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สถาบันการเรียนรู้เพือ่ปวงชน 

ข้อมูลจ าเพาะสถาบันการเรียนรู้เพือ่ปวงชน 
นายกสภาสถาบัน  : ศ.ดร.พจน์  สะเพยีรชัย   อดีตประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อุปนายกสภาสถาบัน :  รศ.ดร.ทองอนิทร์  วงศ์โสธร  อดีตรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
อธิการบดี : รศ.ดร.เสรี  พงศพ์ิศ  ผูอ้  านวยการมูลนิธิสถาบนัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน (สสวช.) 
ปรัชญา  แนวคิด  และเป้าหมาย 
  การศึกษาของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวทิยาลยัชีวติ)  เป็นการบูรณาการการศึกษากบัการพฒันาใหเ้ป็น 
เน้ือเดียวกนั  มีเป้าหมายท าใหผู้เ้รียนสามารถ  อยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีกินในทอ้งถ่ินของตนเองได ้  เรียนแลว้ช่วยตวัเองได ้ 
ช่วยคนอ่ืนได ้ ดว้ยความเช่ือมัน่วา่  ชุมชนเรียนรู้  ชุมชนเขม้แขง็  สามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน  ความยากจน  ส่ิงแวดลอ้ม  
สุขภาพสร้างภูมิคุม้กนัและความมัน่คงใหก้บัตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) มี ๓ สาขาวชิา 

(๑) สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
              มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มีความรอบรู้กวา้งขวาง  มีโลกทศัน์กวา้งไกล  มีความเขา้ใจธรรมชาติ
ตนเอง  ผูอ่ื้น  มีความรู้ความเขา้ใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม  สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินใหมี้ความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  มีเหตุผล  สามารถคิด
วเิคราะห์และสังเคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  เป็นผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินโดยอาศยัทั้งวทิยาการใหม่ ๆ ท่ีเป็นสากล  และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อเสริมสร้างความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะบูรณาการ  และมีประสิทธิภาพ
ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนืภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิต  ประกอบอาชีพ  และด ารงตนอยูใ่นสังคมได้
เป็นอยา่งดี 

(๒)  สาขาวชิาการจดัการสุขภาพชุมชน 
             ตอ้งการสร้าง “คนพนัธ์ใหม่” ท่ีเขา้ใจเร่ืองสุขภาพอยา่งดีจนสามารถเป็นผูน้ าชุมชนดา้นสุขภาพได ้  เป็นหลกัใน
การส่งเสริมสุขภาพแบบ “สร้างน าซ่อม”  ท าใหชุ้มชนเรียนรู้ดูแลสุขภาพของตนเอง   กินเป็น  อยูเ่ป็น  ดูแลตวัเองและดูแล
คนอ่ืนเป็น  คนท่ีเรียนหลกัสูตรน้ีตอ้งรู้เร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และวธีิการช่วยเหลือดูแลขั้นพื้นฐาน  ใหค้  าแนะน าปรึกษา  
ประสานงานเพื่อใหค้วามช่วยเหลือคนเจบ็ป่วยได ้  มีความรู้ความสามารถและทกัษะการจดัการสุขภาพอยา่งมุ่งมัน่ใน
ระดบับุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  ตามหลกัสุขภาพพอเพียงโดยบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพแนวใหม่กบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  เพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะ  บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 
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(๓)  สาขาวชิาการจดัการการเกษตรย ัง่ยนื 
             มุ่งเนน้การสร้างบณัฑิตใหเ้ป็นเกษตรกรแนวใหม่  มีความสามารถในการพฒันาการเกษตร  โดยการจดัการ
ทรัพยากรและปัจจยัการผลิตใหเ้กิดความย ัง่ยนื  คิดเป็น  อยูเ่ป็น  พฒันาเป็นและสร้างเครือข่ายเป็น  ใชชี้วิตเป็นตวัตั้ง  
เรียนแลว้สามารถด ารงชีวิตในทอ้งถ่ินตนเองไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีความสุข  พึ่งตนเองได ้  ช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้  มีทกัษะ 
การประยกุตแ์ละจดัการการเกษตรย ัง่ยนืเพื่อการพฒันาชีวิตของตนเองและทอ้งถ่ิน  ให้อยูร่อด  พอเพียง  และมัน่คงย ัง่ยนื  
โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปฏิบติั 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)  มี ๒ สาขาวชิา 

(๑)  สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
              มุ่งสร้างและพฒันาผูน้ าทางปัญญาทั้งในดา้นวชิาการ  การบริหารจดัการและยทุธศาสตร์การพฒันา  มีวิสัยทศัน์
กวา้งไกล  เขา้ใจปัญหา  การพฒันาทอ้งถ่ิน  และศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งลึกซ้ึง  เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมการเรียนรู้  จนสามารถเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนใหเ้กิดนวตักรรมทางการศึกษา  บูรณาการหลากหลายมิติ  ทั้ง
ในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวฒันธรรม  ก่อใหเ้กิดการพฒันาตนเอง  ครอบครัวและชุมชนท่ีพึ่งตนเองไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

(๒)  สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพชุมชน 
             มุ่งสร้างผูน้ าทางยทุธศาสตร์การพฒันาในการจดัการระบบสุขภาพชุมชน  โดยบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพ
แนวใหม่ท่ีเนน้หลกัมวลประชาร่วมสร้างสุขภาพ (All For Health) บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  สร้างผูน้ าทางปัญญาทั้ง
ในดา้นวชิาการ  การบริหารจดัการ  และยทุธศาสตร์การพฒันา  มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล  เขา้ใจปัญญา  การพฒันาทอ้งถ่ินดา้น
สุขภาพ  และศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งลึกซ้ึง  เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการเรียนรู้  สามารถเสริมสร้าง
ศกัยภาพดา้นสุขภาวะชุมชนใหเ้กิดนวตักรรมทางการศึกษา  บูรณาการหลากหลายมิติ  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมืองและวฒันธรรม  ก่อใหเ้กิดการพฒันาตนเอง  ครอบครัว และชุมชนท่ีพึ่งตนเองไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
 

วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  คุณค่าหลกั 
วสัิยทศัน์ (vision) 
      เป็นสถาบนัอุดมศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชม  ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อใหชุ้มชนเรียนรู้  ชุมชนเขม้แขง็และให้
ผูเ้รียนสามารถอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีกินในทอ้งถ่ินของตนเองได ้

พนัธกจิ (mission) 

       พฒันาสถาบนัเพื่อจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีสร้างพลงัทางปัญญาในการขบัเคล่ือนขบวนการประชาชนไปสู่
สังคม  ท่ีผูค้นพึ่งพาตนเองไดแ้ละมีความสุข 
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คุณค่าหลกั (core values) 
๑. เรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learning) 
      การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นจิตส านึกส าคญัท่ีเป็นรากฐานของการใฝ่เรียนรููู้  โดยเช่ือวา่สังคมวนัน้ีเป็นสังคม

ความรู้  จ  าเป็นตอ้งมีความรู้  และใชค้วามรู้ในการด าเนินชีวติ  อาชีพการงานทุกประเภท  จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในการสร้าง
แบบ เน้ือหา  ฐานเศรษฐกิจ  สังคม  เพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม 

๒.  การสร้างสรรค์ (Creativeness) 
                    การเรียนรู้ไม่ใช่การบริโภคความรู้หรือท่องจ าความรู้ (มือสอง)  แต่เป็นการสร้างความรู้ (มือหน่ึง)  สถาบนั
การเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นนวตักรรมท่ีตอ้งการพฒันารูป  เน้ือหา  และกระบวนการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาและ
วสิัยทศัน์  ดว้ยยทุธศาสตร์ท่ีมีพลงัสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  อาจารยแ์ละนกัศึกษาก็เรียนรู้แบบสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  ความรู้ใหม่  
ดว้ยการวจิยัและพฒันา  ก่อใหเ้กิดนวตักรรมเพื่อชีวติของตนเอง  ชุมชนและสังคม 

๓. อตัลกัษณ์และเอกภาพ (Identity  and uniqueness) 
         อตัลกัษณ์ในความแตกต่าง (Identity in difference)  สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นสถาบนัท่ีมีอตัลกัษณ์
ของตนเอง  เช่น  เดียวกบันกัศึกษาท่ีคน้หาและพฒันาอตัลกัษณ์ของตน  เป็นคนท่ีรากเหงา้ทางสังคม  วฒันธรรม  มีความ
เป็นตวัของตวัเองในการด าเนินชีวติ  ไม่ไหลไปตามกระแส  คิดได ้ ตดัสินใจได ้ เลือกได ้ ในเวลาเดียวกนัก็เคารพคนอ่ืนท่ี
แตกต่างวา่  ทุกคนมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั  ท าใหเ้กิดความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั  เป็นหน่ึงเดียวกนัในความ
หลากหลาย 

๔. จิตสาธารณะและความร่วมมือ (Public mind and cooperation) 
                    สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นสถาบนัท่ีเกิดข้ึนเพื่อสาธารณประโยชน์  เพื่อส่วนรวม  ส่งเสริมให้
นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งมีจิตอาสา  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  วงศาคณาญาติและพวกพอ้ง  มี
ความเป็นธรรม  ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น  ส่งเสริมความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั  การแบ่งปันและบริการมากกวา่การสั่งสม
และรอรับ  มีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้การพฒันาทอ้งถ่ิน 

๕. บูรณาการและผนึกพลงั (Integration and synergy) 
                    สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  จดัการศึกษาท่ีเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง  เอาชุมชนเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้และการ
พฒันาท่ีไม่แยกจากกนั  ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันาแบบรอบดา้น  ท่ีผสานเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั  
ผนึกพลงัทุนทอ้งถ่ิน  ทุนทรัพยากร  ทุนทางสังคม  ทุนทางปัญญา  กบัทุนสากล  ผนึกพลงัผูค้นในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อ
เรียนรู้และจดัการชีวติ  จดัการทรัพยากร  จดัการชุมชนให้พึ่งพาตนเองไดแ้ละมีความสุข 

๖. ปัญญาและการปฏิบัติ (Wisdom and practice) 
          สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  จดัการเรียนรู้ท่ีท าให้รู้จกัเช่ือมโยงขอ้มูลใหเ้ป็นความรู้  น าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบติัจนเกิดปัญญา  อนัเป็นหลกัการท่ีมีคุณธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตและการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็  ไม่อิงแอบอยูแ่ต่
กบัอ านาจและเงิน  เพราะช่ือวา่  ชุมชนจนปัญญามากกวา่จนเงินหรือทรัพยากร  การเรียนรู้ให้เกิดปัญญา  จึงจะเปล่ียน
กระบวนทศัน์พฒันาใหม่ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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๗. เครือข่ายและความร่วมมือ (Networking  and partnership)                      
                   การสร้างเครือข่ายเป็นวฒันธรรมองคก์รใหม่ท่ีเนน้ความสัมพนัธ์  บรรยากาศท่ีดีในการท างาน และแรงบนัดาล
ใจ  มากกวา่การใชอ้  านาจ  การบงัคบัดว้ยกฏระเบียบ  เป็นความสัมพนัธ์แนวราบมากกวา่แนวด่ิง  เช่นเดียวกบัการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัคนอ่ืน  องคก์ร  สถาบนัอ่ืน ในลกัษณะของการเป็นภาคีความร่วมมือ  เป็นหุน้ส่วนและพนัธมิตรทาง
ยทุธศาสตร์  ใหเ้กียรติและเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละศกัยภาพของคนอ่ืน  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและการ
ผนึกพลงั 

๘. ความไว้วางใจและธรรมาภิบาล (Trustworthiness and good governance) 
                    สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บความไวว้างใจ  ความเช่ือถือ  เพราะความมีคุณธรรมและ
ความเป็นมืออาชีพ  มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนและความเรียบง่าย  พอดี  พอประมาณ  สร้างมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับให้
เป็นตน้แบบ (benchmark)  มีธรรมาภิบาลท่ีดี  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้  ในเวลาเดียวกนัส่งเสริมคุณธรรม  ความเป็นมือ
อาชีพ  ธรรมาภิบาล  ให้นกัศึกษาและชุมชน 

๙.  ความสัตย์ซ่ือและความสมดุล (Integrity and sense of proportion) 
                    มีความสัตยซ่ื์อต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น  เป็นแบบอยา่งของความเสมอตน้เสมอปลาย  ไม่หลายมาตรฐานท าใน
ส่ิงท่ีพดูไวเ้ขียนไว ้ มีความพอดีในวธีิคิด  วธีิปฏิบติั  ไม่สุดขั้วจนรุนแรง  ส่งเสริมใหมี้ความเท่ียงธรรม (fairness) คิดดี     

๑๐. พึง่ตนเองและมีความสุข (Self-sufficient and happy) 
                    สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นแบบอยา่งของสถาบนัท่ีใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานเพื่อการ
พฒันาระบบและการด าเนินงาน  มีกรอบ  เกณฑ ์ ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  ท าใหส้ถาบนั  นกัศึกษา ชุมชน  พึ่งพาตนเองไดแ้ละมี
ความสุข 

สถาบันการเรียนรู้เพือ่ปวงชน 
 ช่ือสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  มีความหมายวา่  เป็นสถาบนัท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ถึงการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตของผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง  เอาความเป็นจริงของทอ้งถ่ินเป็นฐานการ
เรียนรู้  เรียนแลว้ท าใหชี้วิตดีข้ึน  รู้จกัตนเอง  เกิดความเช่ือมัน่ในตวัเอง  มีทกัษะในการท ามาหากิน  สามารถช่วยตวัเองได ้ 
ช่วยคนอ่ืนได ้ ท าใหชุ้มชนเขม้แขง็  ทอ้งถ่ินน่าอยู ่ ผูค้นไม่ทิ้งถ่ินเพราะพึ่งพาตนเองได ้

ตราหรือเคร่ืองหมายของสถาบัน 
 ลกัษณะของตราหรือเคร่ืองหมายของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นรูปวงกลมลอ้มรอบคน  หลากหลายหนั
หนา้เขา้หากนั  โดยมีความหมายแสดงถึงความสมานฉนัท ์ ความเป็นชุมชน  ประชาสังคม  ความร่วมมือ  ตั้งแต่ครอบครัว
ไปถึงระดบัชาติ  เพื่อใหเ้กิดชุมชนและสังคมเรียนรู้  รูปวงกลมรอบคน  หมายถึง  ความเป็นหน่ึง  ความเป็นเอกภาพ  
การบูรณาการวชิาความรู้ใหเ้ป็นปัญญาท่ีหลวมรวมผูค้นเขา้ดว้ยกนั  ใหเ้ช่ือมโยงสัมพนัธ์  เป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ  
จกัรวาลและสรรพส่ิง อนัเป็นฐานคิดแบบองคร์วมของภูมิปัญญาตะวนัอออก  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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สีประจ าสถาบันและสีประจ าคณะ 
 สีประจ าสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  คือ สีเขียวอมฟ้า  เป็นสีท่ีแสดงถึงการผสมผสานกลมกลืน  ระหวา่งสีเขียว
กบัสีฟ้า “สีเขียว”หมายถึง ชีวติ  อนัหมายถึงธรรมชาติ “สีฟ้า”  หมายถึงจกัรวาล  สรรพส่ิง “เขียวอมฟ้า”  จึงหมายถึง  ชีวติ
ท่ีสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล 
 สีประจ าคณะศิลปศาสตร์ คือ สีฟ้า 

ต้นไม้ประจ าสถาบัน 
 ตน้ไมป้ระจ าสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน  คือตน้กลว้ยเทพพนม  โดยมีความหมายท่ีส่ือวา่ กลว้ยเป็นพืชท่ี
สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัชีวติมนุษยม์าก  ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย  มีส่วนในพิธีกรรมทุกส่วน  ตั้งแต่ราก  ล าตน้  ผล ปลี  และใบ  
กลว้ยเป็นอาหารท่ีมีคุณค่า  เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชห้ลากหลายรูปแบบ  กลว้ยเทพพนมมีรูปทรงท่ีสะทอ้นเอกภาพ   
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  ความเรียบง่าย  และคุณประโยชน์สูงยิง่ 

ค าย่อ 
 สรพ.  ยอ่มาจาก  สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
              ศรป.  ยอ่มาจาก  ศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 ศรช.  ยอ่มาจาก  ศูนยเ์รียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวทิยาลยัชีวติ 

ปัญญาชนชาวบ้าน 
 เป็นค าแปลจาก organic intellectual  ของอนัโตนิโอ กรัมชี  ปราชญช์าวอิตาเลียน  โดยหมายถึง คนธรรมดาสามญั
ในชุมชนไม่วา่ชนบทหรือเมือง  ซ่ึงพฒันาตนเองข้ึนมาเป็นผูน้ าทางปัญญาในทอ้งถ่ิน  หรือในแวดวงของตนเอง  เช่น  
ชาวนาในชุมชนชนบท  กรรมกรในชุมชนเมือง หรือในสหภาพหรือกลุ่มแรงงานอนัเป็นท่ีมาของวลีท่ีวา่  บณัฑิตชาวนา  
ปัญญาชนชาวบา้น) 

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 เป็นค าท่ีใชเ้พื่อเนน้บทบาทหนา้ท่ีของ “อาจารย”์ ท่ีไม่ใช่ท าหนา้ท่ี “สอน”แบบเดิม โดยยนือยูห่นา้ชั้นแลว้สอนให้
นกัเรียนจดเอาไปท่องจ าแลว้ไปสอบ อาจารยใ์นสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน ท าหนา้ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ ดว้ยการจดั
ใหเ้กิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม มีบทบาทเป็นผูก้ระท าหรือเป็น “ ประธาน”(subject) ไม่ใช่
ผูถู้กกระท าหรือ "กรรม”(object) และเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมและการปฏิบติัดว้ยตนเอง ทั้งน้ี เพราะเช่ือวา่การเรียนรู้ท่ี
แทจ้ริงเกิดจาก “ขา้งใน” เพราะเอาชีวติของผูเ้รียนเป็นตวัตั้งเรียนเช่นน้ีชีวติจึงดีข้ึน 
 อาจารยห์รือครูผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ จึงมีบทบาทหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัวิทยากรกระบวนการ(facilitator) ในการ
ประชุม สัมมนา และการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  

การศึกษาเพือ่ท้องถิ่น 
 เป็นการศึกษาท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้เขา้ใจทอ้งถ่ิน ทั้งในแนวลึก และแนวกวา้ง ทั้งในอดีต และปัจจุบนั 
และในพลวตัของความสัมพนัธ์กบัสังคมใหญ่ในโลกาภิวตัน์ เป็นการศึกษาท่ีพฒันาความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าและทุน
ต่าง ๆ ทั้งทุนทรัพยากร ทุนทางสังคมวฒันธรรม ทุนทางปัญญา ท าใหเ้กิดการพฒันาจิตส านึกของผูเ้รียนให้เกิดความ
ผกูพนั ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน ท าใหเ้ห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รากเหงา้ของตนเอง เป็นการศึกษาท่ีท าใหเ้กิดการ
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พฒันาทอ้งถ่ินในขณะท่ีเรียน โดยการท าโครงงาน หรือ โครงการวจิยัและพฒันาของอาจารยแ์ละผูเ้รียน ท่ีท าให้ความรู้
ใหม่ เกิดวตักรรม ท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเขม้แขง็ 

การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 หมายถึงการเรียนรู้ท่ี “ รอบดา้น” ไม่เอาแต่ดา้นหน่ึงดา้นเดียวแบบโดด ๆ หรือ แบบ “แยกส่วน” โดยเร่ิมจาก
ทศันคติท่ีมองความเป็นจริงแบบ “องคร์วม”(holistic) ไม่ไดม้องความเป็นจริงแบบ “กลไก”(mechanic) เหมือนส่ิงของ 
เคร่ืองยนตท่ี์แยกเป็นช้ินส่วนได ้ แต่มองในความเป็นระบบชีวติ หรือ “องคาพยพ”(organism) ท่ีทุกส่วนลว้นสัมพนัธ์เป็น
เน้ือเดียวกนัหมด แยกออกเป็นช้ินเป็นส่วนไม่ได ้หากแยกออกจากกนั ก็ไม่สามารถมีชีวติอยูไ่ด ้ 
 การเรียนรู้แบบบูรณาการเอาชีวติเป็นศูนยก์ลาง ชีวติท่ีดียอ่มดีแบบรอบดา้น ไม่ใช่ดีดา้นเดียว(เช่น สวย แต่ โง่ หวั
โตขาลีบ) การเรียนท่ีมีชีวิตเป็นตวัตั้งจึงไม่ไดแ้ยกวชิาต่าง ๆ อยา่งเด็ดขาด แต่มีจุดเช่ือมโยง และตวัเช่ือมโยงตลอดเวลา 
เช่น การเรียนเร่ืองเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม มิอาจแยกออกจากความยติุธรรมทางสังคม ความเหล่ือมล ้าและความสุข 
 การเรียนเร่ืองสุขภาพแบบบูรณาการ จึงไม่ไดห้มายถึงแต่เร่ืองหมอเร่ืองยา เร่ืองการรักษา แต่รวมเอาเร่ืองการดูแล
สุขภาพของตนเอง การกินการอยู ่การงานอาชีพ ความมัน่คงในชีวติ 
 วชิาการ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีจึงไม่มีอะไรท่ี “เป็นกลาง ”แต่เก่ียวขอ้งกบัระบบคุณค่าและจริยธรรมปัญหาของ
การคา้จึงไม่ใช่เร่ือง free trade (การคา้เสรี) อยา่งเดียว แต่ตอ้งเป็น fair trade(การคา้เป็นธรรม) ค าถามเหล่าน้ีเกิดข้ึนเพราะ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่ือมโยงท่ีเรียนกบัชีวติ กบัสังคม กบัคุณค่า กบัวชิาการดา้นอ่ืน ๆ 

อยู่อย่างมศัีกดิ์ศรี 
 เป็นประโยชน์ท่ีดดัมาจาก “เรียนรู้เพื่ออยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีกินในทอ้งถ่ินของตนเอง” อนัเป็นเป้าหมายหลกัของ
การจดัการเรียนรู้ของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน มีท่ีมาจากสภาพการณ์ของผูค้นในชนบทวนัน้ี ท่ีสูญเสียความเช่ือมัน่
ในตนเองไปเกือบหมด อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากพฒันาประเทศ ท่ีท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้ามากกวา่ความเสมอภาพ ท าให้
คนจน คนรากหญา้ เช่ือตามท่ีสังคมบอกตลอดมาวา่ พวกเขา “โง่” จนเจบ็” ตอ้งการความช่วยเหลือในทุกดา้นเพราะดอ้ย
พฒันาความเช่ือมัน่หายไป ท าใหผู้ค้นพึ่งพาคนเองไม่ได ้ไดผ้ลผลิตมาก็พึ่งพอ่คา้  การศึกษาก็พึ่งครู สุขภาพก็พึ่งหมอ 
เดือดร้อนมาก็ไปหาขา้ราชการ นกัการเมือง รัฐบาล 
 การศึกษาท่ีดีท าใหผู้ค้นรู้วา่ ตนเองมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัทุกคนในสังคม และถา้หากมีโอกาสไดเ้รียนรู้และพฒันาก็
สามารถพึ่งพาตนเองได ้การศึกษาท่ีดีเป็นการกอบกูศ้กัด์ิศรีใหก้ลบัคืนมา 

ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแขง็ 
 เป็นวสิัยทศัน์ของสถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน บอกถึงความเช่ือท่ีวา่ ถา้เป็นชุมชนเรียนรู้ก็จะใชค้วามรู้และ
ปัญญาในการพฒันาอยา่งมียทุธศาสตร์ จนสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง พฒันาศกัยภาพของทอ้งถ่ิน อนั
ประกอบดว้ยคน ทรัพยากร ภูมิปัญญา และทุนต่าง ๆ ไม่ใช่รอแต่ค าสั่งกบังบประมาณจากภายนอก 

 ชุมชนเรียนรู้ เป็นชุมชนท่ีมีฉนัทะในการเรียนรู้ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ จึงคน้หาแนวทางใหม่  ๆ 
ประยกุต ์ผสมผสานความรู้ในทอ้งถ่ินกบัความรู้สากล สร้างความรู้ใหม่ และน าไปปฏิบติัจนตกผลึกทางปัญญา ท าใหเ้ป็น
ชุมชนเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้
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ภูมปัิญญาชาวบ้าน 

 เป็นศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวติของคนในทอ้งถ่ิน ต่าง ๆ เป็นปรัชญาชีวติ หรือหลกัการด าเนินชีวิตเป็น
ความรู้ท่ีวา่ดว้ยวธีิการท ามาหากิน การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีตกผลึกท่ีมีการถ่ายทอดสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุ
คน ผา่นการดดัแปลง ปรับปรุง ประยกุตเ์ร่ือยมา 
 ผูท่ี้มีภูมิปัญญาชาวบา้นระดบัสูง ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ปราชญ์ชาวบ้าน ซ่ึงไม่ไดรู้้แต่เฉพาะเทคนิควธีิการ แต่
เป็นผูน้ าทางปัญญา ทางศีลธรรม เป็นท่ีพึ่งพาของชุมชน 

 บางคนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ครูภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นศพัทท่ี์กระทรวงศึกษาธิการ ใชเ้พื่อแต่งตั้งผูน้  าชุมชนบางคน
ท่ีมีความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นได ้

การเรียนรู้ผ่านโครงการ 
 เป็นการเรียนรู้ท่ีมาจากฐานคิดท่ีเช่ือวา่ ความรู้ท่ีดีท่ีสุดมาจากการปฏิบติั ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้จะช่วยใหผู้เ้รียน
พฒันาโครงงานท่ีเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียนและท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติและกบัชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน น าผลการปฏิบติั 
ประสบการณ์และความรู้ท่ีได ้มาแบ่งปันกบัผูอ่ื้นในชั้นเรียน หรือในชุมชน 

 การท าโครงงาน เป็นการวจิยัและพฒันาขั้นพื้นฐานแบบหน่ึง ถา้หากมีการพฒันาข้ึนมาอีกระดบัหน่ึงใหเ้ขา้
หลกัเกณฑข์องการวิจยั ก็กลายเป็นโครงการวจัิยและพฒันา ซ่ึงหลายศูนยเ์รียนรู้ของชุมชนเครือข่าย มหาวทิยาลยัชีวติได้
เร่ิมด าเนินการไปแลว้ และไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 เป็นวลีท่ีใชเ้พื่อสะทอ้นแนวคิดของเปาโล แฟรร์  ท่ีวา่ “ ไม่มีใครรู้ทุกเร่ือง  และไม่มีใครไม่รู้อะไรเลย  มีแต่คนท่ีรู้

บางเร่ืองและไม่รู้บางเร่ือง”  จึงไม่มี “ครู” ท่ีไปสอนคนอ่ืน  มีแต่คนท่ีมาเรียนรู้ร่วมกนั  บางคนอาจไม่มีปริญญา  แต่มี

ประสบการณ์  ก็เอาประสบการณ์มาแบ่งปันกนั  อนัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท่ีเรียกกนัวา่  “การจดัการความรู้” 

(Knowledge Management หรือ KM) 

 เป็นวลีท่ีนิยมใชก้นัในยคุท่ีเครือข่ายสังคมพฒันาจนสามารถแบ่งปันขอ้มูล  ข่าวสาร  ความรู้ผา่นส่ือสมยัใหม่ได้

โดยง่าย  การเล่าเร่ืองดี ๆ จากประสบการณ์  จากส่ิงท่ีไดพ้บเห็น  จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  จากการพดูคุย  การเสวนา  การ

สัมมนา  จากหอ้งเรียน  หอ้งประชุม  ใหก้ระจายไปใหม้ากท่ีสุด  ท าใหเ้กิดพลงัสร้างสรรคท์างปัญญา  และมีส่วนในการจุด

ประกายความคิดใหม่  ความรู้ใหม่  ก่อใหเ้กิดนวตักรรม 

การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  ตามอธัยาศัย 

 การศึกษาในระบบ  คือ “การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย  มาตรฐาน  วธีิการจดัการศึกษา  หลกัสูตรการเรียนการ

สอน  ระยะเวลาของการศึกษา  และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการศึกษาไวอ้ยา่งแน่นอน

ชดัเจน”  (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ) 
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 การศึกษานอกระบบ  หมายถึง  “กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้

ท่ีชดัเจน  มีรูปแบบ  หลกัสูตร วธีิการจดัและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมท่ียดืหยุน่และหลากหลายตามสภาพความ

ตอ้งการและศกัยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น  และมีวธีิการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน  เพื่อ

รับคุณวุฒิทางการศึกษา  หรือเพื่อจดัระดบัผลการเรียนรู้” (พระราชบญัญติั  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั พ.ศ.๒๕๕๑) 

 การศึกษาตามอธัยาศยั  หมายถึง  “กิจกรรมการเรียนรู้ในวถีิประจ าวนัของบุคคล  ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ   ตามความสนใจ  ความตอ้งการ  โอกาส  ความพร้อมและศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่

ละบุคคล” (พระราชบญัญติั  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ.๒๕๕๑) 
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รูจ้กั 
ผอ.ศรช.สวนป่านาบญุ  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขยีว)  
ผา่นสือ่  

หนังสอื ฅ คน ปีที ่๕ ฉบับที ่๑ (๔๙) พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
 

 

 
"หมอเขียว" ศูนย์บาท รักษาทุกโรค (ฅ คน ) 

การท่ีชายคนหน่ึงเปล่ียนช่ือตนเองจาก "ส าเริง มีทรัพย์"  เป็น 
"ใจเพชร กล้าจน" ในทางหน่ึงเป็นความพยายามบอกกบัทุกคนถึงส่ิงท่ีเขายดึ
เหน่ียว จุดหมายชีวติแทจ้ริงท่ีชายผูน้ี้ยดึถือ คือ ความพยายามช่วยเหลือให้
เพื่อนมนุษยไ์ดห้ายจากโรคภยั โดยไม่ตอ้งเสียเงินสักบาท... ดว้ยการรักษา
แบบ "แพทย์วถิีพุทธ" "หมอเขียว" หรือ ใจเพชร กล้าจน จบการศึกษาดา้น
วทิยาศาสตร์สุขภาพ เขาพยายามรักษาผูป่้วยตามวชิาแพทยท่ี์ไดร้ ่ าเรียนมา
อยา่งเตม็ท่ี แต่พอท าไปไดช้ัว่ระยะ คนเป็นหมอก็ตอ้งผจญกบัค าถามในใจท่ี
ไหนค าตอบกบัตวัเองไม่ไดเ้สียที 
 

 
"หมอเขียว" หรือ ใจเพชร กล้าจน จบการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ เขาพยายามรักษาผูป่้วยตามวชิา

แพทยท่ี์ไดร้ ่ าเรียนมาอยา่งเต็มท่ี แต่พอท าไปไดช้ัว่ระยะ คนเป็นหมอก็ตอ้งผจญกบัค าถามในใจท่ีไหนค าตอบกบัตวัเอง
ไม่ไดเ้สียที 

"ท าไมทุกคนยังป่วย ทั้งที่เคร่ืองมือแพทย์ทนัสมัยขึน้ ท าไมรักษาไปแล้วแพงขึน้ทุกวนั ทีส่ าคัญเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขกลบัป่วยแซงหน้าชาวบ้านอกี" 
ยิง่คิด ก็ยิง่งง เขาวา่ ไม่เพียงเท่านั้น ตวัหมอเองท่ีเป็นโรคหวัใจขาดเลือดและปวดขอ้ ใชย้าท่ีดีท่ีสุดของโรงพยาบาลรักษา
แลว้แต่ก็ไม่หายความสงสัยน้ีท าใหห้นักลบัมาศึกษาแพทยท์างเลือกและน ามาใชร่้วมกบัแผนปัจจุบนั ผลปรากฏวา่คนไข้
หายเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวั แต่นบัแลว้ก็ยงัไดแ้ค่ 40 เปอร์เซ็นตข์องคนไขท้ั้งหมด ซ่ึงท าใหห้มอเขียวยงัคาใจต่ออีกวา่ ท าไมอีก 
60 เปอร์เซ็นต ์ รักษาไม่ได ้ คนท่ีรักษาไดก้็กลบัมาเป็นใหม่ หรือการแพทยท่ี์ท าอยูจ่ะมาผดิทาง หมอเขียวเครียดกบัเร่ืองน้ี
มากจนตอ้งไปปฏิบติัธรรม แต่พอไดอ่้านพระไตรปิฎกก็พบวา่ ค าตอบทั้งหมดอยูใ่นน้ีแลว้ 

หน่ึงในค าสอนท่ีน ามาพิจารณา คือ เร่ืองสังคีติสูตร หมอเขียวคิดไปถึงเร่ืองสมดุลของร่างกาย เร่ืองปรับร้อน-
ปรับเยน็ ซ่ึงมีในศาสตร์แพทยแ์ผนไทยอยูแ่ลว้ เพียงแต่ยงัใชไ้ม่ไดผ้ลดี เพราะมวัแต่ปฏิบติัตามต าราซ่ึงเขียนในสมยัโบราณ 
ในขณะท่ีโลกปัจจุบนัร้อนข้ึน การปรับร้อน-เยน็จึงตอ้งเปล่ียนตามโลก เพื่อให้เกิดสมดุลท่ีแทจ้ริง 
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หมอเขียวลองรักษาโดยวเิคราะห์ ธาตุร้อน - เยน็ ดว้ยตนเอง ใหย้าฤทธ์ิเยน็มากข้ึนตามโลกท่ีร้อนข้ึน เร่ิมจาก
รักษาแม่ท่ีปวดมดลูกใหห้ายได ้ ทั้งท่ีแพทยปั์จจุบนัหาสาเหตุไม่พบ จากนั้นก็ใชแ้นวทางดงักล่าวไปรักษาโรคมะเร็ง โรค
ไต โรคความดนั และบนัทึกการรักษาทุกคร้ัง ผลปรากฏวา่คนไขร้้อยละ 90 อาการทุเลา รู้สึกสบายข้ึน เม่ือคน้พบวา่การ
รักษาท่ีไดผ้ลจริงนั้น พระพุทธเจา้ไดส้อนไวห้มดแลว้ หมอจึงประมวลความรู้ทั้งหมด และเรียกช่ือวา่ "การแพทยว์ถีิพุทธ" 

ใจความของการแพทยแ์ผนน้ี คือ ใชค้  าสอนของพระพุทธเจา้เป็นแก่นแกน น าจุดดีของการแพทยต่์าง ๆ มา
รวมกนั โดยมีธรรมะเป็นตวัเช่ือมประสานบูรณาการ โดยมีหลกัการ 3 ขอ้ คือ ใชส่ิ้งท่ีประหยดัและเรียบง่าย มี
ประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา เพราะแกท่ี้ตน้เหตุ และแต่ละคนท าเองได ้ไม่ตอ้งใหห้มอรักษา แต่รักษาตวัเอง 

ยา 9 เมด็ ท่ีหมอเขียวใชรั้กษาก็ไม่มีราคาค่างวด เพราะเป็นหลกัปฏิบติั 9 ประการท่ีท าไดเ้อง ไดแ้ก่ รับประทาน
สมุนไพรปรับสมดุล แช่มือเทา้ในน ้าสมุนไพร รับประทานอาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะคลายเครียด ออกก าลงักายกดจุด
ลมปราณรู้จกัเพียรและพกัใหพ้อดี ท ากวัซา ดีท็อกซ์ และพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ดว้ยสมุนไพรท่ีถูกกนั เม่ือไม่
ตอ้งเสียค่ายาแพง ๆ หรือเสียค่าหมอ จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของค าวา่ "ศูนย์บาท รักษาทุกโรค" 

นอกจากเหนือจากมิติทางสุขภาพ หมอเขียวยงัใหค้วามส าคญักบัวถีิชีวติแบบพุทธอยา่งครบวงจร ดงัท่ีไดส้ละ
พื้นท่ีกวา่ 40 ไร่ เพื่อตั้ง "สวนป่านาบุญ" ซ่ึงเป็นศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง ใชป้ลูกขา้ว ผกั พืชสมุนไพร เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการพึ่งพาตนเองก่อนท่ีต่อมาจะเปิดเป็นศูนยสุ์ขภาพใหผู้ค้นเขา้มาเก็บเก่ียวความรู้เร่ืองการใชชี้วติตามแนววถีิพุทธอีก
ดว้ย 

ความตั้งใจทั้งหมดของหมอเขียว ไม่เพียงท าใหห้ลายๆคนไดเ้ห็นวา่ ชีวิตท่ีดี ไม่มีโรคภยั ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งิน
จ านวนมากๆ ไปแลกหาจากการแพทยส์มยัใหม่ หากแต่ยงัมีนยัไปถึงวถีิพุทธ วถีิไทย ในแบบท่ีเราเป็นนัน่เอง ท่ีเพยีงพอ
แลว้ส าหรับความสุข 
                                                                                                     ขอขอบคุณขอ้มูลจาก  

                                                                                                 
                                                                                          ขอขอบคุณภาพประกอบจาก koratcom.com 
                                                                              หนงัสือ ฅ คน ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (49) พฤศจิกายน 2552 
 

ประวตัิอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 

การศึกษาและอบรม 

o ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  มสธ. 

o ปริญญาตรีบริหารสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  มสธ. 

o ส าเร็จการศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย,แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย,เวชกรรมแผนไทย

,เภสัชพฤกษศาสตร์,ธรรมานานยั  และสังคมวทิยาการแพทย ์มสธ. 

o ศึกษาและอบรมดา้นการแพทยท์างเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไตห้วนั  

o จบการศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาพฒันบูรณาการศาสตร์(เศรษฐกิจพอเพียง)  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

http://www.tvburabha.com/tvb/home/burabhaprint_magazine.asp?kkonmag_id=49
http://www.koratcom.com/healh.html
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               ประวตัิการท างาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐       ท างานโรงพยาบาลหวา้นใหญ่  จงัหวดัมุกดาหาร 

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐       โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๕        สถานีอนามยับา้นนิคมเกษตรกรรมทหารผา่นศึก จงัหวดัมุกดาหาร    

พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘        ส านกังานท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  ของนายกรัฐมนตรี                         

พ.ศ. ๒๕๔๘                    ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหวา้นใหญ่   จงัหวดัมุกดาหาร                                       

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบนั    โรงพยาบาลอ านาจเจริญ   เป็นหวัหนา้ศูนยสุ์ขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                    

                                         สวนป่านาบุญ 

เกยีรติประวตั ิ

พ.ศ. ๒๕๓๖                 ขา้ราชการโรงพยาบาลดีเด่น โรงพยาบาลหวา้นใหญ่  จงัหวดัมุกดาหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๓                ขา้ราชการสาธารณสุขดีเด่น   จงัหวดัมุกดาหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๓                ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น  จงัหวดัมุกดาหาร 

พ.ศ. ๒๕๕๓                รับรางวลัโล่คนดีศรีแผน่ดิน จ.มุกดาหาร 

พ.ศ. ๒๕๕๓                ถูกโหวตช่ือใหรั้บรางวลัสาขา คนตน้เร่ืองแห่งปี จากการชนะคะแนนจากการโหวต  

                                     จากผูช้มทางบา้น  ในงานประกาศรางวลัของคนคน้อวอร์ด 

พ.ศ. ๒๕๕๔                รางวลัชนะเลิศ  ผลงานวชิาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์  เร่ือง  “ผา่ทางตนั  

                                    ปัญหาสุขภาพดว้ยการแพทยว์ถีิธรรม  ของหน่วยแพทยว์ถีิธรรม  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ”    

                                    จากส านกัป้องกนัควบคุมโรคท่ี ๕,๖,๗ วนัท่ี ๒๙ มิถุนายน-๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔     

พ.ศ.๒๕๕๔              รางวลัชนะเลิศอนัดบั ๑ ในผลงานวิชาการงานเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชนเร่ือง             

                                 “นวตักรรมผา่ทางตนัปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลอ านาจเจริญ”  ส านกังานบริการสาธารณสุข 

                                   และสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย 

 


