
 

รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / องค์กร ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม 
1. ความร่วมมือในลักษณะโครงการ (Project Based)   

1 สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 

2 กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA)  

กระทรวงการต่างประเทศ 

Sufficiency Economy Philosophy in  
Sustainable Community Development  

Sufficiency Economy Philosophy in  
Education for Sustainability 

3 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 
CG 

โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กลุ่ม
เซ็นทรัล เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ภายใต ้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา 

ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ กลุ่มเซ็นทรัล 
4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) SCB 
โครงการค่ายพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 

5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
(มหาชน) SCG 

โครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ เอสซีจี ปี 2563 

6 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
(มหาชน) /  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ำ (องค์การมหาชน) /  

มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์  

SD Symposium 2020: Water Reuse Management 
ถอดบทเรียนการใช้น้ำหมุนเวียนและการบริหารจัดการน้ำเพ่ือผ่านวิกฤต
น้ำ จากตัวอย่างความสำเร็จในการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ 

2. ความร่วมมือในลักษณะการให้ความรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย (Lecture Based) 
7 สำนักงานคลังสมอง  

วปอ. เพ่ือสังคม 
หลักสูตรผู้นำพอเพียงกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (นพม. รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9)  
8 สำนักความสัมพันธ์

ต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ภายใต้ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของ SEAMEO 

หัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
9 สำนักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
หัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 



 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / องค์กร ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม 
10 สถาบันเกษตราธิราช 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  

: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย 
 

โครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
หัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาร่วมสมัยในประเทศไทย” 

12 สำนักงานเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

“การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ” 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

13 Kwansei Gakuin 
University, Japan 

"Sufficiency Economy Philosophy and its Implementation" 
Lecture on Webex Live Streaming 

14 สำนักสิริพัฒนา 
สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 

หัวข้อเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนของประเทศ  
สู่ศตวรรษที่ 21” 

15 ศูนย์อาเซียนศึกษา  
สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ 

หัวข้อเรื่อง “ทิศทางความม่ันคงทางทะเล : ความท้าทายของอาเซียน” 

3. ความร่วมมือในลักษณะเป็นกรรมการ หรือให้คำปรึกษา (Consultant Based) 

16 ศูนย์ SEAMEO SEPS เป็นประธานในการประชุม Governing Board Annual Meeting 2019 
ผ่านระบบ ZOOM 

17 สำนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา 

18 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุดที่ 1 
เพ่ือดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 
19 สำนักปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี 
โครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 4  
20 สำนักบรูณาการกิจการ

การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง 

ประจำปีการศึกษา 2562 
21 สำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (กปร.) 

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนา 
ตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 



 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / องค์กร ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม 
22 สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยว 

โดยชุมชนวิถีชาวนา – เกษตรกรฯ 
การเข้าร่วมต้อนรับและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Prof.Dr. Jiang Chao, Director of Social 
Science, Former Dean of Law School, Guangxi University 

เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และ ร่วมเสวนา 
Shaping Thailand’s Sustainable Path Together  

ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน 
23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดตั้ง Sustainable 

Development Solution Network (SDSN) ประเทศไทย 
24 สถาบันทิศทางไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “First Move ทิศทางไทย” 
25 มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  

สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ 
26 คณะอนุกรรมการเครือข่าย

ด้านประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ
เครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ครั้งที่ 

1/2562 
27 ASEAN Business and 

Investment Summit 
(ABIS) 

เข้าร่วมงาน ASEAN BAC Secretariat Thailand c/o  
The Federation of Thai Industries 

28 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
ป้องกันประเทศ 

 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมข้อมูลสำหรับการ
ดำเนินการวิจัยของศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ครั้งที่ 

2/2563 
“ความท้าทายตามแนวแม่น้ำโขง: ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
29 ศูนย์อาเซียนศึกษา  

สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 

เข้าร่วมการประชุมเรื่องปัญญาประดิษฐ์และสงครามอนาคต  
ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาคอาเซียน 

30 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสิต 

เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2020”  
อนาคตของคาบสมุทรเกาหลีกับความม่ันคงของเอเชียตะวันออก 

 


