แผนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
(ภายใตโครงการศูนยการเรียนรูท างไกลเศรษฐกิจพอเพียง การบริการวิชาการแกสงั คม)

วาระที่ 3.3

ประเด็นการมีสวนรวม : ศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาสูการเปนศูนยกลางของฐานขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงของ มสธ.
2. เพือ่ สรางกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข องประชาชน/ผูสนใจทัว่ ไป
เปาหมาย :
1. ประชาชน ชุมชน องคกรและสถาบันในสังคมไดรบั การเปด/ขยายโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูและสังคมฐานความรู
สนับสนุนพันธกิจ : การใหบริการวิชาการแกสงั คมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร สถาบันในสังคมเพื่อนําไปสูสงั คมแหงการเรียนรูและสังคมฐานความรู
สนับสนุนยุทธศาสตร : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม และมุงขยายโอกาสทางการศึกษา และการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวติ
กลยุทธ :
4.2.1 จัดตั้งศูนยบริการวิชาการแกสังคมระดับสถาบัน และสาขาวิชา
4.2.2 พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ / วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยที่เนนการสรางผลลัพธและผลกระทบทางบวกแกสงั คมอยางเปนรูปธรรม
4.2.3 จัดพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซตในการใหบริการวิชาการแกสงั คมในระบบทางไกล
4.2.4 จัดทํา Search Engine เพือ่ การใหบริการวิชาการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับ คณะกรรมการทีป่ รึกษาดานศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
การติดตามประเมินผล : 1. คณะกรรมการบริหารฯ ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ของกิจกรรมตางๆ
2. คณะกรรมการบริหารฯ นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการทีป่ รึกษาฯ และที่ประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการบริหารฯ เผยแพรผลการดําเนินงานแกประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียในแตละชวงเวลาตามความเหมาะสม

2

แผนดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เกณฑ

กิจกรรม / งาน

หนวยวัด เกณฑ

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

แนวทางการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ต.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การจัดทํา
หลักสูตรรวมกับ
กรมสงเสริม
การเกษตร

จํานวน
หลักสูตร

1

1. จัดทําหลักสูตร
ทางไกลเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. จัดประชุมสัมมนา
กับบุคคลตนแบบใน
ทุกสาขาอาชีพ

หลักสูตร

1

เรื่อง

5

1.การจัดทําหลักสูตรทางไกล
เศรษฐกิจพอเพียง (non degree)
แนวทางดําเนินกิจกรรม :
1.ประเมินผลจากการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรทางไกล
2.การจัดสัมมนาการจัดทําหลักสูตร
ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
3.จัดประกวดผลงานที่ มสธ.รวมกับ
กรมสงเสริมการเกษตร และ/หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย :
ภาคเกษตร , ภาคการศึกษา ,
หนวยงานวิสาหกิจ , ชุมชน/ทองถิน่
และภาคครัวเรือน

คณะ
กรรมการฯ

คณะ
กรรมการฯ

3

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เกณฑ

กิจกรรม / งาน

หนวยวัด เกณฑ

3. สัมภาษณบุคคล
ตัวอยางที่คณะ
กรรมการฯ คัดเลือก
ในแตละภูมิภาค เพี่อ
นํามาเผยแพรผาน
เว็บไซตฯ
4. จัดสัมมนา
ระดับประเทศ

ราย

4.1 ประชุมสัมมนา
บุคคลตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับประเทศ (จาก
หลากหลายอาชีพทุก
ภูมิภาค ทัว่ ประเทศ)

ครั้ง

2

1
(จัดป
2554)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก. ส.ค. ก.ย.
ค.

แนวทางการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

- สัมภาษณและบันทึกวีดิทัศน
คณะ
บุคคลตนแบบทีเ่ ปนตัวอยาง ใน กรรมการฯ
หลากหลายแงมุม เพื่อถอด
บทเรียนความสําเร็จ และนํา
เผยแพรผานเว็บไซตฯ
ป 2554

คณะ
กรรมการฯ

เรื่อง บทเรียนความสําเร็จของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากทัว่ ประเทศ

คณะ
กรรมการฯ

4
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลผลิต

ตัวชี้วัด

เกณฑ

กิจกรรม / งาน

หนวยวัด เกณฑ

2. พัฒนาบทเรียน
ออนไลน
( e-Learning )

จํานวน
บทเรียน
(เรือ่ ง)

8

1. พัฒนาบทเรียน
ออนไลนเพือ่ การ
ใหบริการความรู
ทางวิชาการแกสงั คม

3. พัฒนาเว็บไซต
ของศูนยฯ

จํานวน
เว็บไซต

1

1. ปรับปรุงเว็บไซตให ระยะเวลา
ทันสมัย
แลวเสร็จ

บทเรียน
(เรือ่ ง)

8

ก.ย.
2555

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก. ส.ค. ก.ย.
ค.

แนวทางการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

-

คณะ
กรรมการฯ

คณะกรรมการบริหารฯ
ถอดบทเรียนความสําเร็จ
และจัดทําเปนบทเรียน
ออนไลน นําเผยแพรผา น
เว็บไซตฯ
1.เชื่อมโยงขอมูลบุคคลตนแบบ /
ชุมชนตนแบบ
2.e-Book
3.เศรษฐกิจพอเพียงในหลากหลาย
อาชีพ (เพิ่มเมนู เชน ศ.พอเพียง
ดานการศึกษา , ธุรกิจ)

คณะ
กรรมการฯ

