
แบบรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6  เดือน ( 1 ต.ค. 52 – ม.ีค. 53  ) 

กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี      วนัทีส่่ง   26  ตุลาคม  2553 
A 1  เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
1) จดัท าฐานขอ้มูลเผยแพร่ จ านวนฐานขอ้มูลเผยแพร่องคค์วามรู้ 1 ฐาน   กองกลาง  ไดด้ านินการจดัท าฐานขอ้มูล - ระบบ Internet มหาวทิยาลยั 
องคค์วามรู้   เผยแพร่องคค์วามรู้ในเร่ือง http://www.stou.ac.th/Opr/ 
   1.  ความรู้เก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นนอยา่ง Central/general/ 
   ปลอดภยั  
    2. อุบติัเหตุจราจรและการป้องกนั  
2) บูรณาการการจดัการความรู้ให้ จ านวนเร่ืองท่ีมีการบูรณาการ 1  เร่ือง  กองกลาง ไดด้ าเนินการจดัการความรู้ให้ - http://eservice.stou.ac.th/ 
เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า   เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า  โดยมีการจดั E-NEWS /เลือกข่าวประชาสัมพนัธ์  
   ท าระบบข่าวประชาสัมพนัธ์ มสธ. หรือวาไรต้ีสุดสัปดาห์ 
   เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ข่าว หรือ - http:// eservice.stou.ac.th/ 
   กิจกรรมต่าง ๆภายในมหาวทิยาลยัให ้  E-NEWS /ข่าวประชาสัมพนัธ์ /  
   บุคลากรทราบโดยทัว่กนั   ดงัน้ี หวัขอ้ภาพข่าว มสธ. 
   1 .ข่าวรายวนัมหาวทิยาลยั ( ทุกวนัจนัทร์  
   พุธ ศุกร์ ) และ ข่าววาไรต้ีสุดสัปดาห์  
   (ทุกวนัพุธ) เป็นข่าวกิจกรรมท่ีมหวทิยาลยั  
   และหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัจดัข้ึน  
   รวมถึงข่าวต่าง ๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั  
   และสาระน่ารู้ทัว่ไปท่ีบุคลากรใหค้วาม  
   สนใจ โดยประชาสัมพนัธ์ ทาง เวบ็ไซต ์  
   ภายใน http://eservice.stou.ac.th / E-NEWS   
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
    เลือกข่าวประชาสัมพนัธ์ หรือวาไรต้ีสุด-  
   สัปดาห์  นอกจากน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์  
   ท่ีบอร์ดหน่วยงาน อีกจ านวน 13 จุด    
   ครอบคลุมเกือบทุกอาคารภายใน  
   มหาวทิยาลยั  
   2.  ข่าวส่ือมวลชน ในหนงัสือพิมพ ์คม ชดั   
   ลึก  ทุกวนัพุธสัปดาห์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน  
   และในหนงัสือพิมพ ์มติชน ทุกวนัพุธ  
   สัปดาห์ท่ี 2 และ 4  ของเดือน เป็นข่าวของ   
   มสธ . ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรม  
   ต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัใหป้ระชาชนทัว่ไป  
   และนกัศึกษา มสธ. ทัว่ประเทศไดรั้บทราบ  
   3. ภาพข่าว มสธ. เป็นภาพข่าวกิจกรรมท่ี  
   ทางมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่างๆ  
   ภายในมหาวทิยาลยัจดัข้ึน ถ่ายภาพโดย  
   งานประชาสัมพนัธ์ และท าเป็นฐานขอ้มูล  
   ภาพถ่าย ใหทุ้กหน่วยงานสามารถสืบคน้  
   ไดจ้าก ระบบ e-service ของมหาวทิยาลยั  
   โดย ใชช่้องทาง http:// eservice.stou.ac.th /   
   E-NEWS / ข่าวประชาสัมพนัธ์ /   
   หวัขอ้ภาพข่าว มสธ.  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
3) เพื่อรวบรวมการถ่ายทอดขอ้มูล จ านวนคร้ังท่ีมีการจดัถ่ายทอดขอ้มูล 2 คร้ัง รอผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน และ - แผนกลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ 
ความรู้จากบุคลากรของ ความรู้จากบุคลากรของมหาวทิยาลยั  12 เดือน  โดยงานประชาสัมพนัธ์   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยั   ผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วน ผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ  กองกลาง จะจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติั (พ.ศ.2553-2556) 
ไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืน องคก์รอ่ืน  การสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ.    
   จ านวน  2  คร้ัง  
     
4)  เพื่อให้เกิดการแสวงหาและ จ านวนเร่ืองท่ีมีการแลกเปล่ียนวธีิ 1 เร่ือง รอผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ - แผนกลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์ 
แลกเปล่ียนวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศซ่ึง ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศซ่ึงไดจ้ากกระบวน  12  เดือน โดยงานประชาสัมพนัธ์   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ไดจ้ากกระบวนการจดัการความรู้ การจดัการความรู้  กองกลาง  จะจดัโครงการประชุมเชิง (พ.ศ.2553-2556) 
   ปฏิบติัการสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์  
   มสธ.   จ  านวน  2  คร้ัง  
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A 2 แผนงาน 

กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
1. พฒันาฐานความรู้ เพือ่การแลกเปลีย่นแบ่งปันความรู้อย่างยัง่ยนื 
1. จดัประชุมเพื่อก าหนดประเด็นและเป้าหมายการจดัการ คร้ัง 1  กองกลาง จดัประชุมหวัหนา้หน่วยงานเพื่อ - รายงานการประชุม 
ความรู้ตามท่ีก าหนด พร้อมก าหนดผูรั้บผดิชอบ   พิจารณา การจดัท าแผนการจดัการความรู้  ท่ีประชุมหวัหนา้หน่วงาน 
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี   ประจ าปีงบประมาณ 2553 และแผนยทุธศาสตร์ ภายในกองกลาง  คร้ังท่ี 1/2553 
   การจดัการความรู้ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) โดยให ้ เม่ือวนัท่ี  25 พฤษภาคม  2553 
   คณะกรรมการจดัการความรู้ของหน่วยงาน  
   พิจารณากิจกรรมท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของ  
   หน่วยงาน และก าหนดผูรั้บผิดชอบแต่ละกิจกรรม  
   ตามแผนการด าเนินงานการจดัการความรู้  
2. จดัท าฐานขอ้มูล/ปรับปรุง/พฒันาระบบข่าว ฐาน 1  กองกลาง ไดด้ าเนินการจดัท าฐานขอ้มูล/  
ประชาสัมพนัธ์  มสธ.   ปรับปรุง/พฒันาการจดัท าระบบข่าว  
   ประชาสัมพนัธ์ มสธ. ใหท้นัเหตุการณ์และ  
   ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  ดงัน้ี  
   1 .ข่าววนัน้ี  (ทุกวนัจนัทร์  พุธ  ศุกร์)  และ - http://eservice.stou.ac.th/  
   ข่าววาไรต้ีสุดสัปดาห์  (ทุกวนัพุธ) E-NEWS / เลือกข่าว  
   เป็นข่าวกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยั และหน่วยงาน ประชาสัมพนัธ์ หรือวาไรต้ี 
   ภายในมหาวทิยาลยัจดัข้ึน  รวมถึงข่าวต่าง ๆ สุดสัปดาห์ 
   ภายนอกมหาวทิยาลยั และสาระน่ารู้ทัว่ไปท่ี - http://eservice.stou.ac.th/ 
   บุคลากรใหค้วามสนใจโดยประชาสัมพนัธ์ทาง  E-NEWS /ข่าวประชาสัมพนัธ์ /  
   เวบ็ไซตภ์ายใน http://eservice.stou.ac.th /E-NEWS/ หวัขอ้ภาพข่าว มสธ. 
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กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
    เลือกข่าวประชาสัมพนัธ์ หรือวาไรต้ีสุดสัปดาห์  
   นอกจากน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์าทท่ี์บอร์ด  
   หน่วยงานอีก จ านวน  13  จุด  ครอบคลุมเกือบทุก  
   อาคารภายในมหาวทิยาลยั  
   2.  ข่าวส่ือมวลชน ในหนงัสือพิมพ ์คม  ชดั  ลึก  
   ทุกวนัพุธสัปดาห์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน และใน  
   หนงัสือพิมพ ์มติชน ทุกวนัพุธ สัปดาห์ท่ี 2 และ 4  
   ของเดือน  เป็นข่าว  มสธ .ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร  
   และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัให ้  
   ประชาชนทัว่ไป และนกัศึกษา มสธ. ทัว่ประเทศ  
   ไดรั้บทราบ  
   3. ภาพข่าว มสธ. เป็นภาพข่าวกิจกรรมท่ีทาง  
   มหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน  
   มหาวทิยาลยัจดัข้ึน  ถ่ายภาพโดย  
   งานประชาสัมพนัธ์  และท าเป็นฐานขอ้มูล  
   ภาพถ่าย  ใหทุ้กหน่วยงานสามารถสืบคน้ไดจ้าก  
   ระบบ e-service ของมหาวทิยาลยัโดยใชช่้องทาง  
   http://eservice.stou.ac.th / E-NEWS /   
   ข่าวประชาสัมพนัธ์ / หวัขอ้ภาพข่าว มสธ.  
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กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
2. บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากบัระบบการท างานของหน่วยงานเพือ่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
2. จดัใหมี้การน าผลการจดัการความรู้มาปรับปรุงการ เร่ือง 1 รอผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ   
ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน   12  เดือน โดยงานประชาสัมพนัธ์   กองกลาง  
   จะจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้าง  
   เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ. ระหวา่งวนัท่ี  
   ระหวา่งวนัท่ี 7 - 9  มิถุนายน 2553  ณ มสธ. และ  
   โรงแรมระยองชาเล่ย ์ อ.แกลง   จ.ระยอง    
   และจะจดัโครงการพฒันาเครือข่าย  
   ประชาสัมพนัธ์ ระยะท่ี 2  
   “จะเป็นนกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพไดอ้ยา่งไร”  
   ระหวา่งวนัท่ี 20 - 22 กนัยายน 2553  
3. พฒันาระบบการบริหารจัดการความรู้ของมหาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. จดัท าโครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อพฒันา เร่ือง 1 กองกลาง จะจดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ - แผนกลยทุธ์ ประชาสัมพนัธ์ 
ความรู้และทกัษะใหก้บัเครือข่ายประชาสัมพนัธ์/ผูมี้ส่วนได ้   สร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ. 2 คร้ัง มสธ.  (พ.ศ.2553-2556) 
ส่วนเสีย   ซ่ึงจะด าเนินการรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  
4. จดัใหมี้การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด คร้ัง 2 รอผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน - แผนกลยทุธ์ ประชาสัมพนัธ์ 
แบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ จากผูรั้บบริการ   โดยผลการด าเนินงานรอบ  9  เดือน  มสธ.  (พ.ศ.2553-2556) 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืน   งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง จดัโครงการประชุม  
   เชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ.  
   ระหวา่งวนัท่ี 7 - 9 มิถุนายน 2553 ณ  มสธ.  
   และโรงแรมระยองชาเล่ย ์ อ.แกลง  จ.ระยอง  



7 

 

กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
4. พฒันาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพือ่ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
5. จดัใหมี้การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ ระบบ 1 กองกลาง จดัใหมี้การน าระบบสารสนเทศมาใช ้ - http://eservice.stou.ac.th/  
เป็นองคค์วามรู้ต่าง ๆ ของกองกลาง   ในการเผยแพร่ E-NEWS / เลือกข่าว  
   1. ข่าวรายวนั และ ข่าววาไรต้ีสุดสัปดาห์ ประชาสัมพนัธ์ หรือวาไรต้ี 
   2. ข่าวส่ือมวลชน สุดสัปดาห์ 
   3. ภาพข่าว มสธ. - http://eservice.stou.ac.th/ 
     E-NEWS /ข่าวประชาสัมพนัธ์ /  
    หวัขอ้ภาพข่าว มสธ. 
6. จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เร่ือง 1 รอผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ  
ท่ีมีการแลกเปล่ียนจาก ผูมี้ประสบการณ์  ผูรั้บบริการ    12  เดือน โดยงานประชาสัมพนัธ์    
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืน เพื่อจดัเก็บอยา่งเป็น   กองกลาง  จะจดัโครงการประชุมเชิง  
ระบบไวบ้นเวบ็/สารสนเทศของหน่วยงาน   ปฏิบติัการสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์  
   มสธ. ระหวา่งวนัท่ี 7-9 มิถุนายน 2553  
   ณ  มสธ. และโรงแรมระยองชาเล่ย ์   
   อ.แกลง   จ.ระยอง  และจะจดัโครงการ  
   พฒันาเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ ระยะท่ี 2  
   “จะเป็นนกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพได ้  
   อยา่งไร”  ระหวา่งวนัท่ี 20 - 22 กนัยายน  
   2553  
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*ปัญหาและอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*สรุปผลการประเมินการจดัการความรู้ในภาพรวมของหน่วยงาน ด าเนินการตามแผนได ้ร้อยละ 50               
*ช่ือผู้รับผดิชอบรายงาน     นางมะล ิ สุขสุสร           โทร. 7049             E-mail    mali.suk@stou.ac.th 

**ค าอธิบาย    การรายงานผลการด าเนินงานขอความร่วมมือใหร้ะบุรายละเอียดอยา่งชดัเจนวา่  ใคร / ท าอะไร,เร่ืองอะไร / เม่ือไร / ท่ีไหน / อยา่งไร / ผลท่ีไดรั้บมีอะไรบา้ง  
                       ถา้ยงัไม่ไดด้ าเนินการตามท่ีก าหนดช่วงเวลาไวใ้นแผน ขอใหร้ายงานวา่ จะท าเร่ืองนั้น ๆ  เม่ือไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร 
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