
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

หน่วยงาน  กองกลาง   ส านักงานอธิการบด ี
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชีท้ี ่7.2   การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบนัเรียนรู ้  
 
ผลการด าเนนิงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1. มีการก าหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการจัดการ     กองกลาง   มีการจัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง    กก. 7.2-1(1)  รายงานการประชุมที ่
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ โดยมีผู้อ านวยการกองกลาง เปน็ประธาน เข้าร่วมก าหนดประเด็นความรู้  ประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายในกองกลาง  
หน่วยงานอย่างน้อย 1 พันธกิจ (การสร้างเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ.) และเป้าหมายของการจัดการความรู้                          คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ 5 ปี 2553 (หน้าที่ 3-5) 
 ของกองกลาง (พ.ศ.2553-2557) และพิจารณากิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน กก. 7.2-1(2)  แผนยุทธศาสตรก์ารจัด 
 พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ การความรู้ 5 ปี ของกองกลาง 
  พ.ศ. 2553 - 2557 
  กก. 7.2-1(3) แผนการจัดการความรู้ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ 
  กองกลาง 
   
2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรู้และ    กองกลาง  ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากร กก 7.2-2(1)  รายชื่อเครือข่าย 
ทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  จ านวน  9  คน   และตัวแทนหน่วยงานภายใน ประชาสัมพนัธ์ มสธ. ที่เข้าร่วมโครงการ 
 มหาวิทยาลัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ มสธ.  จ านวน ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายฯ 
 42 คน  รวมเป็น  51  คน  เพื่อให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2553 
 มีศักยภาพ  มีความเข้มแข็ง  และมีเอกภาพ  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   กก 7.2-2(2)  รายชื่อเครือข่าย 
 อีกทั้งสื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สนองวัตถุประสงค์ ประชาสัมพนัธ์ มสธ. ที่เข้าร่วมโครงการ 
 ของการประชาสัมพันธ์ได้มากกว่าการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธฯ์ 
  เมื่อวันที่ 20 – 22 กันยายน 2553 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของ  กองกลาง  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการให้กับบุคลากรงานประชาสัมพนัธ์ กก. 7.2-3(1) หนังสือเชิญวิทยากร 
ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  เพื่อค้นหา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มสธ.  จ านวน 2 ครั้ง ภายนอก  จ านวน 4 ฉบับ 
แนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ ครั้งที่ 1   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  กก. 7.2-3(2)  รายงานผลการประชุม 
เผยแพรไ่ปสูบุ่คลากรกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด มสธ. ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมระยองชาเล่ย์ อ.แกลง เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่าย 
 จ.ระยอง โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในการสร้าง ประชาสัมพันธ์ มสธ. 
 เครือข่ายประชาสัมพันธ์มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

    1. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ บรรยายเรื่อง “การสร้างและขับเคลื่อน  
        เครือข่ายประชาสัมพันธ์”  
    2. คุณสุนทร  คุณชัยมัง  อภิปราย เรื่อง “เส้นทางสู่ความส าเร็จของ  
        เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มสธ.”  
    3. ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล  อภิปราย เรื่อง “เส้นทางสู่ความส าเร็จของ  
        เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มสธ.”  
    4. คุณพีระพงษ์  กลิ่นละออ  อภิปราย เรื่อง “เส้นทางสู่ความส าเร็จของ  
        เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มสธ.”  
 สรุปผลทีไ่ด้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายฯ  
    1. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ  
        ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ มสธ. รวมทั้งได้รับทราบแนวทางในการ  
        ขับเคลื่อนเครือข่าย  
    2. จัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือจัดท าโครงการเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อ  
        งานประชาสัมพันธ์จะได้น าโครงการดังกล่าวมาปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้  
        เหมาะสม และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริงในแผนปฏิบัติการ  
        ประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2554  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
     3. จัดท าท าเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสะดวกในการติดต่อระหว่าง  
         เครือข่าย  
     4. จัดท า Group Mail เพ่ือส่งข้อมูลข่าวสาร  
 ครั้งที่สอง  โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ระยะที่ 2 “จะเป็น กก. 7.2-3(3) หนังสือเชิญวิทยากร 
 นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพได้อย่างไร”  ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน ภายใน  จ านวน 4 ฉบับ และภายนอก 
 2553 ณ ห้องประชุม 1608  อาคารบริหาร  ชั้น 6 โดยเชิญวิทยากรทั้ง จ านวน 4 ฉบับ 

 ภายในและภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถในการสร้างนักประชาสัมพันธ์ กก. 7.2-3(4)  รายงานผล และสรุปผลที่ได้ 
 มืออาชีพมาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฯ  ดังนี้ จากการจัดฝึกอบรมอบรมโครงการพัฒนา 
 วิทยากรภายใน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระยะที่ 2   
    1. รองศาสตราจารย์จิราภรณ์  สุวรรณวาจกกสิกิจ  บรรยายหัวข้อ   
        “การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์”  
    2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุกานดา  วรพันธ์พงศ์  บรรยายหัวข้อ   
        “การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์” “การเขียนบทความเพ่ือการ  
        ประชาสัมพันธ์”  และ “การจัดท าจดหมายข่าวและแผ่นพับเพ่ือการ  
        ประชาสัมพันธฺ”  
    3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา  วงรุจิระ บรรยายหัวข้อ “การเขียนข่าว  
        เพ่ือการประชาสัมพันธ์”  “การเขียนบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์”  
        และ “การจัดท าจดหมายข่าวและแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธฺ”  
    4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ศรีดี   บรรยายหัวข้อ “การเขียนข่าว  
        เพ่ือการประชาสัมพันธ์”  “การเขียนบทความเพ่ือการประชาสัมพันธ์”  
        และ “การจัดท าจดหมายข่าวและแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธฺ”  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
 วิทยากรภายนอก  
    1. อาจารย์พิชัย  ภู่สัมพันธ์  บรรยายหัวข้อ “การจัดท าโปสเตอร์เพื่อการ  
        ประชาสัมพันธ์”  
    2. อาจารย์สมิทธิ์  บุญชุติมา  บรรยายหัวข้อ  “การจัดนิทรรศการเพื่อการ  
        ประชาสัมพนัธ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ”  
    3. อาจารย์อนวัช  พรหมคชสุต  บรรยายหัวข้อ “การถ่ายภาพเพ่ือการ  
        ประชาสัมพันธ์”  
     4. อาจารย์ขนิษฐา  ภักดีวงษ์  บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ  
         นักประชาสัมพันธ์”  

 สรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่าย”  
    1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่ส าคัญ  
       ด้านการประชาสัมพันธ์  
    2. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือใช้ในการจัดโครงการต่อไป  
   

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1   กองกลาง  ได้รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  กก. 7.2-4(1)  ระบบ Internet ของ 
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏบิัติ ทั้ง 2 ครั้ง มาจัดท าฐานความรู้ในแต่ละเรื่องไว้บนระบบ Internet ของ มหาวิทยาลัย 
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพร่ออกมา มหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน และได้จัดท า http://www.stou.ac.th/ 

Offices/Opr/Central/general/ เป็นลายลักษณ์อักษร     (Explicit Knowledge) Group Mail เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับ 
 เครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยใช้ชื่อ pr.stou@hotmail.com ซึ่งมีคุณนิติ   กก. 7.2-4(2)   
 พานนาค  นักประชาสัมพันธ์  เป็นผู้ประสานงาน   ท าให้เกิดการพัฒนา Group Mail ของ  
 ด้านการส่งข่าว pr.stou@hotmail.com 
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5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ    กองกลาง  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่องเครือข่าย กก. 7.2-5(1)  การส่งข้อมูลข่าวสาร 
ปัจจุบนัหรือปีที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประชาสัมพันธ์ มสธ. มาพัฒนาด้านการส่งข่าว และเป็นเวทีในการ  
(Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้ม ี แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มสธ.  
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏบิัติที่ด ี ซ่ึงท าให้เกิดศูนย์กลางการสื่อสารของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มสธ.   
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้ชื่อ pr.stou@hotmail.com และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน  
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
 
 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนนิงาน 5 ข้อ 

                 *การบรรลุเป้าหมาย     = บรรลุเป้าหมาย           X = ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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