
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
ส านักบริการการศึกษา 

ตวับ่งช้ีที่  7.2  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   
รอบปีที่ใช้นับผลงาน  :  ปีงบประมาณ  2554  (1  ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มกีารก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย

ของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผน  
กลยุทธ์ของหน่วยงานที่ครอบคลุมพนัธกจิ
อย่างน้อย  1  พนัธกจิ 

ส านกับริการการศกึษาไดก้  าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จดัการความรู้ในแผนการด าเนินงานจดัการความรู้ประจ าปี  2554  
จ  านวน  1  ประเด็นคือ 

ประเด็นความรู้เร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย KPI 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2554-2558) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 7.3 เพื่อใหม้ีระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มสธ. ท่ีทนัสมยัมีมาตรฐาน
โปร่งใสและเป็นท่ียอมรับ และกลยทุธท่ี์ 7.3.4 การพฒันา
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
 

สบศ. 7.2-1(1)   
แผนยทุธศาสตร์ส านกับริการการศึกษา
ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.2554-2558) 

สบศ. 7.2-1(2) 
แผนการจดัการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ 2554 ส านกับริการการศกึษา 

สบศ. 7.2-1(3) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ส านกับริการการศึกษา  วนัท่ี  10  
มกราคม  2554  วาระการประชุมท่ี  3.1 

สบศ. 7.2-1(4) 
แผนยทุธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-
2557) ส านกับริการการศึกษา 

สบศ. 7.2-1(5) 
แผนพฒันามหาวิทยาลยัระยะ  5  ปี  
(พ.ศ.2554-2558) 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-1(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-1(2).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-1(3).pdf
7.2-1(4).pdf
7.2-1(5).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 

2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันา
ความรู้และทักษะด้านการผลติบัณฑติและ
ด้านการวจิยัอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ  1 

 
 
 
 

ส านกับริการการศกึษาไดก้  าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันา
ความรู้และทกัษะ  ดงัน้ี 
ประเด็นความรู้  :  การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย  KPI   
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  :  บุคลากรท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท างาน

ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมนิผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส านกับริการ
การศึกษาจ านวน  17  คน 

      

สบศ. 7.2-2(1) 
รายการงานประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ส านกับริการการศึกษา  วนัท่ี  10  
มกราคม  2554  วาระการประชุมท่ี 3.1 

สบศ. 7.2-2(2) 
รายช่ือคณะท างานด าเนินการเก่ียวกบั
การประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านกับริการการศกึษา 

3.  มกีารแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้  
ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพือ่ค้นหาแนวปฏิบตัทิี่ดีตาม
ประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ  1  และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

ไดจ้ดักิจกรรมแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดงัน้ี 
1) หัวข้อเร่ืองการแลกเปลีย่นเรียนรู้ : การประเมินผลการ

ปฏิบติังานดว้ย KPI  
2) ก าหนดวนัที่จดั  :  31  มกราคม  2554 
3) วทิยากร 

3.1 นายชาตรี  วงศม์าสา หวัหนา้ศนูยบ์ริการการศกึษา
ประจ าภูมภิาค ส านกับริการการศกึษา  เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความเขา้ใจเร่ือง   การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และเร่ืองการก าหนด KPI  

3.2 นางสาวพีรัชฌา  แกว้แจ่ม  หวัหนา้งานสารสนเทศ  
เพื่อการบริการ  กองแผนงาน  ซ่ึงเป็นหน่วยงาน    
น าร่องของมหาวิทยาลยัในเร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรดว้ย KPI มาใหค้วามรู้แก่
คณะท างานด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการ

สบศ. 7.2-3(1) 
บนัทึกท่ี ศธ 0522.04(01)/365 เร่ือง
ขอบคุณท่ีอนุเคราะห์บุคลากรมาให้
ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

สบศ. 7.2-3(2) 
เอกสารประกอบการบรรยายของ
วิทยากร  เร่ืองการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ 

สบศ. 7.2-3(3) 
สาระความรู้  เร่ืองการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ 

สบศ. 7.2-3(4) 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-1(3).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-2(2).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-3(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-3(2).pdf
7.2-3(3).pdf
7.2-3(4).pdf
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ปฏิบติังานของบุคลากรส านกับริการการศกึษาใน
เร่ือง  แนวทางการก าหนด KPI ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน   พร้อมกบัไดแ้ลกเปล่ียน
ประสบการณ์การประเมนิผลการปฏิบติังานดว้ย KPI 
ของกองแผนงาน  ซ่ึงในการแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังน้ี
คณะท างานไดรั้บสาระความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ในการก าหนด KPI  พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ  ในการด าเนินการ  

4) ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  :  คณะท างานการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ  จ  านวน  17  คน 

5) สาระความรู้ที่ได้รับ  :  ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบติัราชการและวิธีการประเมิน  ความหมายของ
ตวัช้ีวดั  ประเภทของตวัช้ีวดั  การก าหนดเป้าหมายของ
ตวัช้ีวดั  ลกัษณะตวัช้ีวดัท่ีดี 

 

4.  มกีารรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ  1  ทั้งที่มอียู่ในตวับุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อืน่  ๆ  ทีเ่ป็นแนวปฏิบัตทิีด่ีมา
พฒันา  และจดัเกบ็อย่างเป็นระบบ  โดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
(Explicit Knowledge) 

นายชาตรี  วงศม์าสา  หวัหนา้ศนูยบ์ริการการศกึษาประจ าภูมิภาค  ได้
รวบรวมความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานและเร่ือง  KPI  
จากแหล่งความรู้ภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั  เพื่อน าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนด  KPI  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านกับริการการศึกษารอบประเมิน  เมษายน  และ  
ตุลาคม  2554  และไดเ้ผยแพร่ความรู้ดงักล่าวใหก้บับุคลากรของส านกั  
โดยการบรรยายใหค้วามรู้และจดัท าเป็นคู่มือ 
 

สบศ. 7.2-4(1) 
คู่มือการประเมนิผลการปฏิบติัราชการ
ระดบับุคคลส านกับริการการศึกษา 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-4(1).pdf
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5.  มกีารน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  (Explicit Knowledge)  
และจากความรู้  ทักษะของผู้มปีระสบการณ์
ตรง  (Tacit Knowledge)  ที่เป็นแนวปฏบิัตทิี่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

ไดน้ าความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย  KPI  ไปใชใ้น
การก าหนด  KPI  รายบุคคล  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน
รอบเดือนเมษายน  และตุลาคม  2554  ส านกับริการการศึกษาไดใ้ห้
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแก่
บุคลากร  โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบติังานตั้งแต่
มหาวิทยาลยัมีนโนบายใหห้น่วยงานน าระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานดว้ย KPI  มาใช ้ โดยผูเ้ก่ียวขอ้งคือผูบ้ริหารในฐานะผู ้
ประเมิน  ไดเ้ขา้รับการอบรมใหค้วามรู้ตามท่ีมหาวิทยาลยัจดัและ
ศึกษาจากระเบียบ  ประกาศต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมหาวิทยาลยัโดย
กองการเจา้หนา้ท่ีส่งเผยแพร่ถึงหน่วยงานท าใหไ้ดรั้บความรู้ในระดบั
หน่ึงพอสมควร  แต่ก็ยงัไม่เขา้ใจไดล้ะเอียดลึกซ้ึงชดัเจนมากนกั   ใน
ส่วนของบุคลากรระดบัปฏิบติั  ซ่ึงเป็นฝ่ายรับการประเมินเอง  นบัได้
ว่ายงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจมากนกั  การก าหนดตวัช้ีวดัรายบุคคลและ
รายละเอียดอ่ืนส่วนใหญ่ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูป้ระเมินจะเป็นฝ่ายก าหนด
และช้ีน าให ้ แต่เมื่อส านกัไดม้ีการรวบรวมความรู้เร่ือง  การ
ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย  KPI  ทั้งจากแหล่งความรู้ภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลยัแลว้จดับรรยายใหค้วามรู้พร้อมกบัจดัท าเป็นคู่มือ
ไวส้ าหรับศึกษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหทุ้กฝ่ายมีความรู้ความ
เขา้ใจมากยิง่ข้ึนจนบุคลากรผูอ้ยูใ่นฐานะผูรั้บการประเมินสามารถ
สร้างตวัช้ีวดัความส าเร็จของงานท่ีตนปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน
จนศนูย/์ฝ่ายต่าง  ๆ  สามารถจดัท า  KPI  List  ข้ึนมาไวส้ าหรับเลือกใช้
ในการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรในรอบการประเมินต่อ ๆ มา 

สบศ. 7.2-5(1) 
ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านกับริการการศึกษา 

สบศ. 7.2-5(2) 
ตวัอยา่งบญัชีรายช่ือตวัช้ีวดั (KPI  List) 
ของส านกังานเลขานุการ  ส านกับริการ
การศึกษา 
 
 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/download/sar7.2_54/7.2-5(1).pdf
7.2-5(2).pdf
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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 าเนินงาน 5 ข้อ 

                 *การบรรลุเป้าหมาย     = บรรลุเป้าหมาย           X = ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 


