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

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

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
1.  มกีารก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย

ของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผน  
กลยุทธ์ของหน่วยงานที่ครอบคลุมพนัธกจิ
อย่างน้อย  1  พนัธกจิ 

ส านกับริการการศกึษาไดก้  าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จดัการความรู้ในแผนการด าเนินงานจดัการความรู้ประจ าปี  2554  
จ  านวน  2  ประเด็นคือ 

1) การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย KPI 
2) การส่ือสารเพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างาน 

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

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

สบศ. 7.2-1(3) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จดัการความรู้ส านกับริการการศกึษา  
วนัท่ี  10  มกราคม  2554 
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2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันา
ความรู้และทักษะด้านการผลติบัณฑติและ
ด้านการวจิยัอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ  1 

 
 
 
 

ส านกับริการการศกึษาไดก้  าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันา
ความรู้และทกัษะ  ดงัน้ี 

ประเด็นความรู้ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
1. การประเมินผลการ
ปฏิบติังานดว้ย KPI 

บุคลากรท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะท างาน 
ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมนิผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส านกับริการ
การศึกษาจ านวน  17  คน 

2. การส่ือสารเพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีใน
การท างาน 

1)  บุคลากรฝ่ายแนะแนวการศกึษาซ่ึง
ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาของสถานประกอบการ
จ านวน  17  คน 

2)  บุคลากรศนูยบ์ริการการสอนทาง
ไปรษณียแ์ละฝ่ายกิจกรรมนกัศกึษา  
ซ่ึงปฏิบติังานการใหบ้ริการการศกึษา
จ านวน  5  คน 

3)  บุคลากรส านกังานเลขานุการซ่ึง
ปฏิบติังานการใหบ้ริการทัว่ไปจ านวน
2  คน 

      

สบศ. 7.2-2(1) 
รายการงานประชุมคณะกรรมการ
จดัการความรู้ส านกับริการการศกึษา  
วนัท่ี  10  มกราคม  2554 

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

สบศ. 7.2-2(3) 
บนัทึกขอเชิญส่งบุคลากรเขา้ร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

สบศ. 7.2-2(4) 
รายช่ือบุคลากรท่ีเขา้รับการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคการส่ือสารเพื่อ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างาน 
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3.  มกีารแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้  
ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพือ่ค้นหาแนวปฏิบตัทิี่ดีตาม
ประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ  1  และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

ไดจ้ดักิจกรรมแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ท่ี
ก  าหนดไว ้ 2  คร้ัง  ดงัน้ี 

1. เมื่อวนัท่ี  31  มกราคม  2554  ไดเ้ชิญบุคคลมาใหค้วามรู้แก่
คณะท างานการประเมินผลการปฏิบติัราชการระดบับุคคลใน
เร่ืองการประเมินผลการปฏิบติัราชการดว้ย KPI  จ านวน  2  
ท่านคือ   
1)  นายชาตรี  วงศม์าสา  หวัหนา้ศนูยบ์ริการการศกึษาประจ า

ภูมิภาค  ซ่ึงมีความเขา้ใจและไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูเร่ือง
การประเมินผลการปฏิบติังาน  และเร่ืองการก าหนด  KPI  
จนมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดี 

2)  นางสาวพีรัชฌา  แกว้แจ่ม  หวัหนา้งานสารสนเทศ       
เพื่อการบริการ  กองแผนงาน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานน าร่อง
ของมหาวิทยาลยัในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรดว้ย KPI มาใหค้วามรู้แก่คณะท างาน
ด าเนินการเก่ียวกบัการประเมนิผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านกับริการการศกึษาในเร่ือง  แนวทางการ
ก าหนด KPI ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน   
พร้อมกบัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การประเมินผลการ
ปฏิบติังานดว้ย KPI ของกองแผนงาน  ซ่ึงในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังน้ีคณะท างานไดรั้บสาระความรู้
เก่ียวกบักระบวนการในการก าหนด KPI  พร้อมทั้งปัญหา

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

สบศ. 7.2-3(2) 
เอกสารสาระความรู้เร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

สบศ. 7.2-3(3) 
เอกสารสรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประเด็นการจดัท า KPI ของ             
กองแผนงาน 

สบศ. 7.2-3(4) 
บนัทึกท่ี ศธ 0522.04(02)  เร่ืองขอเชิญ
เป็นวิทยากร 

สบศ. 7.2-3(5) 
เอกสารสรุปสาระความรู้เร่ืองการ
ปฏิสมัพนัธใ์นการท างาน 

7.2-3(1).pdf
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และอุปสรรคต่าง ๆ  ในการด าเนินการ 

2. เมื่อวนัท่ี  25  สิงหาคม  2554  ไดเ้ชิญนายธรรมรงค ์ ใจสมคม  
ผูอ้  านวยการกองกลาง  ซ่ึงมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในการอบรมหลกัสูตรต่าง  ๆ  มาเป็นวิทยากรส าหรับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผูใ้หบ้ริการแนะแนวในสถาน
ประกอบการเร่ืองเทคนิคการส่ือสารเพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ในการท างานใหแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาของสถานประกอบการ  และบุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ดา้นการจดับริการการศึกษาและการบริการทัว่  ๆ  ไป  ซ่ึงการ
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี  บุคลากรไดรั้บสาระความรู้
เก่ียวกบักระบวนการปฏิสมัพนัธ ์ การวิเคราะห์การส่ือ
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  เทคนิคจิตวิทยาในการปฏิสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงาน 

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

1.   นายชาตรี  วงศม์าสา  หวัหนา้ศนูยบ์ริการการศกึษาประจ าภูมิภาค  
ไดร้วบรวมความรู้เก่ียวกบัการประเมนิผลการปฏิบติังานและเร่ือง  
KPI  จากแหล่งความรู้ภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั  เพือ่
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด  KPI  ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบติังานของบุคลากรส านกับริการการศึกษารอบประเมิน  
เมษายน  และ  ตุลาคม  2554  และไดเ้ผยแพร่ความรู้ดงักล่าวใหก้บั
บุคลากรของส านกั  โดยการบรรยายใหค้วามรู้และจดัท าเป็นคู่มือ 

 

สบศ. 7.2-4(1) 
คู่มือการประเมนิผลการปฏิบติัราชการ
ระดบับุคคลส านกับริการการศึกษา 

สบศ. 7.2-4(2) 
รายละเอียดสาระความรู้เร่ืองการ
ปฏิสมัพนัธใ์นการท างานบน  Website  
ส านกับริการการศกึษา 

7.2-4(1).pdf
http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/OesPage/new/km/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
2.  ในการด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ผูใ้หบ้ริการ     

แนะแนวในสถานประกอบการ  เร่ืองเทคนิคการส่ือสารเพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานใหแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาของสถานประกอบการ  และบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้น
การจดับริการการศึกษาและบริการทัว่ไป  ส านกับริการการศึกษา
ไดร้วบรวมความรู้เก่ียวกบักระบวนการปฏิสมัพนัธก์ารวิเคราะห์
การส่ือสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและเทคนิคจิตวิทยาในการ
ปฏิสมัพนัธ ์ เพื่อน าไปใชใ้นการส่ือสารการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี
ในงานจดับริการการศึกษา  และไดเ้ผยแพร่ความรู้ไวบ้น  Website  
ส านกับริการการศกึษา  เพื่อใหบุ้คลากรภายในและบุคลากร
ภายนอกท่ีสนใจไดรั้บความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

5.  มกีารน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  (Explicit Knowledge)  
และจากความรู้  ทักษะของผู้มปีระสบการณ์
ตรง  (Tacit Knowledge)  ที่เป็นแนวปฏบิัตทิี่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

1.  ไดน้ าความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย  KPI  ไปใช้
ในการก าหนด  KPI  รายบุคคล  ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบติังานรอบเดือนเมษายน  และตุลาคม  2554 

2.  บุคลากรไดน้ าความรู้เก่ียวกบักระบวนการปฏิสมัพนัธก์ารวิเคราะห์
การส่ือสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  และจิตวิทยาในการปฏิสมัพนัธ ์ 
ไปใชใ้นการส่ือสารและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการท างานการ
จดับริการการศึกษา 

สบศ. 7.2-5(1) 
ตวัอยา่งแบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรส านกับริการการศึกษา 

 

7.2-5(1).pdf

