สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตอน

การสร้ างแหล่งองค์ ความรู้
มหาวิทยาลัยของพ่อ”

“ภายใน

จาก สภาวะการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลก
และสังคมไทยในปัจจุบัน ที่เกิดจากเนื้อมือของมนุษ ย์
ท าให้ ป ระเทศก าลั ง เผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ แ ละหายนะ
หลายด้าน เช่น ด้านความแปรปรวน เปลี่ยนแปลง ทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะความ
เสี่ยงต่อโรคระบาด ทั้งในพืช สัตว์และคน ซึ่งทาให้เกิด
การขาดแคลนด้านอาหารอย่างรุนแรง จึงส่งผลโดยตรง
ต่อด้านเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ทาให้เกิดวิกฤติ “ข้าว
ยากหมากแพง” เกิดการยื้อแยงอาหารกันเพื่อ นาไป
ประทังชีวิตให้อยู่รอด สุดท้ายก็ส่งผลไปถึงความขัดแย้ง
ทางสังคม อย่างรุนแรง
ท่ า มกลางภาวะวิ ก ฤติ ที่ ก าลั ง ถาโถมสั ง คม
มนุษยชาติในปัจจุบัน ประชาคมโลกต่างก็แสวงหาองค์
ความรู้เพื่อที่จะทาให้โลกใบนี้อยู่รอด สุดท้ายเห็นว่า
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวฯ ที่ผ่านการพิสูจน์ทฤษฎีอย่างมีรูปธรรมของ
ความส าเร็ จ แล้ ว นั้ น สามารถน าพาสั ง คมและนานา
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติได้
ส่วนในสังคมไทยได้มีหน่วยงานต่างๆ น้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนอยู่หลายภาค
ส่ ว นด้ ว ย กั น ม หา วิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏเ พช รบู ร ณ์
ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ได้ มี ส่ ว นในการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ
ผนึกกาลังและอาสาเป็นตัวแทนของพระองค์ท่าน ใน
การสร้างแนวทางเพื่อช่วยเหลือสังคม ให้เข้าถึงและน้อม
น าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
โดยจั ด ตั้ ง สถาบั น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งขึ้ น ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันนี้ สถาบันได้ศึกษารวบรวมองค์
ความรู้ แ ละน้ อ มน าศาสตร์ ข องพระราชาบางส่ ว นมา
เผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจ จึงขอนาเสนอคณะทางานแต่
ฐานเรียนรูต้ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ฐานการเรียนรู้ ต่างๆ
ฐานการเรียนรู้คนมีพลัง
๑. อาจารย์ปัญญา เทียนนาวา ประธาน
๒. อาจารย์นฤมล พลเวียงคา กรรมการ
๓. อาจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง กรรมการ
๔. นายพยัคฆ์ จวนตรง
กรรมการ
๕. อาจารย์สุวิมล เทียกทุม กรรมการและเลขานุการ
ฐานการเรียนรู้คนรักษ์สุขภาพ
๑. อาจารย์นฤมล บุญใหญ่
หัวหน้าฐาน
๒. อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร กรรมการ
๓. อาจารย์กมล บุญเขต
กรรมการ
๔. อาจารย์กมลวรรณ ศรีปลั่ง
กรรมการและเลขานุการ
ฐานการเรียนรู้การทาอาหารเพื่อสุขภาพ
๑. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา หัวหน้าฐาน
๒. อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา
กรรมการ
๓. อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล
กรรมการ
๔. อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา กรรมการและเลขานุการ
ฐานการเรียนรู้คนมีนายา
๑. อาจารย์ดร. เสาวภา ชูมณี หัวหน้าฐาน
๒. อาจารย์ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ กรรมการ
๓. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
กรรมการ
๔. อาจารย์ธนวรรณ สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ
ฐานการเรียนรู้การทาบัญชีครัวเรือน
๑. อาจารย์ชาญชัย สุขสกุล
หัวหน้าฐาน
๒. อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี
กรรมการ
๓. อาจารย์จตุพร จันทร์เพชร กรรมการ
๔. อาจารย์ฐากูล อนุสรณ์พานิชกุล กรรมการ
๕. อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
ฐานการเรียนรู้การทากสิกรรมธรรมชาติ
๑. นายวินชัย เสมาทอง
หัวหน้าฐาน
๒. นายไพรัตน์ ตะไบ
รองประธาน
๓. นายสุรเดช ชีระพุทธ
กรรมการ
๔. นางกอแก้ว วชิรมล
กรรมการ
๕. นายภูริทัต เพียมะลัง
กรรมการและเลขานุการ
“ ฉบับหน้าพบกันใหม่ เรื่อง การศึกษาพอเพียง นะครับ ”
เทพ เพียมะลัง
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

