
พอเพียงอย่างไร ?

ในอุดมศึกษาไทย

ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา
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 การศึกษาในระดบัอุดมศึกษามี 2 ระดบั คือ 

ระดบัปริญญาบณัฑิต และระดบับณัฑิตศึกษา

 มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัเป็นผูด้ าเนินการจัด

การศึกษา

 ปัจจุบนัจ านวนสถาบนัอุดมศึกษามี 258 แห่ง 

(ทีม่า: ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ)
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“...อุดมศึกษาเป็นแหล่งองคค์วามรูแ้ละพฒันาก าลงัคนระดบัสูงท่ี

มีคุณภาพเพื่อการพฒันาชาติอย่างยัง่ยืน สรา้งสงัคมการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 

11 (พ.ศ.2555-2559) บนพื้ นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีบทบาทสูงในสงัคมประชาคมอาเซียน และมุ่งสู่คุณภาพ

อุดมศึกษาระดบันานาชาติ...”

(จากแผนพัฒนาการ ศึกษาระดับอุ ดม ศึกษาฉบับ ท่ี  11 

(พ.ศ.2555-2559) โดยส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 

วิสยัทศัน ์ปี 2559
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“...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคญัในการสรา้งและพฒันา

ความรู ้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของ

บุคคล  สังคมและบา้นเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแ ก่

เยาวชนไดอ้ย่างครบถว้น  ลว้นพอเหมาะกนัทุกๆ ด้าน 

สงัคมและบา้นเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซ่ึง

สามารถธ ารงรกัษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้

และพฒันาใหก้า้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด...”

พระราชด ารสั
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“...ผูม้ีหนา้ที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงตอ้งถือว่า ตวัของ

ท่านมีความรบัผิดชอบต่อชาติบา้นเมืองอยู่อย่างเต็มที ่

ในอนัที่จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ที่ยงตรง ถูกตอ้ง สมบูรณ์

โดยเต็มก าลัง จะประมาทหรือละเลยมิได ้เพราะถา้

ปฏิบติัใหผ้ิดพลาดบกพร่องไปดว้ยประการใดๆ ผลร้าย

อาจเกิดข้ึนแก่ส่วนรวมและประเทศชาติไดม้ากมาย...”

พระราชด ารสั
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“...การศึกษาที่ดีดา้นวิชาการ เป็นทั้งรากฐานและปัจจัย

ส าหรับการสรา้งสรรค์ แต่การที่จะน าเอาวิชาการมา

สรา้งสรรคใ์หส้ าเร็จไดน้ ั้น จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งอาศยั

การศึกษาที่ดีดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การศึกษาด้าน

อ่ืนๆ ที่กล่าวก็คือ การศึกษาอบรมทุกๆ อย่างที่จะรูจ้ัก

รับผิดชอบ รูจ้ักตัดสินใจตามทางที่ถูกตอ้งเป็นธรรม 

และไม่เป็นการท าลาย...”

พระราชด ารสั
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“...ค าว่า พอเพียง มีความหมายกวา้งขวางกว่าความสามารถ

ในการพึง่ตนเองหรือความสามารถในการยืนบนขาของตวัเอง

เพราะความพอเพียงหมายถึงการที่มีความพอ คือ มีความ

โลภนอ้ย เมือ่โลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอ้ย ถา้ประเทศใด

มีความคิดนี้  มีความคิดว่าท าอะไรตอ้งพอเพียงหมายความว่า

พอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อาจจะเป็นสุข 

พอเพียงนี้ อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่ว่าตอ้งไม่

เบียดเบียนคนอ่ืน...”

พระราชด ารสั
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เศรษฐกิจพอเพียง



.



 ความพอประมาณ

- ด าเนินงานโดยยึดหลกัความพอดีในการบริหาร

จดัการและพฒันาคุณภาพอุดมศึกษา

- ค านึงถึงทรัพยากรที่มีอ ยู่  ใช้อย่ างคุ ้มค่า มี

ประสิทธิภาพ

- พฒันาบุคลากรของสถาบนัฯ ใหท้ างานดว้ยความ

เช่ียวชาญและเต็มศกัยภาพ

สถาบนัอุดมศึกษากบัเศรษฐกิจพอเพยีง
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 ความมีเหตุผล 

- การบริหารจัดการงานดา้นต่างๆ ตอ้งมีการศึกษา

และวางแผนอย่างรอบคอบ 

- พัฒนางานด้านต่างๆ อาทิ  พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการเรียนการสอนให้ทันสมยัมีคุณภาพเป็น

สากลและการวิจยัเพือ่ใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่

- พฒันาหลกัสูตรใหต้รงกบัสภาพความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในปัจจุบนัและอนาคต

สถาบนัอุดมศึกษากบัเศรษฐกิจพอเพยีง
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- สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายใน

และสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ ทั้ งภายในและภายนอก

ประเทศเพื่อเสริมสรา้งจุดแข็ง และแลกเปลี่ยนองค์

ความรูใ้หม่

- ติดตามผลและพฒันาปรบัปรุงนโยบาย ทั้งในระยะ

สั้น ระยะยาว เพือ่ใหเ้กิดความสมดุลและยัง่ยนื

สถาบนัอุดมศึกษากบัเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
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 ภูมิคุม้กนัทีด่ี

- สรา้งความเขม้แข็งในสถาบนัฯ โดยใชร้ะบบการ

บริหารจดัการทีด่ี

- พฒันาหลกัสูตรและพฒันาบุคลากร เพื่อใหเ้กิด

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารวมทั้งรบัมือกบัปัญหาทีเ่กิดข้ึน

- ติดตามประเมินผลงานและแกไ้ขอย่างเป็นระบบ

สถาบนัอุดมศึกษากบัเศรษฐกิจพอเพยีง
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 ความรู ้

- ส่งเสริมและพฒันาความรูข้องบุคลากรเพื่อใหไ้ด้

คณาจารยแ์ละบุคลากรที่มีคุณภาพ เพือ่น าความรูม้าใช้

ในการท างาน เช่น การสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ

การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ฯลฯ

- ใหข้อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน ์หลากหลาย และ

ทัว่ถงึแก่คนในสถาบนัฯ

สถาบนัอุดมศึกษากบัเศรษฐกิจพอเพยีง
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 คุณธรรม

- ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน

- เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 

บริหารคน

- เสริมสรา้งวฒันธรรมที่ดีของสถาบนัฯ ในการอยู่

ร่วมกนั

- มุ่งใหเ้ห็นถึงประโยชนส่์วนรวม สรา้งเสริมความ

สามคัคี ความเพยีร และความซ่ือสตัย์

สถาบนัอุดมศึกษากบัเศรษฐกิจพอเพยีง
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ความพอเพยีงของผูป้ฏิบติังาน
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 บุคลากร  คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารสถานศึกษา

- ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

- ขยนั อดทน ไม่ยุ่งเกีย่วกบัการพนนัและอบายมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฯลฯ

- พฒันาระบบการเรียนการสอนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

- ตั้งใจสอน  หมัน่หาความรูเ้พิม่เติม

- อบรม สัง่สอนใหน้ิสิต นกัศึกษารกัการเรียน คิดเป็น  เขา้ใจในหลกั

เหตุผล มีความคิดในเชิงสรา้งสรรคบ์นพื้ นฐานของศีลธรรมและการ

พฒันาจิตใจควบคู่กนัไปเพือ่เป็นการสรา้งคนดี คนเก่ง ใหแ้ก่สงัคม



 นิสิต  นกัศึกษา

- ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต

- ตอ้งรูจ้กัแบ่งเวลาเรียน การท ากิจกรรมอ่ืนๆ และด าเนินชีวิตอย่าง

เหมาะสมและพอประมาณกบัตนเอง

- ใฝ่หาความรู ้ใชห้ลกัวิชาและความรูจ้ริงในการตดัสินใจลงมือท าสิง่ต่างๆ

- ประพฤติดีมีระเบียบวินยั ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสตัย ์สุจริต รูจ้กัแบ่งปัน มี

ความกตญัญู

- ใชจ่้ายเงินอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ

- สรา้งภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ตนเอง อาทิ ประหยดัอดออม ศึกษาหาความรู้

ตลอดเวลา ไม่เสพของมึนเมาหรือสิง่เสพติด

ความพอเพียงของนิสิต  นกัศึกษา

17



18

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไดร้บัการ

ถวายพระราชสมญัญาจากกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อปี พ.ศ.2554 ว่า “พระผูท้รงเป็นครูแห่ง

แผ่นดิน” 
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ตามรอยพระยุคลบาท

พระผูท้รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
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การน าปรชัญา 

แนวคิด บทเรียนของพระองค ์

เขา้สู่ระบบการศึกษา
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สรา้งหลกัสูตรในสถาบนัการศึกษา

• หลกัสูตรการพฒันาภูมิสงัคมอย่างยัง่ยืน ม.แม่โจ้

• หลกัสูตรการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมอย่างยัง่ยืน ม.บูรพา

• หลกัสูตรพฒันาผูน้ าตามแนวพระราชด าริและปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง วปอ.

• หลกัสูตรธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้

• ศูนยศึ์กษาเศรษฐกิจพอเพยีง นดิา้

ฯลฯ
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หลักส าคัญของความเป็นครูของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั คือ ทรงท าใหดู้  เช่น ทรงใหจ้ัดตั้ งศูนยศึ์กษา

การพฒันาและศูนยส์าธิตการเกษตรต่างๆ
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ทรงคน้ควา้วิจยัในศาสตรต่์างๆ 

• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเพิ่มพูนความรูข้องพระองค์ให้

กา้วหนา้และทนัสมยัอยู่เสมอ พระองคท์รงคน้ควา้วิจัยงานเพื่อพฒันา

ใหม่ๆ เช่นการศึกษาวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์

การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้

เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรง

สนบัสนุนการคน้ควา้ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์ทรงศึกษาคิดคน้

สรา้งโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ ดว้ย

พระองคเ์อง ทรงใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อบนัทึกพระราชกรณียกิจ

ต่างๆ และทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอรเ์พื่อสนับสนุนพระ

ราชกรณียกิจต่างๆ 

• ทรงน าความรูแ้ละวิชาการต่างๆ มาใชร่้วมกนัท่ีเรียกว่า “บูรณาการ” 
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ทรงสอนใหย้ึดหลกั

ภูมิสงัคม 
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รู ้ รกั  สามคัคี
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz_9LHp4DLAhXEB44KHQ7PDVgQjRwIBw&url=http://www.chaoprayanews.com/2014/03/25/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99/&psig=AFQjCNGQfZ7YL1Tcqt93Mw9sL5jzjHNLzA&ust=1455850383098408
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เขา้ใจ  เขา้ถงึ  พฒันา
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ทรงสอนใหเ้ห็นแก่ผูอ่ื้น

ทรงเคยรบัสัง่

“ท ำงำนกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้

นอกจำกกำรมีควำมสุขร่วมกันในกำร

ท ำงำนท ำประโยชนใ์หกั้บผูอ่ื้น”




