
 
  

 

 

  
 นโยบายและหลักคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัว
ตั้ง (Area based) เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคี
ที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถ
ยกระดับการจัดการตนเอง ที่ยกระดับคุณภาพต่อเนื่อง คือ ฐานคิด
และท่ีมาของสภาผู้น าชุมชน  สภาของการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า และจัดการตนเองอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา หมู่ที่ ๔ 
บ้านดงสระแก้ว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 สภาผู้น าชุมชนบ้านดงสระแก้ว คือ หนึ่งในรูปธรรมที่เกิด
จากออกแบบการท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจารย์ได้ออกแบบให้นักศึกษาเรียนรู้ตามรายวิชา
กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชนและและรายวิชาวิเคราะห์และ
จัดล าดับปัญหา/ศักยภาพชุมชุม โดยให้นักศึกษาเข้าไปร่วมเรียนรู้
ในหมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้ว ต าบลไผ่ล้อม โดยนักศึกษาจะมีการ
เรียนรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ในชั้นเรียน จากนั้นนักศึกษาจะ
น าเอาทฤษฎี หลักการ แนวคิด ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่จริงของ
หมู่บ้านดงสระแก้วที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบ และเมื่อได้ลงไป



 
  

ปฏิบัติการแล้ว นักศึกษาจะน าผลการด าเนินการตามหลักวิชาใน
พ้ืนที่มาน าเสนอในชั้นเรียน โดยอาจารย์จะชี้แนะและให้นักศึกษา
ไปปรับปรุง ให้สอดคล้องตามหลักวิชา ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน
เศษ จนเกิดผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) และผลกระทบ 
( Impact) ทางบวกต่อชุมชนท้องถิ่นทั้ งในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) และคุณภาพ (Qualitative) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าของคนในชุมชนท้องถิ่น 
อีกท้ังยังท าให้ชุมชนจัดการตนเองได้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบนวัตกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถ่ิน 



 
  

จากการออกแบบการเรียนรู้ตามหลักวิชาการสู่ปฏิบัติการจริงใน
พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น จนเกิดความส าเร็จ โดยกลไกพันธกิจสัมพันธ์ที่
เป็นรูปธรรมผลงานที่ชัดเจนทั้งในส่วนของการร่วมคิดร่วมท าแบบ
หุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
(Mutual benefits) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 
(Measurable Social impact) เกิดผลการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement System: CIS) ดังภาพ
ข้างต้น 
 การร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) หลักสูตร
การพัฒนาชุมชน ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับต าบลไผ่ล้อม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องที่, ภาคประชาชนชน, หน่วยงานภาคีในต าบล และ
ภาควิชาการ เพ่ือใช้พ้ืนที่ต าบลไผ่ล้อมเป็นห้องเรียนชุมชนของ
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “๑ หลักสูตร ๑ ต าบล” 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือออกแบบการท างานร่วมกันในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม นักศึกษาได้ร่วมกันจัดการประชุมและ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อสภาผู้น าชุมชน ชาวบ้านและ
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน โดยในที่ประชุมของหมู่บ้านดง
สระแก้ว หมู่ที่ ๔ เห็นพ้องต้องกันว่า จะด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะโครงการที่เรียกว่า “หลุมแก้จน ฅนพอเพียง” โดยมีการ
ตกลงร่วมกันที่จะด าเนินการร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยมีทาง



 
  

องค์การบริหารส่ วนต าบลได้อ านวยความสะดวก ในด้าน
งบประมาณและบุคลากรในการสนับสนุนโครงการ , ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจเลือดผู้เข้าร่วมโครงการ, คณะท างานสภาผู้น าชุมชนหมู่บ้าน
เป็นแกนหลักในการด าเนินงานตามโครงการ, ภาควิชาการเข้าไป
ร่วมเสริมพลังแบบวิชาการตัวคูณ 
 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  (Mutual 
benefits) ในการออกแบบร่วมกันในการท างานโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัว
ตั้ง (Area Based) ตั้งแต่ต้น ด้วยการใช้กลไกใหม่ที่เรียกว่า “สภา
ผู้น าชุมชน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ ที่ท าให้
หน่วยงานภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วม สามารถเสนอข้อมูลตามบทบาท
หน้าที่ของตนในแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้ทุกฝ่ายเห็นบทบาทหน้าที่
ของตนที่มีอยู่มาร่วมกันแก้ไขปัญหา สามารถท าแผนและโครงการ
มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างตรงจุด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) น าผลจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปสู่การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาผ่าน
ข้อบัญญัติ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ล้อม (รพ.สต.) 
น าไปจัดท าแผนและกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ , 
หน่วยงานด้านการเกษตรใช้ในการเสนอแผนงานเพ่ือปรับรูปแบบ
การผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่, 
กลุ่มเกษตรกรสามารถก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการในระดับ



 
  

หมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหา
ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
ครัวเรือนได้เพ่ิมขึ้น, 
อีกทั้ งทางหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน ก็
ได้น าแนวทางการ
หนุนเสริมวิชาการ

ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นตามบริบทของชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัด
ใกล้เคียง 
 มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดผลงาน
ทางวิชาการ (Knowledge Sharing and Scholarship) ในการ
วิ เคราะห์ปัญหาและศักยภาพชุมชนผ่านสภาผู้น าชุมชนนั้น 
นักศึกษาจะใช้เครื่องมือทางวิชาการที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน คือ 
เครื่องมือการจับประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Mind mapping, 
หลักการค้นหาเหตุของเหตุของปัญหาด้วยวิธีคิดเชิงระบบ (System 
thinking) และใช้หลักวิชาการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้วย
ตารางเมทริกซ์ (Matrix) น ามาใช้ในการจัดล าดับปัญหา/ศักยภาพ 
ประกอบด้วย ขนาดของปัญหา, ความรุนแรงของปัญหา, ความง่าย
ต่อการแก้ไขปัญหา, ปฏิกิริยาของชุมชนต่อปัญหา ซึ่งคนในชุมชน



 
  

จะได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา/ศักยภาพร่วมกัน จนได้ประเด็นปัญหา/
ศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้  (Measurable 
Social impact) เมื่อได้มีการปฏิบัติการตามโครงการร่วมกัน ได้ผล
การด าเนินการของหมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้ว ดังนี้ ๑. เกิดกลไกสภา
ผู้น าชุมชน ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหมู่บ้าน
แบบมีส่วนร่วม ๒. เกิดกลไกสภาผู้น าเด็กและเยาวชนอาสา ที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ๓. เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ แกนน าสภาผู้น าชุมชน จ านวน ๒๓ คน ๔. เกิด
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
หมู่บ้าน ที่ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ๑ ฐาน ๕. 
เกิดนวัตกรรมการพัฒนาแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองแบบบูรณาการ 
โดยมีกระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีภาค
วิชาการหนุนเสริมด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์สนามแรง (Force 
Field Analysis: FFA) ๖. เกิดการพัฒนากลุ่ม/องค์กรที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพแกนน ากลุ่ม และมีภาควิชาการมา
สนับสนุนการจัดท าชุดความรู้ ๑๖ แหล่งเรียนรู้ ๗. เกิดหลุมแก้จน 
ฅนพอเพียง ที่เป็นนวัตกรรมการท าการเกษตรแบบผสมผสานตาม
ทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๕๐ หลุม  
ผลที่เกิดขึ้นท าให้ ชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย จากการซื้อพืชผักใน



 
  

หน้าแล้งรวม ๓๐,๐๐๐ บาท/๓ เดือน ชาวบ้านมีเงินเหลือใช้ มี
รายได้เพ่ิมขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น เฉลี่ยประมาณ ๓๐ % (ข้อมูล รพ.สต. 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  เนื่องจากการรับประทานพืชผักปลอดภัยต่อ
สุขภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้มีการน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในหลุมแก้จนฯ มีการ
ปลูกพืชผักและไม้ยืนต้นที่มีความหลากหลายรวมกันไม่ต่ ากว่า         
๑๐ ชนิด ขนาดหลุมความกว้าง ๑.๕ เมตร X ๑.๕ เมตร และท าให้
เกิดตลาดสีเขียวระดับหมู่บ้าน เมื่อคนในชุมชนด าเนินการจัดท า
หลุมแก้จน ฅน พอเพียง ตามแนวคิด “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุก
อย่างที่ปลูก” โดยใช้หลักการ กิน แลก แจก ขายนั้น เมื่อชาวบ้าน
ท าหลุมแก้จนขึ้นมาเพ่ือปลูกไว้กินเป็นหลัก เหลือจึงน าไปแลก หาก
ยังเหลือก็น าไปแจกเพ่ือนบ้านที่ยากไร้หรือขาดแคลน แต่ผลผลิตก็
ยังเหลืออยู่อีก สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหลุมแก้จนฯ จึงได้คิดร่วมกันว่า
น่าจะมาจัดท า “ตลาดสีเขียว/ตลาดรักษ์สุขภาพ” เพ่ือน าผลผลิต
ที่มีเหลือของสมาชิกแต่ละครัวเรือนน ามาจ าหน่าย ดังนั้นสภาผู้น า
ชุมชนบ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ ๔ จึงได้มีการประชุมและมีมติในการ
จัดตั้งตลาดสีเขียวและจัดตั้งคณะกรรมการตลาดในระดับหมู่บ้าน
ขึ้นมา เพ่ือน าผลผลิตที่เหลือมาจ าหน่ายเป็นรายได้ และยังสามารถ
น าไปช าระหนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 เกิดผลการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  (Continuous 
Improvement System: CIS) ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกของ



 
  

มหาวิทยาลัย คณะ/ศูนย์
ส านัก หลักสูตรสาขา 
รายวิชา ที่มุ่งเน้นการบูร
ณ า ก า ร พั น ธ กิ จ แ ล ะ
การบูรณาการศาสตร์ ให้
ท างานหนุนเสริมชุมชน
ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดย
ในระดับหลักสูตรได้น ามาปรับปรุงในรายวิชากระบวนการ
เสริมสร้างพลังชุมชน โดยน าเอาหลักการ “สภาผู้น าชุมชนบ้านดง
สระแก้ว” ไปเป็นกรณีศึกษา และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามรายวิชาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 มีการพัฒนาระบบและกลไกของหมู่บ้านดงสระแก้ว ได้มี
การประชุมสภาผู้น าชุมชนก่อนการประชุมชาวบ้านเป็นประจ าทุก
เดือน มีการจัดท าข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาหาและศักยภาพเพ่ือจัดท า
แผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองชุมชน ตามหลักการบริหารจัดการ
หมู่บ้านสู่การจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วม 
 
 


