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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2 และ ก.พ.ร. 15.2) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชามีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาและแผนพัฒนาสาขา
สู่สากล ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ดังนี้ 
1. ก าหนดประเด็นความรู้ ได้แก่  
- การจัดท าวารสารของสาขาวิชา เป็นการจัดท าวารสารด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และ
บัณฑิตของสาขาวิชา  
2. ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ คิอ มีเพื่อจัดท าวารสารของสาขาวิชา 
และเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรม KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่สาขาก าหนดไว้ส าหรับบุคลากรของสาขาที่ได้รับทุนไปการศึกษาดูงาน /
อบรม/สัมมนา/ร่วมประชุมทางวิชาการ 

วท. 7.2-1 (1) 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี 
(พ.ศ. 2553 – 2557) 

วท. 7.2-1 (2) 
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 

วท. 7.2-1 (3) 
รายงานผลการด าเนนิงานจัดการ
ความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2553 
รอบ 12 เดือน  

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะดา้นการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชดัเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 คือ คณาจารย์และ
บุคลากรของสาขาวิชา โดยในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์
การจัดท าวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัย” โดย รศ. ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2553  มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
คณาจารย์ 15 คน และบุคลากรหน่วยเลขานุการกิจ 2 คน 

วท. 7.2-2 (1) 
ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วท. 7.2-2 (2) 
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

Unit2/วท.7.2-1(1).doc
Unit2/วท.7.2-1(2).doc
Unit2/วท.7.2-1(3).doc
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
Unit2/วท.7.2-2(2).jpg
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เรื่อง “ประสบการณ์
การจัดท าวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช” โดย รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ท าให้คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ 
ได้แนวปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะแนวปฏิบัติในการเริ่มต้นจัดท าวารสารฉบับแรกของ
สาขาวิชาฯ 

วท. 7.2-3 (1) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.2-2 (1) 

วท. 7.2-3 (2) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.2-2 (2) 

วท. 7.2-3 (3) 
รายงานสรุปผลทีไ่ด้จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็ น ล า ยลั กษณ์ อั กษ ร  ( explicit 
knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดท าวารสารของสาขาวิชา ซึ่ง
คณาจารย์ได้ร่วมกันสังเคราะห์และเลือกบางประเด็นมาสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
สาขาวิชาสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในระยะเร่ิมแรก โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบและ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรบนเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประจ าสาขาวิชามีมติให้ชะลอการจัดท าวารสารของ
สาขาวิชาฯ ออกไปก่อน เนื่องจากคณาจารย์ยังไม่พร้อม กอปรกับสาขาวิชายังไม่มี
บัณฑิตในระดับปริญญาโท 

วท. 7.2-4 (1) 
อ้างถึงเอกสาร วท. 7.2-3 (3) 

วท. 7.2-4 (2) 
เว็บไซต์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสาขาวิชา 

วท. 7.2-4 (3) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวชิาฯ ครั้งที่ 12/2553 
วันที่ 14 ก.ค.2553 วาระที่ 5.4 
 

 

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html#7
Unit2/วท.7.2-2(2).jpg
Unit2/วท.7.2-3(3).jpg
Unit2/วท.7.2-3(3).jpg
http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/KM/km4.html
Unit2/วท.7.2-4(3).PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ไม่มีผลการด าเนินงาน ไม่มีเอกสารอ้างอิง 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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 
 4.00 คะแนน 

ผลการด าเนนิงาน 4 ข้อ 

*การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 


