
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมแกรนเอบี ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น 

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การประชุมปรึกษาหารอื
กรอบและแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย 



โดย  ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี 

ปาฐกถาพิเศษ 
“อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไข

ความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร” 



อุดมศึกษา

ประเวศ วะสี

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พลงัเปล่ียนประเทศไทยและแกไ้ขความยากจนอย่างถาวร

การประชุมปรึกษาหารือโครงการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลยั



๑ รอ้ย มหาวิทยาลยั ๑ ลา้น นิสิต

พลงัมหาศาลในการขบัเคล่ือนประเทศ

ปรบัตวัจากการเรียนรูโ้ดย “ท่อง” ... หมดแรง

สู่การเรียนรูจ้ากการ“ท า”หรือการ“ขบัเคล่ือน”

การเรียนรูร่้วมกนัในการปฏิบติัในสถานการจ์ริง

(Interactive learning through action)



ความเป็นปรกติสุข

บรูณภาพและดลุยภาพ

ต าบลคือจุดยุทธศาสตร์

การพฒันาอย่างบรูณาการ

ตอ้งเอาพ้ืนท่ีเป็นตวัตัง้ ไม่ใช่กรม

๘๐,๐๐๐หมู่บา้น๘,๐๐๐ต าบล๘๐๐อ าเภอ๗๖ จงัหวดั



กระบวนการชุมชน

สงัคมศานติสุข

๑.สภาผูน้ าชุมชน ๒.ส ารวจขอ้มลูชุมชน

๕.คนทัง้ชุมชนขบัเคล่ือนแผนชุมชน

การพฒันาอย่างบรูณาการ

เศรษฐกิจ – จิตใจ – สงัคม – วฒันธรรม –
ส่ิงแวดลอ้ม – สุขภาพ – การศึกษา – ประชาธิปไตย

๓.ท าแผนชุมชน

๔.สภาประชาชน



ต าบลคือจุดยุทธศาสตรพ์ฒันาประเทศไทย

เป้าหมายต าบล

๘,๐๐๐ ต าบล ๘๐,๐๐๐ หมู่บา้น 



ต าบลคือจุดยุทธศาสตรพ์ฒันาประเทศไทย

๘,๐๐๐ ต าบล ๘๐,๐๐๐ หมู่บา้น 

เป้าหมายต าบล



ต าบลคือจุดยุทธศาสตรพ์ฒันาประเทศไทย

๘,๐๐๐ ต าบล ๘๐,๐๐๐ หมู่บา้น 

เป้าหมายต าบล



ต าบลคือจุดยุทธศาสตรพ์ฒันาประเทศไทย

๘,๐๐๐ ต าบล ๘๐,๐๐๐ หมู่บา้น 



โครงการแกจ้น๑ มหาวิทยาลยั /๑ จงัหวดั

น าร่อง ๑ มหาวิทยาลยั /๑ ต าบล

เสนอครม. มีมติเห็นชอบ

ภาคี พอช. สสส. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

ชุมชน (เบญจภาคี)

ธกส. ธนาคารออมสิน 

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลยั  ท าสญัญากบักระทรวงอุดมศึกษาฯ



วิธีการ

๑. มีทีมประสานงานกลางกบัของมหาวิทยาลยั

๒. มหาวิทยาลยัร่วมกบัอบต. หรือเทศบาลต าบล ส ารวจขอ้มลูต าบล

๓. ร่วมท าแผนพฒันาต าบล

๔. ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินขบัเคล่ือนการพฒันาตามแผน

๕. มหาวิทยาลยัติดตามสนบัสนุนการปฏิบติั

๖. มหาวิทยาลยัประเมินผลการปฏิบติัตามแผน และแจง้ให ้อบต./

๗. จดัประชุมสมชัชาพฒันา ๑ ต าบล / ๑ มหาวิทยาลยั

เทศบาลทราบ



โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  นันทบุตร   
กรรมการบริหารโครงการ

แนวทางการบริหารโครงการ 
๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย





เทคโนโลยี แก้ปัญหา
รูปแบบ 
ประสิทธิภาพระบบการจัดการของชุมชน
คู่มือการท างาน
มาตรฐานการท างาน

โจทย์แก้ปัญหายากจน
กลุ่มเป้าหมายและผล
ศูนย์เรียนรู้
งาน ทักษะ 
เทคโนโลยีเสริม

เร่ืองเด่น
เทคโนโลยีท่ีได้ผล
ผลกระทบการ
แก้ปัญหา

ความมั่นคงของระบบการจัดการของชุมชน

นวัตกรรม เป้าหมายการแก้ไขปัญหา

พื้นฐาน + ครัวเรือนยากจน
วิเคราะห์ศักยภาพในการแก้ปัญหาพ้ืนฐาน
วิเคราะห์ศักยภาพในการแก้ปัญหายากจน
วิเคราะห์ผลปฏิบัติการของโครงการ
ทรัพยากรสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

Community Big Data & Analytics

หลักสูตรฝึกทักษะ (Digital Literacy, English 
Competency, Financial Literacy, Social Literacy)
วิธีท างาน บริหารจัดการ 
สร้างการเรียนรู้ในงาน สรุปบทเรียน
อาชีพ 
ส่ือสาร 

เพิ่มทักษะทุนมนุษย์

Tambon System Integrator
ต าบลท าความดี

เกษตรพอเพียง
อาหารปลอดภัย

ฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ

มีสระน  าประจ า
ครอบครัว

จัดการโครงสร้างพื นฐาน 
กายภาพ สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน

จัดการ
วิสาหกิจ
ชุมชน

ต าบล
ปลอดภัย

ระบบสุขภาพ
ต าบลดูแล

ประชาชนทุกคน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง

ระบบ
ยุติธรรม
ชุมชน

ระบบสื่อสาร
ชุมชน

ทรัพยากร
และทุน
มนุษย์

งาน
โครงการ
บริการ

NGOs
อปท.
หน่วยงานต่างๆ

วิสารหกิจ
ชุมชน

เอกชน

ข้อมูล
สารสนเทศ

เปราะบาง
กลุ่ม
เส่ียง

ยากจน
ชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์เรียนรู้
ต าบล

นักศึกษาบัณฑิต

อาจารย์
นักวิจัย

มหาวิทยาลัย

Sciences + Technology

Health
Sciences Social 

Sciences

Human 
Sciences

อาจารย์
รุ่นใหม่

ความรู้
ใหม่

ต าราใหม่

โจทย์วิจัย
+พัฒนา
ต้นแบบ 

ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ

บัณฑิตมีทักษะ
พร้อม

สินค้า
ผลิตภัณฑ์
บริการ

เทคโนโลยี
ใหม่และได้ผลผู้น า อาจารย์

เชี่ยวชาญชุมชน

หลักสูตรใหม่
หลักสูตร
ต่างๆ

ทุนและศักยภาพของ
ชุมชนท้องถ่ิน

ทุนและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

ครัวเรือน
ยากจน

บัณฑิต 50%
นักศึกษา 25%
คนท่ัวไป 25%

หน่วยงาน 
เครือข่ายพัฒนา วิจัย

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ องค์กรเอกชน

ประสิทธิภาพโครงการต่างๆ



๑.องค์กรชุมชนและต าบลที่มีสมรรถนะในการจัดการสูง

๒.ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

๓.ต าบลมีสมรรถนะในการวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชน
และมีสถาบันการเงินของชุมชน

๔.สร้างสัมมาชีพเต็มพื นที่

๕.เกษตรพอเพียงอาหารปลอดภัย

ตัวชี วัดงานพัฒนาต าบล

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประสิทธิภาพและศักยภาพ
การบริหารจัดการของชุมชนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาต าบล
กับ ๑๖ เป้าหมายต าบล ในการเอาชนะความยากจน

การแก้ปัญหา
ความยากจน สุขภาพ

ด้านเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมสังคม 

๖.มีสระน  าประจ าครอบครัว

๗.จัดการวิสาหกิจชุมชน

๘.ฝึกอบรมทักษะอาชีพ

๑๐.ต าบลปลอดภัย

๑๒.องค์ระบบสุขภาพต าบลดูแลประชาชนทุกคน

๑๓.ศูนย์เรียนรู้ต าบล

๑๔.ระบบยุติธรรมชุมชน

๑๖.ต าบลท าความดี

๑๑.พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง

๑๕.ระบบส่ือสารชุมชน

ทรัพยากรมนุษย์ 

ต าบล

ชุมชนหรือหมู่บ้าน

ครัวเรือนยากจน เสี่ยง เปราะบาง



ศักยภาพต าบล ๓ กลุ่ม
๑ Sustainable Sufficiency๒ Survive๓

ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง ต าบลพ้นความยากล าบาก

(๑)ข้อมูลศักยภาพ

(๒)โครงการพัฒนาต าบล หรือ งาน บริการ กิจกรรม ตาม ๑๖ เป้าหมายการเอาชนะความยากจน
๑๔-๑๖ เป้าหมาย ๑๑-๑๓ เป้าหมาย ๘-๑๐ เป้าหมาย

๘๐-๑๐๐%๑ ข้อมูลพื นฐาน
๒ ข้อมูลประชากรเป้าหมาย

๑๐๐%

ไม่น้อยกว่า ๖๐% ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๑๐๐% ๑๐๐%

องค์กรร่วม
พัฒนาเอกชน

มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาภาคเอกชนหน่วยงาน

อว.
หน่วยงานรัฐ
กระทรวงต่างๆ

บริการสาธารณะ/
แผนพัฒนาต าบล

๓ ข้อมูลปฏิบัติการของKey Actors

๔ แผนพัฒนาต าบล
๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ๘๐% ไม่น้อยกว่า ๗๐%

๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ๘๐% ไม่น้อยกว่า ๗๐%

๕ บริการสาธารณะของ อปท.

๖-๙ โครงการพัฒนาต าบลร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ (ระบุงานและความร่วมมือทั งหมด)

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%



ตัวชี วัดชุมชนท้องถิ่น

๑. ข้อมูลพื นฐาน (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม ระบบเศรษฐกิจชุมชน)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพและศักยภาพการบรหิารจัดการของชุมชนท้องถิ่น

๒.ข้อมูลประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนยากจน 
เสี่ยงต่อความยากจน มีประชากรเปราะบาง มีปัจจัยเหตุ
ความยากจน

๓.ข้อมูลปฏิบัติการของ Key Actors ในพื นที่ ได้แก่ 
อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 
กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงิน กลุ่มออมทรัพย์ 
วิสาหกิจชุมชน 

๔.แผนพัฒนาต าบล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา มีแนวทางแก้ไข 
และโครงสร้างการแก้ไข

๖.โครงการพัฒนาต าบล ที่ท างานร่วมกับภาคเอกชน

๗.โครงการพัฒนาต าบล ที่ท างานร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ กระทรวงต่างๆ

๘.โครงการพัฒนาต าบลที่ท างานร่วมกับองค์กร
ร่วมพัฒนาเอกชน

๙.โครงการพัฒนาต าบลที่ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา

๕.บริการสาธารณะ ของ อปท.



แนวทางการจัดกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

๑. อปท.และองค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูง

ส่วนที่ ๒ ประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาต าบล
กับ ๑๖ เป้าหมายต าบล ในการเอาชนะความยากจน

๒.ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

๓.ต าบลมีสมรรถนะในการวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชน
และมีสถาบันการเงินของชุมชน

๔.สร้างสัมมาชีพเต็มพื นที่

๕.เกษตรพอเพียงอาหารปลอดภัย

๖.มีสระน  าประจ าครอบครัว

๗.จัดการวิสาหกิจชุมชน

๘.ฝึกอบรมทักษะอาชีพ

๙.จัดการโครงสร้างพื นฐาน กายภาพ ส่ิงแวดล้อม พลังงาน

๑๐.ต าบลปลอดภัย

๑๒.องค์ระบบสุขภาพต าบลดูแลประชาชนทุกคน

๑๓.ศูนย์เรียนรู้ต าบล

๑๔.ระบบยุติธรรมชุมชน

๑๖.ต าบลท าความดี

๑๑.พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง

๑๕.ระบบสื่อสารชุมชน



สทน.

น ำ้

๑.องค์กรชุมชนและต าบลที่มีสมรรถนะในการจัดการสูง

กลุ่มชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง หลักงาน ๑๖ เป้าหมาย หน่วยงานรัฐ เอกชน NGO

๒.ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

๓.ต าบลมีสมรรถนะในการวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชน
และมีสถาบันการเงินของชุมชน

๔.สร้างสัมมาชีพเต็มพื นที่

๕.เกษตรพอเพียงอาหารปลอดภัย

๖.มีสระน  าประจ าครอบครัว

๗.จัดการวิสาหกิจชุมชน

๘.ฝึกอบรมทักษะอาชีพ

๙.จัดการโครงสร้างพื นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน

๑๐.ต าบลปลอดภัย

๑๒.องค์ระบบสุขภาพต าบลดูแลประชาชนทุกคน

๑๓.ศูนย์เรียนรู้ต าบล

๑๔.ระบบยุติธรรมชุมชน

๑๖.ต าบลท าความดี

๑๑.พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง

๑๕.ระบบส่ือสารชุมชน

๑
๒๕

Sustainable

Sufficiency๒

Survive๓

ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง

ต าบลพ้นความยากล าบาก

สวทช.

สทน.

วว.

วศ.สสน.

เบทาโกร

ออมสิน

มท. 

๑๔-๑๖ เป้าหมาย

๑๑-๑๓ เป้าหมาย

๘-๑๐ เป้าหมาย

ศธ. 

มหาวิทยาลัย 

มิตรผล

SCG

สภาหอการค้า 

สภาอุตสาหกรรม

ปตท.

พม.



ตัวชี วัดงานมหาวิทยาลัย

University 
System

Integrator

Regional
System

Integrator

National
System

Integrator

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของชุมชน

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของโครงการพัฒนาต าบล

รายงาน

รายงาน
คลังข้อมูล/แผนที่

รายงาน
คลังข้อมูล/แผนที่

การจัดการ
ปัญหาความ
ยากจน



ตัวชี วัดงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประสิทธิภาพและศักยภาพของชุมชน

๑.ข้อมูลพื นฐานต าบล (รายได้ อาชีพ สภาพทรัพยากร ระดับการศึกษา ทักษะ 
สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม)

๒.ข้อมูลเป้าหมาย (ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเส่ียง ครัวเรือนที่มีกลุ่มเปราะบาง)

๓.สถานการณ์ปัญหาพื นฐานต าบลที่อาจสัมพันธ์กับการส่งเสริมเศรษฐกิจ

๔.สถานการณ์ปัญหาความยากจนต าบล (ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล)

๕.แผนพัฒนาต าบลกับโครงการแก้ปัญหาความยากจน (โครงการเดิม และ 
โครงการใหม่)



ตัวชี วัดงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการบูรณาการโครงการพัฒนาของพื นที่

(ประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาต าบล)
๑.โจทย์และความต้องการการพัฒนา

๒.โครงการพัฒนาต าบล (ตามเป้าหมาย ๑๖ 
ประการ ตามโครงการเดิม+ใหม่)

๓.Key Actors (ทรัพยากร+ทุนทางสังคม)

๔.เทคโนโลยีที่ได้ผล (มหาวิทยาลัย หน่วยงาน เอกชน)

๕. ผลการแก้ปัญหา (ครัวเรือน ชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล)

๖.นวัตกรรม (แก้ปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน 
ลดความเหลื่อมล  า ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ)

๙.Startups

๑๐.ชุมชนท้องถิ่นเด่น

๑๑. สื่อ

๑๒.รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจน

๑๓.หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะที่ได้ผล
• Financial Literacy
• Digital Literacy 
• English Competency 

• Social Literacy 

๑๔.หลักสูตรชุมชนท้องถิ่น (ศูนย์เรียนรู้)๘.ข้อมูล

๗.เรื่องเด่น (งาน/โครงการ/บริการ/ผลิตภัณฑ์/ผลผลิต)

• การส ารวจการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-๑๙
• ส าคัญของพื นที่ท่ีหน่วยงานรัฐใช้ประโยชน์
• กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

• ทักษะอาชีพ
• ทกัษะการบริหารจัดการงาน
• ทกัษะการวิเคราะหผ์ลกระทบ
• ทกัษะการบริหารทรัพยากร

ฯลฯ



๑.ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
๒.ทรัพยากรธรรมชาติ
๓.ทรัพยากรมนุษย์
๔.การลงทุน และการพาณิชย์
๕.การจัดการสิ่งแวดล้อม น  า พลังงาน 
๖.การจัดการสุขภาวะและการป้องกันโรค
๗.ปฏิบัติการอื่น ของ อปท. หน่วยงานรัฐ และเอกชน 

ขั นตอนการด าเนินงาน

ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน

หน่วยงานรัฐ

อปท.

๔. บรรจุ กิจกรรม งาน บริการสาธารณะ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
(ก าหนดบทบาทผู้รับจ้างงาน อปท. มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ อว. ในโครงการเดิมและใหม่)

๑. เลือกโจทย์การพัฒนาและวิจัย (ข้อมูลพื นฐานต าบล ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายยากจนและ
กลุ่มเสี่ยง แผนพัฒนาต าบล  โครงการพัฒนาต าบล ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาค)ี

๒. เสริมศักยภาพทุนมนุษย์ (พัฒนาโครงการและเพิ่มศักยภาพผู้น าของ อปท. สถาบันการเงิน
ชุมชน กองทุน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการ ตลาด เป็นต้น)

๓. ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกับ Key Actors (ในโครงการเดิมและใหม่
ร่วมกับ อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชน กลุ่มทางสังคม องค์กรศาสนา หน่วยงานรัฐ เอกชน
NGOs)

๕. วิจัย (ข้อมูลเฉพาะ ประเมินผลโครงการพัฒนา ติดตาม การน าใช้เทคโนโลยี ประมวล สรุปบทเรียน)

กลุ่ม องค์กร
ชุมชน ศาสนา

เอกชน

๖. จัดท าสื่อ (เรื่องเด่น นวัตกรรมเด่น เทคโนโลยีที่ได้ผล ชุมชนเด่น อปท.เข้มแข็ง)

องค์กรร่วม
พัฒนาเอกชน

สถาน
ประกอบการ



 พัฒนางาน กิจกรรม บริการ แก้ปัญหาความยากจน
 พัฒนาแผนต าบล
 พัฒนาระบบข้อมูลและการใช้
 พัฒนาศักยภาพคนและวิธีการท างาน
 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจน

 บูรณาการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 
 พัฒนารูปแบบการจัดการของต าบล ฯลฯ

แก้ปัญหา
ความยากจน

แบบมีเป้าหมาย
ชัดเจน

ยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
แบบบูรณาการทุก

ต าบล

หน่วยงานต่างๆ
(จังหวัด อ าเภอ 

ประเทศ)

มหาวิทยาลัย

•ประชาชนทั่วไป 
•บัณฑิตจบใหม่
•นักศึกษา

• องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

• องค์กรชุมชนท้องถ่ิน
• หน่วยงานในพื นที่

องค์กรภาคเอกชน

หน่วยงาน อว.

 พัฒนาความร่วมมือกับต าบลและมหาวิทยาลัย
 แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้เทคโนโลยี

 พัฒนาโครงการและกิจกรรมให้ตอบสนองต าบล
 พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนที่ได้ผล 

 พัฒนาความร่วมมือกับต าบล
 พัฒนาเทคโนโลยีที่ได้ผล 
 พัฒนาบริการ งาน กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ที่

แก้ปัญหาความยากจนได้ผลดี
 พัฒนาหลักสูตร เพ่ิมศักยภาพ
 พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย
 พัฒนาความรู้ นวัตกรรม โจทย์ที่พัฒนาต าบล

 ปรับบทบาทมหาวิทยาลัย  Area Based System 
Integrator

 มีเงินเดือน
 เรียนรู้วิธีการท างานจากของจริง
 เพ่ิมทักษะการศึกษา (4 ทักษะ)

 เพ่ิมทักษะอาชีพ
 เรียนรู้แนวทาง แก้ปัญหาความยากจน 
 มีเครือข่าย

 พัฒนาโครงการให้ตอบสนองปัญหาและความต้องการของต าบล
 พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหน่วยงานอื่น อปท.

 พัฒนาเทคโนโลยีที่ได้ผล 
 พัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ที่ตอบสนองปัญหาและความ

ต้องการของต าบล
 เพ่ิมศักยภาพต าบล

 พัฒนางานที่สนับสนุนบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัย
 ศูนย์กลางการจัดการความรู้และเทคโนโลยี

 พัฒนาโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาต าบล
 พัฒนารูปแบบและแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนที่ได้ผล
 พัฒนาแนวทางการท างานร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ 

Community 
Big Data

University = Area Based 
System Integrator

Targeted 
Poverty 

Alleviation 

Networks 
& Chains

Services/Products/ 
Technologies/Trainings 

Community 
Human & 

Social 
Capitals

Community 
Resources 

Mobilization

ผลกระทบ



รูปธรรมการบูรณาการ การแก้ปัญหาความยากจนระดับต าบล  

โดย ๑. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
๒. ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๓. รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๔. ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๓ แห่ง

๑) นายผจญ  พูลด้วง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
๒) นายพล หนูทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา
๓) นายคนพ วรรณวงศ์  นายกสมาคมหมากเม่าสกลนคร

ด าเนินรายการโดย  นายโมไนย เย็นบุตร



รูปธรรมการบูรณาการ 
การแก้ปัญหาความยากจนระดับต าบล  



ผู้ด าเนินรายการ
นายโมไนย เย็นบุตร



รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต 



อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ 



รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร 



นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

นายผจญ  พูลด้วง 



นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาละ 
อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา

นายพล หนูทอง 



นายกสมาคมหมากเม่าสกลนคร
นายคนพ วรรณวงศ์ 


