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Balance Development and SD

Economy Society

Environment Culture

Sufficiency Development
Progress with Balance

2030 Agenda: 17 SDGs based on three 
pillars of balance development 



มูลนิธิม่ันพัฒนา

กอตั้งเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เพื่อศึกษา รวบรวมและเผยแพรองคความรู เก่ียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development) ในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกตใชเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังในประเทศไทย และตางประเทศ 



โครงการเผยแพรศาสตรของพระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

รวมกับกระทรวงการตางประเทศ

หลักสูตรฝกอบรม Sustainable Thinking in Sustainable Development (STiSD)
•มูลนิธิมั่นพัฒนา รวมกับ กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA), วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), Institute 

of Sustainable Leadership (ISL)  ประเทศออสเตรเลีย 

•จัดหลักสูตรฝกอบรม STiSD ตอบสนองความตองการของสมาชิกประเทศกลุม ๗๗ ท่ีมีความประสงคจะเรียนรูเรื่องหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไปประยกุตใชในการพัฒนาประเทศตามบริบทในพ้ืนท่ี 

•การอบรมรุนแรกจัดข้ึนในเดือน พ.ค. ๒๕๖๐ มผีูบรหิารระดับสูง ๑๙ คน จาก ๑๖ ประเทศคูความรวมมอืเพ่ือการพัฒนา

ของประเทศไทยจากทวีปอัฟริกาและเอเชียแปซิฟก เขารวมการฝกอบรม 

•กําลังจะมีการอบรมรุนสองในเดือน ส.ค. ๒๕๖๑



โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
•ศูนยวิจัยภาวะผูนําเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน – สืบสานพระราชปณิธานดานการพัฒนาเพื่อปวงประชาไทย

และสากล ในป ๒๕๕๙ TSDF ลงนาม MOU รวมกับ วิทยาลัยการจัดการ ม. มหิดล ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

เพ่ือขยายผลองคความรูอันเก่ียวเนื่องกับ  “ศาสตรของพระราชา”  โดยเฉพาะอยางย่ิง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนในภาคธุรกิจ  

•จัดตั้งศูนยพัฒนานักวิจัยเร่ืองการจัดการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เปดหลักสูตรปริญญาเอก “สาขาวิชาภาวะผูนําอยางย่ังยืน” (Ph.D. in Sustainable Leadership) เปนกลไก

หลักในการสรางองคความรูอยางตอเนื่อง  

•การสนับสนุนทุนใหกับนักวิจัย  ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา 

ปจจุบันใหการสนับสนุนทุนวิจัย ๖ โครงการ



โครงการพลังปญญา
•เร่ิมโครงการมาตั้งแตปลายป ๒๕๕๗ 

•มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูนําชุมชนชนบทไทยใหสามารถ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช มอีาชีพ มีความภูมิใจในตัวเอง  

•ดําเนินโครงการรวมกับสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

•มีผูผานการอบรมแลวจํานวนกวา ๕๐๐ คน ที่สามารถนํา

ความรูไปขยายผลในชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ 

จังหวัด ภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด  เกิด ๖๖ โครงการพลังปญญา 

ภายใตการกํากับดูแลของศูนยเครือขาย ๔ เขตใน จ.เชียงราย 

แพร อุดรธานี และ นครพนม



การจดัเวทเีสวนาภาคธุรกจิ และภาควชิาการ 
Thailand SDGs Forum 

• TSDF รวมกับสํานักขาวออนไลน Thai Publica จัดเวที Thailand SDGs Forum ขึ้นเปนประจําปละ 3 คร้ัง

• เริ่มดําเนินการตั้งแตป ๒๕๕๙ เพ่ือใหเปนเวทีส่ือสารประเด็นเรื่องการนํา SEP มาใชเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กับทุกภาคสวน และเปนพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ

•เวทีในป ๒๕๕๙  มีเปาหมายในการส่ือสารและทําความเขาใจถึงความสําคัญของ SDGs ตอภาคธุรกิจ และ

ภาคสวนตางๆ และการสรางเครือขายของทุกภาคสวน 

•เวทีในป ๒๕๖๐ เปนการนําเสนอผลการดําเนินงาน และกรณีศึกษาจากการนําเปาหมาย SDGs ไปปฏิบัติ 

และทบทวนทิศทางท่ีจะกาวตอไปในการขับเคล่ือนประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายและเกิดสวนรวมระหวางทุก

ภาคสวนอยางเปนรูปธรรม



การจัดทําสื่อในรูปแบบ

ตางๆ ท้ังในรูปแบบ

หนังสอื และสื่อออนไลน

เพ่ือเผยแพรองคความรู

ของการนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและศาสตรของ

พระราชามาประยุกตใช

ในงานดานการพัฒนาท่ี

ยั่งยนื
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เสร็จเดือนสิงหาคม 2561
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เปาหมายที่1 ขจัดความยากจน



11



4 หนวยงานไดลงนามใน บันทึกขอตกลงรวมกัน 
(MOU) เพ่ือขับเคลือ่นการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสังคมแหงการพัฒนา 
ในงานประชุมเชิงวิชาการ“ปรัชญาพอเพียงสูหลัก
นิติธรรมเพ่ือประโยชนสุขของมหาชน” 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

การขับเคล่ือนปรัชญาพอเพียงสูหลักนิติธรรม

มูลนิธิม่ันพัฒนา รวมถอดบทเรียน

โครงการปรัชญาพอเพียงสูหลักนิติธรรม 

สรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและครอบครัว


	Slide Number 1
	Balance Development and SD
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	    

