วาระที่ 1.1

รายงานสรุปผลการดําเนินงานในการใหความสําคัญกับผูรับบริการและเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณพ.ศ.2553
(ตามแผนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
ประเด็นการมีสว นรวม : ศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง)
---------------------------------------------• กําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 การวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นที่
กําหนด และทบทวนองคประกอบของคณะทํางานภาคประชาชนใหเหมาะสมกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
และประเด็นที่กําหนด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยกําหนดใหโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชน ผูมีสวนไดสว นเสีย ไดเขามามีสวนรวม
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มสธ. (ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552) ไดดําเนินงานตามแผนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 นําแผนสูการปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ อาทิเชน จัดการประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนถอดบทเรียนความสําเร็จกับปราชญชาวบานทั้ง 4 ภาค (ทั่วประเทศ) รวมถึงการ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานผานชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิเชน เว็บไซตศูนยการเรียนรูทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง มสธ. (cdlearnse.stou.ac.th) หนังสือพิมพ โทรศัพท โทรสาร จดหมาย ใหบุคลากร/
นักศึกษา/ประชาชนผูสนใจทั่วไป ที่เปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน การบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งผานมาโครงการฯ มี
ผลการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และประสบผลสําเร็จดวยดี
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนแลวเห็นสมควรกําหนด
ประเด็นที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 โดยกําหนดใหโครงการศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มสธ. เปนประเด็น /โครงการที่มี
ความสําคัญและมีความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนผูสนใจทั่วไป ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดเขา
มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน การบริหารราชการของ
มหาวิทยาลัย และใหมีผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา รวมถึงการทบทวนองคประกอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาดานศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาใหเพิ่ม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน เสนอสภา24กย.53
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องคประกอบใหมีผูแทนจากปราชญชาวบาน ผูแทนภาคเอกชน เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการฯ
ชุดดังกลาวมีความครบถวนสมบูรณ ในการรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ตามแผนการสรางการมีสว นรวมของภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใตโครงการศูนย
การเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ในการนําแผนสูการปฏิบัติ เนื่องจากเปนโครงการยุทธศาสตรใน
แผนบริการวิชาการ / วิชาชีพสูสังคม และไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 (โครงการบริการวิชาการแกสังคม ) จํานวน 1,842,360 บาท เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคมและมุงขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษา
ตอเนื่องตลอดชีวิต และสนับสนุนพันธกิจที่ 2 พัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร สถาบัน
ในสังคม เพื่อนําไปสูสังคมแหงกาเรรียนรูและสังคมฐานความรู เปนโครงการที่สงผลตอประชาชน ชุมชน
ทองถิ่นทั่วประเทศและสังคมโดยรวม มีความพรอมทั้งดานขอมูล สื่อ เครือขายความรวมมือ ตลอดจน
การบูรณาการทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการในการดําเนินการ มีความเหมาะสม
ในการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมไดในหลายระดับทั้งระดับการใหขอมูลเปนความรู
การปรึกษาหารือ การเขามาเกี่ยวของตลอดจนการรวมดําเนินการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความ
ถูกตอง เหมาะสม ตอบสนองความตองการและเกิดประโยชนแกผูที่เกี่ยวของและสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ โครงการฯ ไดเสนอแผนการดําเนินงานฯ และองคประกอบของคณะกรรมการฯ ที่
ปรึกษาภาคประชาชน โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
1/2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 (นัดพิเศษ) และที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดานศูนยการเรียนรู
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2553 มีมติเห็นชอบใหบรรจุโครงการ
ศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการบริการวิชาการแกสังคม ) เปนโครงการฯ ที่ใช
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ และเห็นชอบแผนการสรางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 พรอมทั้งอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดานศูนย
การเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงชุดปจจุบันใหดํารงตําแหนงตอเนื่องอีก 1 วาระ และใหเพิ่ม
องคประกอบของคณะกรรมการที่มีผูทรงคุณวุฒิอีก 2 ทาน คือ ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย และ
นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน
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• ผลการดําเนินงาน ตามแผนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 (ภายใตโครงการศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการแก
สังคม)
1. การสรางเครือขายสูองคกรภาคเอกชน/ภาครัฐ/ประชาชน
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยไดประสานและทําความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและมีความหลากหลายมากขึ้น ไดแก
หนวยงานภาครัฐ :
(1) สถาบันสรางเสริมนวัตกรรมภูมิปญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมสงเสริมการเกษตร
(2) สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ภาคเอกชน/หนวยงาน/องคกรอิสะ :
(3) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก
(4) ผูแทนตามโครงการความรวมมือเพื่อการแกไขปญหาความยากจนการพัฒนาสังคมและ
สุขภาวะในพื้นที่ 17 จังหวัด
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 ประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐ :
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมหารือรวมกับกรมสงเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2553 เพือ่ หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 จัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ :
ศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มสธ. ประสานความรวมมือกับมูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก จัดงานสมัชชาวิชาการ
เกษตรกรรมยั่งยืน ป 2553 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
2.3 ประชุมสัมมนากับบุคคลตนแบบในทุกสาขาอาชีพ (ทั่วประเทศ) :
คณะกรรมการบริหารศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดประชุม
สัมมนาตามแผนการดําเนินงานฯ ภายใตโครงการศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
มสธ. ไปแลวทั้ง 4 ภาค (ทั่วประเทศ) จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขาประชุมสัมมนาฯ จํานวนรวม 96
คน ดังนี้

4

ครั้งที่ 1 : ภาคกลาง วันที่ 5-6 มิถนุ ายน 2553
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูเขาสัมมนาฯ จํานวน 24 คน
ครั้งที่ 2 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง วันที่ 26-27 มิถนุ ายน 2553
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ผูเขาสัมมนาฯ จํานวน 19 คน
ครั้งที่ 3 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2553
ณ จังหวัดอุดรธานี ผูเขาสัมมนาฯ จํานวน 17 คน
ครั้งที่ 4 : ภาคเหนือ วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553
ณ จังหวัดเชียงใหม ผูเขาสัมมนาฯ จํานวน 19 คน
ครั้งที่ 5 : ภาคใต วันที่ 28-29 สิงหาคม 2553
ณ จังหวัดสงขลา ผูเขาสัมมนาฯ จํานวน 17 คน
ผูเขาประชุมสัมมนาฯ จากทั้ง 4 ภาค (ทั่วประเทศ) มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 96 คน
ประกอบดวยผูแทนจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มาจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ในสวนของความ
คิดเห็นของปราชญชาวบานและผูเกี่ยวของทั้ง 4 ภาค สวนใหญเห็นวาการจัดสัมมนามีประโยชนมาก
ไดรับความรู ขอคิดใหม ๆ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางปราชญชาวบานสามารถนําไป
ประยุกตในการดําเนินชีวิตไดมาก พรอมใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะและยินดีเขารวมในการ
ดําเนินงานของศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดคือ
1. การใหศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง เปนศูนยกลางขอมูลทางวิชาการทุกดาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเจาะลึกบางประเด็นในพื้นที่จริง การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางปราชญชาวบาน ทั้งในระดับภาคและประเทศ การถอดบทเรียนความสําเร็จ
ของปราชญ ความสําเร็จในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลอาชีพตาง ๆ
การรวบรวมและจัดหมวดหมูองคความรู การใหปราชญชาวบานมีสวนรวมในการถายทอด
ความรู การปรับขอมูลที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัย และมีการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ
เว็บไซต ฯลฯ
2. การสรางเครือขายและมีการดําเนินงานรวมกัน โดยให มสธ. บูรณาการกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. บูรณาการการเรียนรูของนักศึกษากับศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาเปน
หลักสูตรระยะสั้น ที่มีมาตรฐานระดับมหาวิทยาลัย
4. การศึกษา วิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการขยายผล
ตอไป
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ผลการประเมินการจัดประชุมสัมมนาฯ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ จํานวน 5 ครั้ง สรุปไดคือ
หัวขอ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต

4.18
(83.53)

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ตอนบน)
4.44
(88.75)

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ตอนลาง)
3.77
(75.38)

1. ทานคิดวาสามารถนําขอคิดและ
ความรูที่ไดรับจากการประชุม
สัมมนาไปประยุกตใชในชีวิตไดใน
ระดับใด
2. ประโยชนที่ไดรับจากการ
ประชุมสัมมนา
3. ทานเห็นดวยมากนอยเพียงใด
ที่ควรสรางองคความรูเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจากวิถชี วี ติ ของบุคคล
ตนแบบทีป่ ระสบผลสําเร็จ
4. ทานเห็นดวยมากนอยเพียงใด
ที่ควรใหบคุ คลตนแบบทีป่ ระสบ
ผลสําเร็จมาแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางกันเปนประจํา

4.06
(81.11)

4.11
(82.22)

4.28
(85.56)
4.44
(88.89)

4.17
(83.33)
4.78
(95.56)

4.41
(88.24)
4.18
(83.53)

4.56
(91.25)
4.69
(93.75)

4.23
(84.62)
4.69
(93.85)

4.61
(92.22)

4.78
(95.56)

4.65
(92.94)

4.69
(93.75)

4.85
(96.92)

3. งานที่อยูระหวางดําเนินงาน
3.1 การจัดประชุมสัมมนาระดับประเทศ ภายใตหวั ขอ “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช โดยการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
3.2 การสัมภาษณเจาะลึกบุคคลตนแบบ พรอมทั้งบันทึกวีดิทัศน จํานวน 2 คน ที่มาจากการ
คัดเลือกของคณะกรรมการฯ และเปนบุคคลตนแบบที่มีสวนรวมในการเขาประชุมสัมมนาฯ
ทั้ง 5 ครั้ง จากทั้ง 4 ภาค (ทั่วประเทศ) เพื่อนํามาเผยแพรผานเว็บไซตฯ
3.3 การพัฒนาเว็บไซตศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
โดยการจัดทําบทเรียนออนไลน เชื่อมโยงขอมูลดานเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความครอบคลุม
3.4 การจัดทําบทเรียนออนไลน โดยคณะกรรมการฯ จะถอดจากบทเรียนความสําเร็จที่ไดรับ
จากบุคคลตนแบบ จากการประชุมสัมมนา ทั้ง 4 ภาค (ทั่วประเทศ)
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3.5 กําหนดแนวทาง/แผนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 (ภายใตโครงการศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการแก
สังคม)
3.6 การเสนอองคประกอบคณะทํางานจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง โดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับกรมสงเสริมการเกษตร
3.7 การจัดทําแนวทาง/แผนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 (ภายใตโครงการศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง บริการวิชาการแก
สังคม)

---------------------------------------------

