
 

 

 

 

 

 

งานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 
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รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิสมัมาชีพ 
 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 
2. นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายสุมิตร  เพชราภิรัชต์  รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
5. นายประวิทย ์  จิตนราพงศ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 4 
6. นายวิเชฐ  ตันติวานิช  รองประธานกรรมการ คนที่ 5 
7. นายประชา  หุตานุวัตร  กรรมการ 
8. นางสิลันธร  สัจพันโรจน์  กรรมการ 
9. นางวณี   ปิ่นประทปี  กรรมการ  
10. นายมงคล  ลีลาธรรม  กรรมการ 
11. นายธนากร  เกษตรสุวรรณ  กรรมการ 
12. นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์  กรรมการ 
13. นายกอบชัย  บุญอรณะ  กรรมการ 
14. นายกำธร  ตติยกว ี  กรรมการและเหรัญญิก 
15. นางสาวณรินณ์ทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล  กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมัมาชีพ 
 

1. นายมงคล  ลีลาธรรม    ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสุมิตร  เพชราภิรัชต์    รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 
3. นางสาวณรินณ์ทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล    รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 
4. นายวิเชฐ  ตันติวานิช    รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 
5. นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์   กรรมการบริหาร 
6. นางกรรณิการ์   ชินประสิทธิ์ชัย    กรรมการบริหาร 
7. นายธนากร  เกษตรสุวรรณ    กรรมการบริหาร 
8. นางวรรณี  มหานีรานนท์   กรรมการบริหาร 
9. นางวัชรี  ปรัชญานุสรณ์    กรรมการบริหาร  
10. นางอรพินทร์  พญาพิทักษ์สกุล กรรมการบริหาร  
11. นางวณี   ปิ่นประทปี     กรรมการบริหาร 
12. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจียรธนพร    กรรมการบริหาร 
13. นางสาววลัยพร  ทิพยศุภลักษณ์   กรรมการและเลขานุการ 
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ต้นแบบสัมมาชีพ 

งานสรรหาและงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งท่ี 8 ประจำปี 2565 
 

ความเป็นมา 

 

  มูลนิธิสัมมาชีพ องค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานภายใต้หลักการการสร้าง “สัมมาอาชีวะ”ด้วย

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาสังคม โดยนำความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และทรัพยากร ไปร่วม

สนับสนุนสร้างวิสาหกิจในระดับชุมชน มุ่งที่จะเสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับ 

การบริหารรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เป็นอาชีพท่ีไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ก่อให้เกิดภาระทางสังคมและทำลาย

ส่ิงแวดล้อม 

  มูลนิธิสัมมาชีพ  ได้จัดทำโครงการสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างผู้ประกอบการทุกระดับ ผ่าน  

การประกวด รางวัลต้นแบบสัมมาชีพประกอบด้วย รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลปราชญ์ชาวบ้าน

ต้นแบบสัมมาชีพ และ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ การสร้างผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจและ

การเติมเต็ม แนวทางใหม่ของการสร้างความสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ทั ้ง 3 รางว ัลนี ้ ภายใต้แนวคิด    
“เศรษฐกิจท้องถ่ิน ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” สานพลังขับเคล่ือนสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี เช่ือมคน เช่ือมชุมชน 

เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ ซึ่งเป็นการอธิบายผลงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพทั้ง 3 รางวัล ทั้งวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์

ชาวบ้าน และ การประกอบกิจการขนาดใหญ ่
 

1) รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  5 รางวัล (รางวัลละ 100,000 บาท) ได้แก่ 

1.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร 

1.2 วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่ 

1.3 วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี 

1.4 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์คลองตัน PGS จ.สมุทรสาคร 

1.5 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านซากไทย จ.จันทบุรี 

2) รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 3 รางวัล (รางวัลละ 50,000 บาท)  

3) รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 1 รางวัล ได้แก่ 

  3.1 คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และ

บริษัทในกลุ่ม 
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วัตถุประสงค์ 

1. เชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคล วิสาหกิจชุมชน และ ปราชญ์ขาวบ้าน ต้นแบบสัมมาชีพ  

2. สร้างความภาคภูมิใจให้องค์กรท่ีสนับสนุนมูลนิธิสัมมาชีพ เห็นคุณประโยชน์ในเนื้องานท่ีมีต่อ

ชุมชนและสังคม 

3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบแนวทาง CSR ผนวกเข้ากับงานชุมชนสู่การพัฒนางานร่วมกัน 

4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพต่อสาธารณะ 

5. เป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิสัมมาชีพต่อไป 
 

รูปแบบการจัดงาน กิจกรรมแบ่งออกเปน็ 2 ช่วง  

1. ช่วงกลางวัน เวลา 13.30 - 16.00 น. เวทีข้อเสนอแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถิ่น 16 

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ (ห้องลาเวนเดอร์ ช้ัน 2) 

2. ช่วงเย็น เวลา 17.00 - 21.30 น. พิธีมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งท่ี 8 (ห้องคอนเวนช่ัน ช้ัน 4)  
 

วีธีการดำเนินงาน 

   มูลนิธิสัมมาชีพ ดำเนินการสรรหารางวัล และกำหนดจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อประกาศ

เกียรติคุณแก่ บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 

พร้อมเปิดเวทีให้สาธารณชนทุกสาขาอาชีพรับฟังแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจจากบุคคล

สัมมาชีพ โดยมูลนิธิสัมมาชีพ ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กร ภาคี/

เครือข่าย และส่ือมวลชนทุกแขนง  
 

เป้าหมาย จำนวน 300-500 คน  

 1. สมาชิกผู้นำ-นำการเปล่ียนแปลง 

 2. องค์ภาคีเครือข่ายท่ีทำงานร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ 

 3. องค์กรผู้สนับสนุนกองทุนสัมมาชีพ 

 4. บุคคลท่ัวไป 

 5. ส่ือมวลชน 
 

กำหนดการจัดงานมอบรางวัล 

 วันศุกร์ท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-21.30 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 มูลนิธิสัมมาชีพ  เลขที่ 1111/23 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02 530 9204-5   
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รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 

หลักการและเหตุผล 

 มูลนิธิสัมมาชีพเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี นั่นคือ การส่งเสริมให้คนประกอบ

อาชีพภายใต้หลักการการสร้าง “สัมมาอาชีวะ” หรือการทำมาหากินโดยไม่ได้เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง และต้อง

คำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คำนึงถึงความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและ

ผู้รับบริการเป็นหลักโดยไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ด้วยปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพที่มีความเชื่อมั่นว่า สังคมไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องเกิดผู้นำสัมมาชีพในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้นำที่มีหลักคิด 

ทัศนคติ และมีทักษะในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยนำประเทศไทยไปสู่สังคมอุดมสุขท่ีเป็นจริงได้ 

 ด้วยเหตุผลนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ การประกาศเกียรติคุณและ  

ยกย่องเชิดชูบุคคลสัมมาชีพ โดยผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากคณะกรรมการ พิจารณาจากความโดดเด่น

เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพสุจริตและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ ให้มี

พลังและกำลังใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมบนแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน 

 นอกจากนี้ บุคคลต้นแบบสัมมาชีพเปรียบเสมือนต้นแบบที่สัมผัสได้และมีตัวตน อีกทั้งยังเป็นผู้จุด

ประกายความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้เกิดแรงบันดาลใจ 

สานฝัน และดำเนินุรกิจเพื่อสังคมตามหลักสัมมาชีพ ด้วยการรับฟังและการเรียนรู้ผ่านการปาฐกถาพิเศษ  

การถ่ายทอดแนวคิดและหลักการดำเนินชีวิตที ่ดีงามของบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ด้วยอาวุธสำคัญ คือ 

ประสบการณ์และคมปัญญา ท่ีจะส่งผลให้กับผู้คนในสังคมมีพลังขับเคล่ือนความฝันของตนเองสู่ผู้ประกอบการ

เพื่อสังคมท่ีดีต่อไป ท้ังนี้ มีบุคคลช้ันนำท่ีได้รับเกียรติเป็น บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ มาแล้ว 7 ท่าน ได้แก่ 

1. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา     บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2552 

ประธานกรรมการบริหาร เครือสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 

2. คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ     บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2553 

ประธานกรรมการ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล จำกัด 

3. คุณไกรสร จันศิริ     บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2554 

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊บ จำกัด (มหาชน) 

4. คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร    บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2555 

  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 

5. คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ     บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2560 

  กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
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6. ดร.ประทีป ต้ังมติธรรม    บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 

  กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

7. คุณจรีพร เทพผดุงพร     บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2562 

  ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพให้เป็น

ต้นแบบท่ีดีงามของสังคมไทย 

2. เพื่อเผยแพร่แนวคิดและหลักการดำเนินชีวิตท่ีดีงามของบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ โดยเฉพาะ 

การดำเนินธุรกิจท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมกำกับ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและ 

การประกอบอาชีพของคนทุกสาขาอาชีพ 

3. เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องให้ส่ือมวลชนและสาธารณชนรับทราบถึงบทบาท 

และภารกิจการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพ 

4. เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพ หน่วยงานท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคชุมชนท่ีจะเข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสัมมาชีพ 

ในระยะยาวต่อไป 

5. เพื่อสร้างช่องทางในการระดมทุนและรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาต่อการดำเนินงาน 

ของมูลนิธิสัมมาชีพ 

เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เผยแพร่หลักคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจของบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 

เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนทุกสาขาอาชีพได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

2. เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำ-รุ่นใหม่ ให้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ/ธรุกิจ 

3. ส่ือมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบบทบาทและภารกิจการดำเนินงานมูลนิธิสัมมาชีพได้ชัดเจน

มากขึ้น 

4. มูลนิธิสัมมาชีพได้พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรผู้สนับสนุน เพื่อร่วมกันดำเนินงาน

โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

5. มูลนิธิสัมมาชีพได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนการ

ดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีในสังคมไทย 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 

● นำรายชื่อเสนอบุคคลต้นแบบสัมมาชีพให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา พฤษภาคม 

● คณะกรรมการบริหารพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์ และนำส่งให้คณะกรรมการมูลนิธสิัมมาชพี
พิจารณาต่อไป 

มิถุนายน  

● คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ พจิารณาผ ู้ท่ีเหมาะสมเป็นบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ กรกฎาคม 

● จัดต้ังคณะกรรมการจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชพี สิงหาคม 

● จัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ  
รางวัลวิสาหกจิชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และ รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชพี 

พฤศจิกายน 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

1. หลักเกณฑ์กลาง 

ด้านการยอมรับจากผู้อื่น : เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากสาธารณชนท่ัวไปหรือคนในวงการ

ของตนว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณงามความดี ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในการปฏิบัติตนท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดมา

เป็นผู้ท่ีอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 15 ปี 

2. หลักเกณฑ์เฉพาะ 

  ด้านความสำเร็จ : ประจักษ์ชัดว่าเป็นผู้บริหารระดับสูง (CEO+) ท่ีสร้างและ/หรือ บริหารธุรกิจให้

เจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องหรือฝ่าฟันอุปสรรคหรือความยากลำบากจากวิกฤตการณ์มาได้ 

  ด้านความดีงาม : ประจักษ์ชัดว่าเป็นนักธุรกิจที่ยึดหลักการทำธุรกิจอยู่บนความถูกต้องดีงามและ

คำนึงถึงการรักษาสภาวะแวดล้อมและไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ด้านการส่งเสริมชุมชน : ประจักษ์ชัดว่า เป็นนักธุรกิจท่ีส่งเสริมการสร้างงานในพื้นท่ีหรือชุมชนอย่าง

จริงใจ เช่น การรับซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่น การใช้แรงงานในพื้นท่ีหรือเป็นธุรกิจท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหาในชุมชน 

เป็นต้น 
 

รายละเอียดหรือกรอบการพิจารณาเกณฑ์เฉพาะ 
 

เกณฑ์ สิ่งบ่งชี้ KPI 
ความสำเร็จ ตำแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ CEO 

ความดีงาม การรับรองผลงานด้านกิจการเพื่อสังคม
ของบริษัท หน่วยงาน โครงการ ฯลฯ 

CSR DIW ของกรมโรงงาน  
CSR Report- GRI 

การส่งเสริมชุมชน เป็นกิจการท่ีรับซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่น  
จ้างงานในพื้นท่ี และส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน 

ปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบจาก
ท้องถิ่น การจ้างงานท้องถิ่น  
จำนวน ฯลฯ 
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รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 

 มูลนิธิสัมมาชีพ ได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรชุมชนจัดให้

มีการมอบรางวัล “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” เพื่อเป็นรางวัลเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูผลงานของ

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ต้ังแต่ปี 2560 – 2562 มีวิสาหกิจชุมชนต่างๆ สนใจเข้าร่วมประกวด จำนวน 

201 วิสาหกิจ และมีวิสาหกิจชุมชนท่ีผ่านเข้ารอบคัดกรอง จำนวน 132 วิสาหกิจ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  

 
ปี พ.ศ. 

ประเภท 

 
ท่องเที่ยว 

ออมทรัพย์ /  
การเงินและ
สวัสดิการ  

แปรรูป /  
แปรรูปที่ไม่ใช่

อาหาร 

แปรรูป /  
แปรรูปอาหาร 

 
เกษตร 

2560 1 5 6  
ขยาย 5 ประเภทในปี 2562 2561 7 4 47 

2562 14 11 8 10 19 
 

 จากการพิจารณารางวัลคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าหลักเกณฑ์มูลนิธิสัมมาชีพ

และได้มอบรางวัลไปแล้ว จำนวน 11 วิสาหกิจ ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

ปี พ.ศ. วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล 
2560 1.วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาต้นจ่ัน จังหวัดสุโขทัย 

2. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จังหวัดศรีสะเกษ 
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2561 1. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี จังหวัดน่าน 
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี จังหวัดพิจิตร 
3. วิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่                                                                                                                                     

2562 1. วิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤๅษี จังหวัดสุรินทร์ 
3. สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ จังหวัดระยอง 
4. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จังหวัดลำพูน 
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

 จากการมอบรางวัลปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมว่า วิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับรางวัล “วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

สัมมาชีพ” เป็นตัวอย่างของการสร้างและขยายงานได้เป็นอย่างดี ทั ้งในด้านการพัฒนาความเติบโตของ

วิสาหกิจและการเป็นแบบอย่างความสำเร็จขยายไปสู่วิสาหกิจชุมชนอื่น โดยสรุปได้ดังนี้  
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 งานขยายผลรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 

ประเด็นการ
ขยาย 

 

กิจกรรม/รูปแบบการขยาย 
 

ผลลัพธ ์
 

หมายเหตุ 

การตลาด
และช่องทาง
เพิ่มยอดขาย 

1. ส่งเสริมการตลาด online/offline 
การตลาด online นำสินค้ากลุ่มวิสาหกิจขาย
และประชาสัมพันธ์ผ่าน เพจชุมชนมีดี มูลนิธิ
สัมมาชีพ 
2. พัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าจัดเซทเสนอขายกับหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 
3. ขยายช่องทางการตลาดสินค้ากลุ่มวิสาหกิจ 
เช่น การขายในตลาด อตก. การขายผ่าน
ช่องทาง online WWW.ชุมชนยิ้มได้ของ ปตท. 
เป็นต้น 

- เพิ่มยอดขายให้กลุ่มวิสาหกิจ 
รวม จำนวน 250,000 บาท ปี
กว่าๆ 
- เกิดการประชาสัมพันธ์สินค้า
ให้กับหน่วยงานภาคีต่างๆ 
- ว ิสาหก ิจท ี ่ ได ้ร ับรางว ัล 6 
วิสาหกิจ และวิสาหกิจท่ีเข้าร่วม
ประกวดรางวัล 26 วิสาหกิจ 

- ส่งเสริม
การขาย

สินค้าชุมชน
สู่หน่วยงาน
ภาครัฐ และ

เอกชน 

การเป็น
ต้นแบบให้กับ
วิสาหกิจและ
ชุมชนอื่นๆ 

1. ถอดและสังเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์
ความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจต้นแบบ เพื่อเป็น
การเรียนรู้ให้กับวิสาหกิจ และชุมชนอื่นๆ ผ่าน 
“คู่มือการพัฒนาประกอบการชุมชน” 
2. ผู ้นำวิสาหกิจต้นแบบได้เป็นวิทยากรให้
ความรู ้ และเป็น Case Study ให้กับชุมชน
เครือข่ายผ่านเวทีประชุมและการอบรมต่าง ๆ 
เช่น 
- การอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 
มูลนิธิสัมมาชีพ  
- เป็นกรณีศึกษา การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันการศึกษา  
- เวทีให้ความรู้ และการรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว และความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
ผ่านโครงการความร่วมมือกับการท่องเที ่ยว
แห่งประเทศไทย  
 

 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทำงานระหว่างกลุ ่มว ิสาหกิจ 
เ วท ี เ ร ี ยนร ู ้ เ ร ื ่ องการขยาย
เศรษฐกิจของกลุ ่มออมทรัพย์ 
การเงิน 
- ส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน  
Amazing Thailand Safety & 
Health Administration : SHA 
ก ับว ิสาหก ิจช ุมชนประเภท
ท่องเที ่ยว และร้านขายของท่ี
ระลึก 

เกิดการ
ขยายผลการ

ทำงานสู่
ชุมชนอื่น 
เช่น ขยาย

งาน
มาตรฐาน 
สู่ชุมชน

ท่องเท่ียว 
12 ชุมชน
เครือข่าย 5 

ชุมชน 
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ขยายผล 
ด้านการ
พัฒนา

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

1. การพัฒนาแบบบูรณาการความร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทรวยบุญ ซึ่งได้รับรางวัลเอสเอ็มอี
ต้นแบบสัมมาชีพ และวิสาหกิจชุมชนชีววิถี 
ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่ง
ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านกระบวนการเช่ือม
ร้อยกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลน้ำเกี๋ยน จัดทำ
หลักสูตรการเรียนรู ้เร ื ่องอาชีพให้กลุ่มผู ้มา
ศ ึกษาด ูงาน และกลุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยว เพื่อ
กระจายเศรษฐกิจสู ่กลุ ่มอาชีพชุมชนตำบล 
น้ำเกี๋ยน 

เกิดการเช่ือมร้อยกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย  
1. กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง 
2. กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
3. ภัตราแอนแมด ต่างหูทำมือ 
4. ร้านผ้าสามพี่น้อง 
5. กลุ่มชีววิถี 
6. บริษัทรวยบุญ 
เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรเรียนรู้
เรื่องอาชีพวิถีชุมชนให้กับกลุ่มผู้
มาดูงานและนักท่องเท่ียว 

อยู่ในช่วง
การพัฒนา

ร่วมกัน และ
ชะลอตัว
เพราะ

สถานการณ์
โควิด-19 

ส่งเสริม 
การทำงาน

ร่วมกับ
องค์กรภาคี 

Partnership 

1. พ ัฒนางานร ่วมกับหน่วยงานภาคีผ ่ าน 
การลงนามบ ันท ึกความร ่วมม ือ (MOU)  
“สานพลังขับเคล่ือน พัฒนาวิสาหกิจท่องเท่ียว
โดยชุมชน” 

- มีการบันทึกความร่วมมือเพื่อ
ร่วมส่งเสริมงานชุมชนท่องเที่ยว 
จำนวน 10 ช ุมชน  ร ่ วมกับ
หน่วยงานภาคี รวม 10 องค์กร 
ในการดำเนินงานสนับสนุนงาน
ชุมชน ซึ ่งมีการลงพื ้นที ่ และ
จ ัดทำแผนการพ ัฒนาระดับ
ชุมชน 

 

 จากผลสรุปดังกล่าว มูลนิธิสัมมาชีพจึงเห็นถึงความสำคัญของการสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

สัมมาชีพ ผ่านกระบวนการมอบรางวัลเพื่อให้กำลังใจกับการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจเอง และการถอด

ประสบการณ ์ชุดความรู้ของความสำเร็จ แบ่งปันการเรียนรู้สู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

จากฐานราก สร้างรายได้ สร้างความรักสามัคคี และสร้างงานชุมชนท้องถ่ิน 

 ในปี 2564 มูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งได้ทำงานส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพชุมชนได้เล็งเห็น

ความสำคัญถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบ

กิจการของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ

วิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ยอดขายลดลง การดำเนินการสะดุด เช่น ระบบการขนส่ง เป็นต้น บางกิจการก็ต้อง

หยดุชะงัก อย่างกิจการด้านการท่องเท่ียว การสรรหาและมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 

2564 จึงให้ความสำคัญกับวิสาหกิจที่มีการปรับตัวและมีแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์และสามารถดำเนิน

กิจการได้กับช่วงสถานการณ์ผลกระทบดังกล่าว  

  มูลนิธิสัมมาชีพมีความคาดหวังว่าการมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบจะเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาท่ีดี

ให้กับวิสาหกิจและผู้ประกอบการอื่นต่อไป 
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หลักกเกณฑ์การสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 

คุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  

 1. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการตามหลักสัมมาอาชีวะ โดยการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ 5 

ประเภท คือ การขายอาวุธ การค้าขายมนุษย์ การค้าขายสัตว์เป็น การค้าขายน้ำเมา และการค้าขายยาพิษ 

 2. มีโครงการและระเบียบของการรวมเป็นกลุ่มหรือองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

 3. มีแนวทางในการประกอบการกิจการให้ประสบความสำเร็จตามหลักของความยั่งยืน 

 4. เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีแสดงออกถึงการใช้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน 

 5. มีระบบการบริหารจัดการกลุ่มหรือองค์กรท่ีดีมีระบบตรวจสอบจากภายนอก และมีระบบสวัสดิการ

สำหรับสมาชิก 

 6. ให้ความใส่ใจกับส่ิงแวดล้อมในชุมชนและมีงานการสนับสนุนช่วยเหลืออื่นๆ ในชุมชน 
 

เง่ือนไขของวิสาหกิจชุมชนที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

 1. การประกอบการของวิสาหกิจชุมชน ในท่ีนี้ จะหมายถึง การออมทรัพย์ การผลิตหรือการแปรรูป และ

การบริการ (รวมเอางานของกลุ่มสวัสดิการชุมชนไว้ที่นี้ด้วย) 

 2. มีข้อมูลการประกอบการโดยต่อเนื่องมาแล้วมีข้อมูลแสดงผลการประกอบการ ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี  
 

หลักเกณฑ์ในการพิจรณาตัดสิน 

 หลักเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาประกอบการการสรรหาและจะเรียบเรียงนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ตัดสิน ประกอบด้วย  

 1. จริยธรรม-สัมมาชีพ 

 2. ความสามารถในการจัดการวิสาหกิจ 

 3. ความสามารถการจัดการองค์กร 

 4. ผลลัพธ์ต่อชุมชนท้ังในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 

 5. การสร้างสรรค์นวัฒกรรม 
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ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ  
 

 

ความสำคัญ 
“มูลนิธิสัมมาชีพ” เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานภายใต้ปณิธานและหลักของการ “สร้าง

สัมมาชีพให้เต็มพื้นที่”ด้วยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบูรณาการความร่วมมือภาค
ส่วนต่าง ๆ ทั้งรัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และ
ทรัพยากรไปร่วมสนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางสังคมและทำลายส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัดการรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้  

จากการดำเนินงานกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการ
ขับเคลื่อนความสำเร็จของการทำงานในระดับชุมชน อันเป็นฐานรากของหน่วยทางสังคมในระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และการพัฒนาประชาธิปไตย จึงได้ริเริ่มจัดให้มี “รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ขึ้นในปี พ.ศ. 
2559 และได้มอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรชุมชนและวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 16 รางวัล โดยแบ่งเป็น 5 
ประเภทด้วยกัน คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การเกษตรกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอาหาร การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่ใช่อาหาร และการบริการทางการเงินและสวัสดิการชุมชน จากการดำเนินงาน
ดังกล่าว มูลนิธิสัมมาชีพ จึงมีความประสงค์ท่ีจะจัดให้มีรางวัลขึ้นใหม่อีกรางวัลหนึ่ง เรียกว่า “รางวัลปราชญ์
ชาวบ้าน-ต้นแบบสัมมาชีพ” เพื่อยกย่องผลงานของผู้ที ่พัฒนา บุกเบิก ริเริ ่ม มุ ่งมั ่นสร้างสรรค์งานและ
ความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ นำเอาทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการความรู้ (รวมท้ังเทคโนโลยี) ไปสร้าง
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณค่า และ/หรือมูลค่าในอาชีพและกิจการที่ยั ่งยืน  
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในบริบทของชุมชนเมืองหรือชนบท โดยท่ีผลงานดังกล่าวเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีประจักษ์
ท้ังในระดับชุมชน ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ 

การจัดรางวัลครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 เป็นงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของมูลนิธิสัมมาชีพ ที่สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี ท่ีมุ่งให้มีการเช่ือมโยงมิติต่าง ๆ ของ “คน ชุมชน สังคม และรัฐ” เข้าด้วยกัน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปไปสู่การสร้างพลังต่อการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำพลังและ
ความสำเร็จท่ีเป็นสาระสำคัญจากภาคส่วนข้างล่างหรือฐานรากของสังคมไปร่วมสร้างให้เป็นพลังขับเคล่ือนด้วย 
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คุณสมบัติของปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ  
 

ผู้ท่ีมีความเหมาะสมจะได้รับรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ จากมูลนิธิสัมมาชีพ มีคุณสมบัติ
ในด้านต่าง ๆ เป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังนี้ 

 

 รายการ ประเด็นสำคัญ รายการบ่งช้ี 
1 ข้อมูลส่วนตัว 

(20 คะแนน) 
หลักจริยธรรม และอาชีพ
การงาน 
 

เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน  
ยึดหลักสัมมาอาชีวะ  

แบบอย่างระดับครอบครัว  
แบบอย่างระดับชุมชน  

2 งานท่ีทำและวิถีพัฒนา
นวัตกรรมสังคม 
(40 คะแนน) 

วิธีการ การริเริ่ม-สร้างสรรค์  
การเป็นผู้ลงมือทำ  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการ การนำเอาทุนปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคม
มาใช้งาน (นัยยะของการเป็นตัวแทนของพื้นท่ี
ทางสังคม)  
การปรับใช้ความรู้และเทคโนโลยีที ่ก้าวหน้า
(ความทันสมัยและความสามารถ)  
ร ูปแบบที ่ก ้าวหน้าของการประสานความ
ร่วมมือจากแหล่งสนับสนุนจากภาคส่วนอื่น   

3 ผลลัพธ์ของงาน 
(20 คะแนน) 

คุณค่าของการพัฒนางาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการมีความแตกต่างไปจาก
กรณีท่ัวไป  
สร้างความมั่นคงทางการตลาดและรายได้ทาง
เศรษฐกิจ  

4 ผลของการ
เปล่ียนแปลงต่อสังคม 
(20 คะแนน) 

การปรับเปล่ียนในระดับ
โครงสร้าง 

การเชื ่อมโยงระบบเศรษฐกิจและสังคมเข้า
ด้วยกัน  
การขยายผลงานออกไปสู่วงกว้าง 

 
รางวัลและการขับเคลื่อน “สัมมาชีพให้เต็มพื้นที่”  

การจัดรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2565 นี้ มี 3 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจัดให้มีการมอบรางวัลพร้อมกับการยกย่องผลงานในงานประจำปีของมูลนิธิสัมมาชีพ 
พร้อมกับริเริ่มการขยายเครือข่ายและขบวนขับเคล่ือนสัมมาชีพให้เต็มพื้นท่ี ท่ีประกอบไปด้วยผลงานของมูลนิธิ
สัมมาชีพ ผลงานของเครือข่ายพันธมิตร และผลงานของปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 
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การสรรหา และการตัดสิน 
 การดำเนินงานรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2565 นี ้ คณะกรรมการมูลนิธิ
สัมมาชีพ ได้จัดต้ังคณะกรรมการขึ้น 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตัดสินรางวัล (2) คณะกรรมการ
สรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งจะเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการสรรหา” โดยท่ีคณะกรรมการสรรหา ได้
จัดทำเอกสารแนะนำและเชิญชวนนี้ขึ้น เพื่อให้องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีได้ร่วมงานกับองค์กรชุมชน และผู้ท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ได้แนะนำข้อมูลเบื้องต้นของท่านเหล่านั้นมายังฝ่ายบริหารสำนักงาน
ของมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา ภายในเวลา 16.30 น. ของวันท่ี 31 
สิงหาคม  2565 เพื่อท่ีคณะกรรมการสรรหา จะได้ทำหน้าท่ีคัดกรอง และลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม (ใน
ระหว่างเดือนกันยายน) และนำเสนอข้อมูลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินรางวัลภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2565 ต่อไป 
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(ร่าง) กำหนดการ 

งานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” คร้ังที่ 8 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 21.30 น. 

ณ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

*********************************  

 

 

กิจกรรมภาคบ่าย (ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 2) 
 

13.30-14.00 น.    ลงทะเบียน 

14.00-14.05 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ  

    โดย คุณอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ มูลนิธิสัมมาชีพ 

14.05-14.15 น.  กล่าวเปิดเวที  

    โดย คุณเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ รองประธานกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ 

14.15-15.00 น. นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถิ่น จากบทเรียน 16 

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  

โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม  

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.00-15.30 น.  เวทีแลกเปลี่ยน “แนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถ่ิน  

กับการปฏิบัติการและการขยายผลเชิงพื้นที่”  

โดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.30-16.00 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถ่ิน   

โดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์  ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

กิจกรรมภาคค่ำ (ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4) 

17.00-18.00 น.  ลงทะเบียน 
 

พิธีมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 2022 

18.00-18.10 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ  

18.10-18.15 น.  วีดีทัศน์ ต้นแบบสัมมาชีพ ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย 
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18.15-18.20 น.  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน   

โดย  คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์  

ประธานคณะกรรมการจัดงานและรองประธานกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ 
 

18.20-19.00 น. เสวนา “เศรษฐกิจท้องถ่ิน ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”  

โดย ผู้ท่ีได้รับรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 2022  

   ดำเนินรายการ  โดยพิธีกร จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  

19.00-19.05 น.  วีดิทัศน์ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 2022  

19.05-19.20 น. มอบรางวัลและกล่าวแสดงยินดี  

โดย คุณเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ  

ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  

และรองประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 

19.20-19.25 น.  ถ่ายภาพหมู่ 

   รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 
 

 

พิธีมอบรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ  

19.25-19.30 น.  วีดิทัศน์ รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 2022 

19.30-19.45 น.  มอบรางวัลและกล่าวแสดงยินดี 

โดย คุณสมพล เกียรติไพบูลย์   

    ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสัมมาชีพ 

19.45-19.50 น.   ถ่ายภาพหมู่ 

   รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 
 

พิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ  

19.50-19.53 น.  วีดิทัศน์ รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 2022 

19.53-20.00 น. มอบรางวัลและกล่าวแสดงยินดี  

โดย คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ 

20.00-20.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “Stronger Together : เติบโตด้วยกัน ภายใต้สัมมาชีพ”  

โดย บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 2022 คุณเจริญ รุจิราโสภณ ประธาน

กรรมการบริหาร  บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม  

 
 



 
 

15 
 

20.30-20.45 น.  ถ่ายภาพหมู่รวมทุกรางวัล 

   รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ  

   รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 

   รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 
 

20.45-21.15 น.   พิธีมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน  

    โดย คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์  

   ประธานคณะกรรมการจัดงานและรองประธานกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ 

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 
 

                                  ************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




