ้าน ในต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นต้นแบบ
การขยายผลหมู่บ้านเป้าหมาย 528 หมู่บ้านในปี 2559 – 2560  

4. สร้างความเข้าใจเพื่อประเมินความพร้อมของชุมชนเบื้องต้น  โดยทีมปฏิบัติการพ้ืนที่ระดับอ าเภอ จัด
ให้มีการประชาคมชาวบ้าน ประกอบด้วย นายอ าเภออุบลรัตน์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มผู้น าต่างๆ มูลนิธิ
รากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชนในพ้ืนที่ โดยจัดกระบวนการท าความเข้าใจแนวคิดและแนวทางการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area based Approach) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรับฟังความคิดดเห็น จากการร่วม
คิด ร่วมเสนอแนะ และร่วมกันตัดสินใจของประชาชนต าบลทุ่งโป่งและหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการ “ระเบิดจาก
ข้างใน” โดยประชากรมากกว่าร้อยละ 80 แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือท า 

5. ประชาชนในพื้นที่ศึกษาดูงาน มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยขอนแก่น น าผู้น าชุมชน และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากับประชาชนในพ้ืนที่ ตามที่ชุมชนต้องการ
จากการท ากระบวนการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ เพ่ือเติมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริฯ  

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา  มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยขอนแก่น น านักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวน 68 คน ลงพ้ืนที่เรียนรู้แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการบริหารจัดการน าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือให้
เข้าใจสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ แนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area based Approach) และปรับแนวคิด
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะมาร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาในพื้นที่เปา้หมายต าบลทุ่งโป่งฯ 

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทีมท้างานโดยบูรณาการ หน่วยงาน คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
จัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  
โดยเน้นการใช้ข้อมูลทางวิชาการ ความรู้จากต าราเรียน ความรู้ด้านเทคนิค งานวิจัย ผลการประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

 

ภารกิจ หน่วยงานภายใน มข. หน่วยงานราชการ 
1. ด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า  สถาบันแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 กรมชลประทาน 

2. ด้านการส่งเสริมการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมปศุสัตว์ 
 กรมประมง 

3. ด้านข้อมูลและสารสนเทศ  คณะศึกษาศาสตร์ 
 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น 

 กรมพัฒนาท่ีดิน 
 กรมที่ดิน 

4. ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะวิทยาศาสตร์ 

 กรมวิชาการเกษตร 



ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
ส านักงานอธิการบดี เป็นกลไกหลักท าหน้าที่ในการประสานการท างานกับทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัย  หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

8. การวิเคราะห์ความพร้อมของพ้ืนที่ 5 ด้าน ตามคู่มือยุทธศาสตร์ 

กลไกผู้น า - ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าที่ได้รับความเช่ือถือจากชุมชน ตัวแทนประชาชน เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ร่วมประชุม ร่วมรับฟังความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในเวทีประชาคมทุกครั้ง และร่วมศึกษาดูงานพ้ืนท่ีต้นแบบ 
- นายอ าเภออุบลรัตน์สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมระดับอ าเภอเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการพัฒนา รับฟังข้อเสนอแนะ

ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และเรียนรู้ปัญหาในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม  และได้ร่วมเสนอโครงการต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 
- ระดับจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ โดยมีทีมงานภาคประชาชนและ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการท างานในพ้ืนท่ี 

ก า ร จั ด ท า
ข้อมูล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม ใช้ข้อมูลมือสองของต าบลทุ่งโป่งมาประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวางแผนลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลทางกายภาพ  และประชาชนต าบลทุ่งโป่งมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันของพื้นที่ ทั้งแหล่งต้นทุนน้ า เส้นทางการไหลของน้ า พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ า 
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางกายภาพจากส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีการท า Ground check ข้อมูล ท า
ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 

การเรียนรู้ ในเวทีประชาคมทั้งระดับอ าเภอและระดับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
และหลังจากศึกษาดูงานพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาฯ ได้น าองค์ความรู้และแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชด าริฯ ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานไปสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างท่ัวถึง 

ภ า คี ค ว า ม
ร่วมมือ 

การท างานในระยะเริ่มต้นได้รับความร่วมมือจากเกษตรอ าเภออุบลรัตน์ เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) อุทยานแห่งชาติน้ าพอง มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในการสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลที่มีอยู่เดิมหรือให้การสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร  

งบประมาณ
สนับสนุน 

- นอกจากงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ฯ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันกับประชาชนท่ีได้รับประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ โดยจะไม่มีการจ้างเหมาแต่จะจัดสรรแรงงานแต่ละครัวเรือนมาปฏิบัติงาน ส่วนครัวเรื อนที่ไม่
สามารถมาได้ สามารถสนับสนุนปัจจัยในการซื้อเครื่องดื่ม ค่าน้ ามันรถ หรือวัตถุดิบในการท าอาหารกลางวัน  
- องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโป่ง ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อจัดสรรงบประมาณซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดท้าแผน  

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และ การจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ
ความร่วมมือ(ชุมชนท าเอง ชุมชนท าร่วมกับราชการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) โดยเน้นการพัฒนาใน
กระบวนการเรียนรู้และการท างานร่วมกับหน่วยงานราชการและประชนชนในพ้ืนที่ 

1. ศึกษาข้อมูลมือสองเชิงภูมิศาสตร์และเชิงภูมิสังคมก่อนลงส้ารวจข้อมูล สถาบันแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม
น าข้อมูลมือสองจากงานวิจัยเชิงภูมิศาสตร์ และแผนที่จากพัฒนาที่ดินมาตราส่วน 1 : 4,000 มาศึกษาขอบเขตของพ้ืนที่
ลุ่มน้ า เส้นทางน้ า แนวระดับความสูงของพ้ืนที่ และปริมาณน้ าฝน  



สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาข้อมูลมือสองจากฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งโป่ง ข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร อาชีพ การท าการเกษตร พืชผลทางการเกษตรและแผนการพัฒนาของต าบล  

2. จัดเวทีประชาคมในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนตรวจความถูกต้องของข้อมูลและเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

3. ลงพ้ืนที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งทีมแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยทีมปฏิบัติการระดับอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิรากแก้ว และมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่  

4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  จากการประชาคมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาร่วมกัน ท าให้ทุกภาคส่วนเข้าใจภาพรวมของปัญหาและสาเหตุที่
แท้จริง 

4. ลงพ้ืนที่ท้าการตรวจทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนในการวางแผนพัฒนาระบบน้ าและกิจกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบน้ า การจัดการเขตเกษตรกรรม (Zoning) ตามลักษณะภูมิประเทศเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหาร
จัดการน้ า กระจายน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด การส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนินงานตามแผน (Ground check)  

5. ทีมปฏิบัติการพื้นที่ระดับอ้าเภออุบลรัตน์จัดประชุม เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวางแผนการบูรณาการสนับสนุนการท างานร่วมกับประชาชน 

6. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่นน้าเสนอ
แผนการขับเคลื่อนฯ ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 192,333,300 บาท  

7.  คณะอนุกรรมการฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตรและชนบท) ได้เห็นชอบการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ให้จังหวัดขอนแก่นด าเนิน
โครงการดังกล่าว  

 

ขั้นตอนที่ 3 : การน้าแผนสู่การปฏิบัติ  

 เมื่อแผนชุมชน (ท าเอง ร่วมท า ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) ผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคม
หมู่บ้านแล้ว และได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ ในการปฏิบัติจะเชื่อมโยงแผนการท างานร่วมกับทีมราชการ เพ่ือให้เกิด
ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน  

 1. น้าความรู้สู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่  มูลนิธิรากแก้วและส านักประสานความร่วมมือพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคนิคเชิงวิชาการ งานวิจัย ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยลงมาเสริ มการท างานใน
พ้ืนที ่

 2. น้านิสิตนักศึกษามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ในระยะเวลาตามแผน โดยการประสานงานของมูลนิธิ
รากแก้วและส านักประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  

 การเรียนรู้ผ่านรายวิชา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาการจัดการฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น น านักศึกษา 40 
คนลงพื้นท่ีเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตการท าการเกษตรของเกษตรกรต าบลทุ่งโป่ง การบริหารจัดการพ้ืนที่ ปฏิทินการเพาะปลูก 



ต้นทุนการผลิต การดูแลพืชที่ปลูก การเก็บเกี่ยว การจ าหน่าย และความคุ้มทุนในการผลิตของเกษตรกร เพ่ือน าไป
ออกแบบการบริหารจัดการฟาร์มท่ีดีตามทฤฏีในต าราเรียนและคืนข้อมูลให้กับเกษตรกรตัวอย่างเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่จริง 

 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการพัฒนาตามแผนของโครงการ โดยให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้ 4 งานจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงตามแผนของโครงการ ประกอบด้วย งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (น้ า/ดิน) งานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
(ภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตร) งานข้อมูลสารสนเทศ และงานบริหารส านักงาน  

3. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มีการปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการ น าความรู้ที่
ประยุกต์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริงและสามารถแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เพือใช้ในการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีและวิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปัจจุบันกิจกรรมซ่อมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าบ้านหนองผือได้ด าเนินการแล้วเสร็จ มีพ้ืนที่รับประโยชน์จาก
โครงการ 2,047 ไร่ (ระยะเวลาด าเนินงาน ก.ย. 58 – ม.ค. 59 รวม 5 เดือน ) และส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง 
จ านวน 133 ราย พ้ืนที่ 436 ไร่  (ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มปลูก ธ.ค. 58 และจะเก็บเก่ียว เม.ย. 59) 

 

 ขั้นตอนที่ 4 : การตรวจติดตามผลและสนับสนุน 

1. การประชุมผู้น าเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 ประธานสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ลงพ้ืนที่ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานพบว่าการด าเนินงานของชาวบ้าน
ล่าช้า เนื่องจากการผสมปูนเทใช้โม่ขนาดเล็กผสมได้ครั้งละหนึ่งลูก จึงได้ประสานผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นขอรถโมปูนขนาด
ความจุ 6 คิว มาช่วยการผสมปูน ซึ่งจะช่วยการด าเนินงานได้ง่ายขึ้นและได้ขอให้ก านันต าบลทุ่งโป่งประสานแกนน า
หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่ มาร่วมพูดคุยกันแล้วได้จัดสรรแรงงานชาวบ้านมาช่วยหมู่บ้านละ 5 คน เพ่ือให้การด าเนินงานได้
รวดเร็วมากขึ้น 

2. ทีมปฏิบัติงานระดับอ าเภอโดยนายอ าเภอ จัดให้มี เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอ าเภอเพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการท างานในระยะต่อไป
ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ า มูลนิธิรากแก้วและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 บทสรุปการด้าเนินงาน 

สถาบันการศึกษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ โดยการน าองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษามาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนในชนบทและการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพ่ึงพาตัวเองได้ ตาม
ภารกิจที่คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 มอบหมาย ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการท าวิจัย พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมและบริการความรู้แก่ประชาชน โดยใช้พ้ืนที่การ
ท างานเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)  



มูลนิธิรากแก้ว 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรบูรณาการเครือข่ายภาคการศึกษา
กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ
สนับสนุนภาคการศึกษาให้น าความรู้และ
ศักยภาพมาด าเนินโครงการพัฒนาชุมชน 
และสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน  

  มูลนิธิรากแก้วเป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 มีพันธกิจ
ส่งเสริมให้ภาคการศึกษาน านักเรียน นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมเรียนรู้
นอกห้องเรียนจากปัญหาจริงในชุมชน และน าความรู้ความสามารถมาด าเนิน
โครงการพัฒนา โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม     โดยท างานร่วมกับมูลนิธิปิด
ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมั่นพัฒนา  
  นอกจากนี้ มูลนิธิรากแก้วยังร่วมมือกับภาคการศึกษาในการสนับสนุน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาสังคมและการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน โดยเชื่อมโยงองค์
ความรู้และความร่วมมือจากภาคเครือข่ายมาร่วมเสริมสร้างประสบการณ์นอก
ห้องเรียนให้นิสิตนักศึกษาผ่านการด าเนินโครงการพัฒนาร่วมกับชุมชน และ   
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียน เพ่ือน าแนว
ปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่ให้เกิดการต่อยอดและขยายผล โดยมูลนิธิฯ จะรวบรวม
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตอาสาของเยาวชนและการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป 

สนับสนุนโดย 

การฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนของนสิิตนักศึกษา 



 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ 

นักเรียน นิสิตนักศึกษา  
- ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาสังคมจากการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนร่วมกับชุมชน ท าให้เกิดจิตส านึกในการท า
ประโยชน์ให้ผู้อ่ืน  

- ได้น าความรู้ความสามารถที่เรียนมาแก้ไขปัญหาจริง
ร่วมกับชุมชนผ่านการท าโครงการพัฒนา ได้พัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะความเป็นผู้น า การบริหาร
จัดการ การแก้ปัญหาและท างานเป็นทีม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการท างานหลังจบการศึกษา 

- ตระหนักถึ งความส าคัญของการใช้ชี วิตอย่ างมี
ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสม 

ครู อาจารย์  
- สามารถน าโครงการมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ

เรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือพัฒนาเป็นรายวิชา 
เช่น วิชาการศึกษาทั่วไป เป็นต้น 

- น างานวิจัยมาทบทวนและปรับให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนอย่างแท้จริง 

 

สถาบันการศึกษา  
- ได้โครงการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 

- ได้เครื่องมือในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เก่ง ดี มี
ภูมิคุ้มกัน มีจิตส านึกและสามารถสร้างประโยชน์ให้
สังคมและประเทศชาติได ้

ชุมชน  
- ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพร่วมกับนิสิตนักศึกษา

และอาจารย์เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน  

- ส่งเสริมพลังและศักยภาพด้านต่างๆ ได้น าไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนใน
ชุมชน 

- ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

ประเทศชาติ  
- ได้พลเมืองที่มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ  

 

คณะกรรมการมูลนิธิรากแก้ว 

ประธานกรรมการ 
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา   ดิศกุล 

รองประธาน 
ท่านผู้หญิงบุตร ี   วีระไวทยะ           

รองประธาน 
คุณหญิงวรรณา   สิริวัฒนภักด ี

 
กรรมการ 
ดร.กิติยา   พรสัจจา 
 

 
กรรมการ 
ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย 
 

 
กรรมการ 
ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
 

กรรมการ 
คุณวัฒนา   ลิ่มนรรัตน ์

กรรมการและเหรัญญิก 
คุณไขศร ี   เนื่องสิกขาเพียร 

 

 

 

มูลนธิิรากแก้ว 
c/o สถาบันส่งเสรมิและพัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 

989 อาคารสยามทาวเวอร์ ช้ัน 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  02 677 2975  โทรสาร 02 677 2968 

อีเมล:์ contact@rakkaew.org   เว็บไซต:์ www.rakkaew.org 
 



 

 

 

 

ร่วมสนับสนุนโดย 

 

มูลนิธิรากแกว้ 

c/o สถาบันส่งเสริมและพัฒนากจิกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 

๙๘๙  อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น ๒๖ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ ๑๐๓๓๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๗๗ ๒๙๗๕ โทรสาร ๐๒ ๖๗๗ ๒๙๖๘  

อีเมล์ : contact@rakkaew.org  เว็บไซต์ : www.rakkaew.org 
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