
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ส านักบริการการศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ผลการด าเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้   และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอด    
คล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้    
ครอบคลุมพันธกิจอย่างน้อย 1 พันธกิจ 

1.1  ส านักบริการการศึกษาได้มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ในแผนการด าเนินงานจัดการความรู้  ประจ าปี  2553  
โดยก าหนดเป็นประเด็นความรู้ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการจัดบริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล  โดย
เน้นในเรื่องเก่ียวกับ  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  ซึ่งถือได้ว่าสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  5  ปี  ของส านัก  และแผนยุทธศาสตร์
ส านักบริการการศึกษา  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.2553-2557)   

- สบศ.7.2-1(1)  แผนยุทธศาสตร์ ส านัก
บริการการศึกษา  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.
2553-2557) 

-  สบศ.7.2-1(2)  แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้  5  ปี 

-  สบศ. 7.2-1(3)  รายงานการประชุม
ผู้บริหารส านักบริการการศึกษา  ครั้งที่  
9/2552  วันที่  2  ธันวาคม  2552 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ 
    พัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้อง 
    กับประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 

2.1  ส านักบริการการศึกษา  ได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ  โดยก าหนดบุคลากรจากฝ่ายแนะแนวการศึกษาที่
รับผิดชอบงานการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชให้ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกบัเรื่องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  จ านวนทั้งสิ้น  8  คน 

-  สบศ.7.2-2(1)  บันทึกขออนุมัติไป
ศึกษาดูงาน 

-  สบศ.7.2-2(2)  ก าหนดการโครงการ
สัมมนาบุคลากร  และศึกษาดูงาน 

-  สบศ.7.2-2(3)  รายชื่อฝ่ายแนะแนว
การศึกษาผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนามนุษย์และคนพิการ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก    

ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง    
(Tacit Knowledge)  เพ่ือค้นหาแนว    
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด    
ในข้อ  1  และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร    

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการและ
ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  DSS  (Disabilities Support 
Services)  โดยมอบหมายให้  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา  ส านักบริการการศึกษา  
รับผิดชอบในการด าเนินงานในเรื่องนี้  เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวเป็นเรื่อง
ใหม่ที่ได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย  ดังนั้นส านักบริการการศึกษา  โดย  ฝ่าย
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด แนะแนวการศึกษาจึงได้เริ่มแสวงหาข้อมูล  ความรู้  เพ่ือเป็นแนวทางการ

ด าเนินงาน  ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
3.1  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนามนุษย์และคนพิการในโอกาสที่

ไปศึกษาดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัด
การศึกษา  ส าหรับนักศึกษาพิการ  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2553  ท าให้
บุคลากรฝ่ายแนะแนวการศึกษาซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  ของ  มสธ.  ได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  และมีความรู้เกี่ยวกับงานสนับสนุนนักศึกษา
พิการ 

3.2  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมูลนิธิออทิสติกไทยซึ่งเป็นองค์การที่มี
ประสบการณ์ตรงในการดูแลกลุ่มบุคคลออทิสติกที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้   เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือวางแนวทางการจัดระบบช่วยเหลือ
นักศึกษาพิการ  กลุ่มบุคคลออทิสติก  โดยจัดประชุมรวม  2  ครั้ง  คือ  
เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2553  และ  14  มิถุนายน  2553  ซึ่งจากการ
ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการจัดระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา 

      ส าหรับบุคคลกลุ่มนี้ว่าควรจะต้องประกอบด้วย  ระบบสนับสนุนสื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก  ระบบบริการการศึกษา  ระบบฝึกอบรมบุคลากร
อาสาสมัครและระบบนิเทศติดตามและประเมินผล 

 
 
-  สบศ.7.2-3(1)  หนังสือขอความ

อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 
 
-  สบศ.7.2-3(2)  สรุปประเด็นการศึกษาดู

งานศูนย์พัฒนามนุษย์และคนพิการ  ม.
ราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
-  สบศ.7.2-3(3)  สรุปประเด็นการ

ประชุมหารือเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มบุคคล
ออทิสติก 

 
 
 
 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น    
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1  ทั้งที่มีอยู่ใน    
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็น    
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ( Explicit 
Knowledge) 

4.1  ในการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนามนุษย์และคนพิการ  ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่  ส านักบริการการศึกษาได้รวบรวมความรู้ในประเด็น
เกี่ยวกับเรื่อง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมของศูนย์ฯ  บริการที่จัดให้กับ
นักศึกษา  เพ่ือจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรายละเอียดส าหรับ
การด าเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับบุคลากรภายในและ
ภายนอก  โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน  
Web site   

- สบศ.7.2-4(1)  รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  กิจกรรม  และ
การจัดบริการให้กับนักศึกษาของศูนย์
พัฒนามนุษย์และคนพิการ 

- สบศ.7.2-4(2)  บันทึกส่งถึงศูนย์/ฝ่าย
เชิญบุคลากร/หน่วยงานต่าง ๆ ร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ 

- สบศ.7.2-4(3) เวบไซต์ส านักบริการ
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 
ศึกษา(องค์ความรู้ สบศ.) 

 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้   ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่ เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ ทักษะ ของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1  ส านักบริการการศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้   ในปีการ- 
ศึกษา  2553  จากการไปศึกษาดูงานด้านศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  และ
งานสนับสนุนนักศึกษาพิการของศูนย์พัฒนามนุษย์และคนพิการ  มาใช้ใน
การจัดท าร่างโครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการของ  มสธ.  ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบการด าเนินงานของฝ่ายแนะแนวการศึกษา 

-  สบศ.7.2-5(1)  ร่างโครงการจัดตั้งศูนย์
นักศึกษาพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 /  

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/knowlege.html
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/5(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/5(1).pdf


ผลการด าเนินงาน 5 ข้อ 

                 *การบรรลุเป้าหมาย     = บรรลุเป้าหมาย           X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 


