
แบบรายงานผลการด าเนินงานจดัการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9  เดือน ( 1 ต.ค. 52 – 30 ม.ิย. 53  ) 
หน่วยงาน  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  
   3. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้าง  
   เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ.  
   4. การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  
        หลกัสูตร  การอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และ  
   การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มหนีไฟ  
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. 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
   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 /  
   เลือกข่าวประชาสัมพนัธ์ หรือวาไรต้ีสุด-  
   สัปดาห์  นอกจากน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์  
   ท่ีบอร์ดหน่วยงาน อีกจ านวน 13 จุด ครอบ  
   คลุมเกือบทุกอาคารภายในมหาวทิยาลยั  
   2.  ข่าวส่ือมวลชน ในหนงัสือพิมพ ์คม ชดั   
   ลึก  ทุกวนัพุธสัปดาห์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน  
   และในหนงัสือพิมพ ์มติชน ทุกวนัพุธ  
   สัปดาห์ท่ี 2 และ 4  ของเดือน  เป็นข่าว   
   มสธ . ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกิจกรรม  
   ต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัใหป้ระชาชนทัว่ไป  
   และนกัศึกษา มสธ. ทัว่ประเทศไดรั้บทราบ  
   3. ภาพข่าว มสธ. เป็นภาพข่าวกิจกรรมท่ี  
   ทางมหาวทิยาลยัและหน่วยงานต่างๆ  
   ภายในมหาวทิยาลยัจดัข้ึน ถ่ายภาพโดย  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
   งานประชาสัมพนัธ์ และท าเป็นฐานขอ้มูล  
   ภาพถ่าย ใหทุ้กหน่วยงานสามารถสืบคน้  
   ไดจ้าก ระบบ e-service ของมหาวทิยาลยั  
   โดย ใชช่้องทาง http://eservice.stou.ac.th /  
   E-NEWS /ข่าวประชาสัมพนัธ์ /  
   หวัขอ้ภาพข่าว มสธ.  
     นอกจากน้ี  กองกลางยงัไดจ้ดัใหมี้การ -  แผนกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ 
   บูรณาการการจดัการความรู้จากการประชุม มสธ. (พ.ศ.2553-2556) 
   เชิงปฏิบติัการการสร้างเครือข่าย - ค  าสั่งมหาวทิยาลยัสุโขทยั 
   ประชาสัมพนัธ์ มสธ. เพื่อสนองนโยบาย ธรรมาธิราช ท่ี 2186/2553 
   วสิัยทศัน์ พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2553 
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เร่ือง  แต่งตั้งผูแ้ทนเครือข่าย 
   ท่ีจะตอ้งเตรียมองคก์ารใหมี้ศกัยภาพ ประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยั 
   พร้อมในทุกดา้นดว้ยการด าเนินงานตาม - โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
   กลยทุธ์ ซ่ึงกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 
   ท่ีส าคญัประการหน่ึง คือการสร้างศกัยภาพ มสธ. 
   ภายใน มสธ. ใหมี้ความเขม้แขง็และครอบ - ค  าสังมหาวทิยาลยัสุโขทยั 
   คลุมรอบดา้น โดยอาศยัความร่วมมือจาก ธรรมาธิราช ท่ี 1645/2553 
   บุคลากรภายในทุกกลุ่ม  เน่ืองจากการ ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 
   ประชาสัมพนัธ์ถือเป็นหนา้ท่ีของบุคลากร เร่ือง  ใหบุ้คลากรเดินทางไป 
   มสธ. ทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัสร้าง ช่วยกนั ประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อสร้าง 
   ปฏิบติั ซ่ึงไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของบุคลากรใน เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ภายใน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
   งานประชาสัมพนัธ์เท่านั้น บุคลากรใน มหาวทิยาลยั  ณ  โรงแรมระยอง 
   หน่วยงานทุกกลุ่มจะเป็นผูท่ี้มีบทบาท ชาเล่ย ์ อ.แกลง  จ.ระยอง 
   ส าคญั และมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย ในวนัท่ี 7 - 9  มิถุนายน  2553 
   และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์  
   มสธ. ใหมี้ความแขง็แกร่ง เพื่อสนบัสนุน  
   เป้าหมายของ มสธ.   ดงันั้นการจดัประชุม  
   เชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างเครือข่ายการ  
   ประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัจะมีผลให้  
   งานประชาสัมพนัธ์ มสธ. มีเครือข่ายท่ี  
   ครอบคลุมทุกหน่วยงานรวมถึงศูนยว์ทิย-  
   พฒันา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ทัว่ประเทศ  
   ท าใหก้ารด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของ  
   มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพ  มีความเขม้แขง็  
   และมีความเป็นเอกภาพ สามารถส่ือสาร  
   ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่ือบุคคล  
   เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เป็นเครือข่ายการ  
   ส่ือสารท่ีสนองวตัถุประสงคข์องการ  
   ประชาสัมพนัธ์ไดม้ากกวา่ การส่งผา่น  
   ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ  
   แต่ผลยงัสามารถสร้างและเปล่ียนแปลง  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
   ทศันคติ หรือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี รวมทั้ง  
   สร้างและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือ  
   ความร่วมมือสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึนในกลุ่ม  
   เป้าหมายต่าง ๆ  
3) เพื่อรวบรวมการถ่ายทอดขอ้มูล จ านวนคร้ังท่ีมีการจดัถ่ายทอดขอ้มูล 2 คร้ัง งานประชาสัมพนัธ์  กองกลาง - โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ความรู้จากบุคลากรของ ความรู้จากบุคลากรของมหาวทิยาลยั  จดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้าง สร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลยั   ผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วน ผูรั้บบริการ  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ  เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ. มสธ.  ระหวา่งวนัท่ี 7-9 มิถุนายน 
ไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืน องคก์รอ่ืน  ระหวา่งวนัท่ี 7-9 มิถุนายน 2553 ณ  มสธ. 2553  ณ  มสธ. และโรงแรม 
   และโรงแรมระยองชาเล่ย ์ อ.แกลง ระยองชาเล่ย ์ อ.แกลง  จ.ระยอง 
   จ.ระยอง ท าใหเ้ห็นความส าคญัของ จ.ระยอง  
   เครือข่ายส่ือบุคคลเพื่อการประชาสัมพนัธ์  
   ท่ีก่อใหเ้กิดผลดีหลายประการ  คือ  
    1. เป็นช่องทางการประสานงานร่วมกนั  
   ในหลายระดบั  
    2. เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และ  
   สารสนเทศ  
    3. เกิดการแลกเปล่ียนและระดมทรัพยากร  
    4. เกิดการสร้างสรรคแ์ละพฒันาความรู้  
   ใหม่ ๆ  
    5. เกิดช่องทางการสร้างกระแสผลกัดนั  
   ประเด็นใหม่ ๆ  
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เป้าหมาย ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
   ศูนยรั์กษาความปลอดภยั  กองกลาง - ค  าสั่งมหาวทิยาลยัสุโขทยั 
   จดัฝึกอบรมหลกัสูตรการอบรมดบัเพลิง ธรรมาธิราช ท่ี 2828/2553 
   ขั้นตน้และการฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้ม ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 
   หนีไฟ  ใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน เร่ือง ใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึก 
   ต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั อบรมป้องกนั – ระงบัอคัคีภยั 
4)  เพื่อให้เกิดการแสวงหาและ จ านวนเร่ืองท่ีมีการแลกเปล่ียนวธีิ 1 เร่ือง กองกลาง จดัใหมี้การแลกเปล่ียนวธีิปฏิบติั - โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
แลกเปล่ียนวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศซ่ึง ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศซ่ึงไดจ้ากกระบวน  จากการจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์  
ไดจ้ากกระบวนการจดัการความรู้ การจดัการความรู้  สร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ. มสธ.  ระหวา่งวนัท่ี 7-9 มิถุนายน 
   เม่ือวนัท่ี 7 - 9 มิถุนายน 2553 ณ  มสธ. 2553  ณ  มสธ. และโรงแรม 
   และโรงแรมระยองชาเล่ย ์ อ.แกลง ระยองชาเล่ย ์ อ.แกลง  จ.ระยอง 
   จ.ระยอง  ท าให้รู้วา่เครือข่ายส่ือบุคคลเพื่อ จ.ระยอง  
   การประชาสัมพนัธ์จะประสบความส าเร็จ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   ตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  ดงัน้ี - ระบบ Internet มหาวทิยาลยั 
   1. การรับรู้ร่วมกนั http://www.stou.ac.th/Opr/ 
   2. การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั Central/general/ 
   3. การมีผลประโยชน์ร่วมกนั  อาทิ   
   ช่ือเสียง การยอมรับ ความภาคภูมิใจ  
   4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย  
   อยา่งกวา้งขวาง  
   5. การเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั  
   6. การพึ่งพิงร่วมกนั  
   7. การปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน  
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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  ท่ีประชุมหวัหนา้หน่วยงาน 
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  
   นอกจากน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีบอร์ด  
   หน่วยงาน อีกจ 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   กองกลาง  จดัใหมี้การน าผลการจดัการความรู้ - สรุปการประชุมระดมสมอง 
ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน   โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่าย (SWOT) และโครงการของ 
   ประชาสัมพนัธ์ มสธ. มาปรับปรุง/พฒันางาน เครือข่ายจาก 3 กลุ่มหน่วยงาน 
   ประชาสัมพนัธ์ มสธ. โดยงานประชาสัมพนัธ์ - บนัทึก ท่ี ศธ 0522.01(01)/869 
   จดักิจกรรมระดมความคิดผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิง ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 
   ปฏิบติัการไดเ้สนอร่างโครงการของเครือข่าย เร่ืองสรุปผลการประชุมเชิง 
   PR มสธ. จาก 3 กลุ่มหน่วยงาน  คือ ปฏิบติัการเพื่อสร้างเครือข่าย 
   1. กลุ่มสาขาวชิา  ช่ือโครงการ “ใกล.้..ไกลเรา การประชาสัมพนัธ์ มสธ. 
   ใกลก้นั” - รายงานผลการประชุมเชิง 
   2. กลุ่มศูนยว์ทิยพฒันา  ช่ือโครงการ “ธ ารงรักษา ปฏิบติัการ เพื่อสร้างเครือข่าย 
   เครือข่ายประชาสัมพนัธ์” ประชาสัมพนัธ์ มสธ. 
   3. กลุ่มส านกั/กอง/ฝ่าย  ช่ือโครงการ “การพฒันา - บนัทึก ท่ี ศธ 0522.01(01)/ว 868 
   บุคลากรของหน่วยงานใหเ้ป็นเครือข่าย ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 
   ประชาสัมพนัธ์ เร่ือง รายงานความคืบหนา้การ 
   โดยงานประชาสัมพนัธ์จะน าโครงการดงักล่าวมา ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้าง 
   ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมใหห้มาะสมและสามารถ เครือข่ายการประชาสัมพนัธ์  
   น ามาใชป้ฏิบติังานไดจ้ริงในแผนปฏิบติัการ มสธ. เพื่อแจง้ถึงความคืบหนา้ 
   ประชาสัมพนัธ์ในปีงบประมาณ 2554 ของการด าเนินโครงการ ฯให้ 
    ผูแ้ทนเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 
    ทราบ 
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กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
3. พฒันาระบบการบริหารจัดการความรู้ของมหาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. จดัท าโครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อพฒันา เร่ือง 1 งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง ขออนุมติัจดัท า - บนัทึกท่ี ศธ 0522.01(01)/526 
ความรู้และทกัษะให้กบัเครือข่ายประชาสัมพนัธ์/ผูมี้ส่วนได ้   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่าย ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2553 
ส่วนเสีย   ประชาสัมพนัธ์ มสธ. ระหวา่งวนัท่ี 7-9 มิถุนายน เร่ือง ขออนุมติัจดัโครงการ 
   2553  ณ  มสธ. และโรงแรมระยองชาเล่ย ์ ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้าง 
   จ.ระยอง  โดยมีวตัถุประสงค ์ เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ. 
   1. เพื่อจดัตั้งและก าหนดบทบาท ภารกิจ ของ  
   เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ.  
   2. เพื่อจดัท าแผนการด าเนินการเครือข่าย  
   ประชาสัมพนัธ์  
   3. เพื่อพฒันาความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้  
   ประสบการณ์ดา้นการประชาสัมพนัธ์ร่วมกนั  
   ในเครือข่าย  
   4. เพื่อก าหนดแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลดา้น  
   การประชาสัมพนัธ์จากเครือข่าย  
4. จดัใหมี้การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด คร้ัง 2   กองกลาง  จดัท าโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ - รายงานผลการประชุมเชิง 
แบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ จากผูรั้บบริการ   สร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ. ในระหวา่ง ปฏิบติัการ เพื่อสร้างเครือข่าย 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืน   วนัท่ี 7 - 9 มิถุนายน 2553 ร มสธ. และโรงแรม ประชาสัมพนัธ์ มสธ. 
   ระยองชาเล่ย ์ อ.แกลง  จ.ระยอง  เพื่อถ่ายทอด - ระบบ Internet มหาวทิยาลยั 
   แบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ใหก้บั http://www.stou.ac.th/Opr/ 
   สมาชิกเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ. Central/general/ 
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กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
   ผลท่ีไดรั้บจากการประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี  
   1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการไดรั้บความรู้  
   ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์  
   ของ มสธ. รวมทั้งไดรั้บทราบแนวทางในการ  
   ขบัเคล่ือนเครือข่าย  
   2. การจดักิจกรรมระดมความคิดเพื่อจดัท า  
   โครงการเชิงปฏิบติัการฯไดแ้บ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
   เป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มใหเ้สนอร่างโครงการ  
   ดงัน้ี  
   กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาขาวชิา  ช่ือโครงการ “ใกล.้..ไกล  
   เราใกลก้นั  
   กลุ่มท่ี 2 กลุ่มศูนยว์ทิยพฒันา  ช่ือโครงการ  
   “ธ ารงรักษาเครือข่ายประชาสัมพนัธ์”  
   กลุ่มท่ี 3 กลุ่มส านกัและหน่วยงาน  ช่ือโครงการ  
   “การพฒันาบุคลากรของหน่วยงานใหเ้ป็น  
   เครือข่ายประชาสัมพนัธ์”  
   3. จดัท าท าเนียบเครือข่ายประชาสัมพนัธ์   
   เพื่อสะดวกในการติดต่อระหวา่งเครือข่าย  
   4. จดัท า Group Mail ของเครือข่ายประชาสัมพนัธ์  
   โดยส่งขอ้มูลข่าวสารไดท่ี้ pr_stou@hotmail.com  
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กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
4. พฒันาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพือ่ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
5. จดัใหมี้การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ ระบบ 1  กองกลาง  มีการน าขอ้มูลการสรุปผลการจดั - ระบบ Internet มหาวทิยาลยั 
เป็นองคค์วามรู้ต่าง ๆ ของกองกลาง   ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างเครือข่ายการ http://www.stou.ac.th/Opr/ 
   ประชาสัมพนัธ์ รายงานความคืบหนา้โครงการ Central/general/ 
   ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่าย - pr_stou@hotmail.com   
   ประชาสัมพนัธ์ มสธ.    
   ไวบ้นระบบ Internet ของมหาวทิยาลยั   
   เพื่อเผยแพร่เป็นองคค์วามรู้ของหน่วยงาน  
   และไดจ้ดัท า Group Mail เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียน  
   ขอ้มูลข่าวสารทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่าย  
   ประชาสัมพนัธ์โดยใชช่ื้อ pr_stou@hotmail.com    
   ซ่ึงมีคุณนิติ  พานนาค  นกัประชาสัมพนัธ์    
   เป็นผูป้ระสานงาน  
6. จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เร่ือง 1   กองกลาง  ก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบในการ - ระบบ Internet มหาวทิยาลยั 
ท่ีมีการแลกเปล่ียนจาก ผูมี้ประสบการณ์  ผูรั้บบริการ    วเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียน http://www.stou.ac.th/Opr/ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และองคก์รอ่ืน เพื่อจดัเก็บอยา่งเป็น   เรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์ ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วน Central/general/ 
ระบบไวบ้นเวบ็/สารสนเทศของหน่วยงาน   ไดเ้สีย และองคก์ารอ่ืน  โดยสรุปผลจากโครงการ  
   ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่าย - ระบบบริการสารสนเทศของ 
   ประชาสัมพนัธ์ มสธ. เพื่อจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ มหาวทิยาลยั  
   ไวใ้นระบบ  Internet มหาวทิยาลยั  รวมทั้งจดัให้ (E-Service.STOU) 
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กจิกรรม หน่วยวดั เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างองิ 
   มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมการจดัโครงการ http://e-doc.stou.ac.th/stoudoc/ 
   ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่าย Newsindex.html 
   ประชาสัมพนัธ์ มสธ.ไวบ้นระบบบริการ  
   สารสนเทศ มสธ.  (E-Service.STOU)  
   E-News     ข่าวประชาสัมพนัธ์      ภาพข่าว มสธ.  
     

 

 

*ปัญหาและอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

*สรุปผลการประเมินการจดัการความรู้ในภาพรวมของหน่วยงาน ด าเนินการตามแผนได ้ร้อยละ   100               
*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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