แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
สานักบริการการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้
รอบปี ที่ใช้ นับผลงาน : ปี งบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ ของหน่ วยงานที่ครอบคลุมพันธกิจ
อย่างน้ อย 1 พันธกิจ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สานักบริ การการศึกษาได้กาหนดประเด็นความรู้และเป้ าหมายของการ สบศ. 7.2-1(1)
จัดการความรู้ในแผนการดาเนินงานจัดการความรู้ประจาปี 2554
แผนยุทธศาสตร์สานักบริ การการศึกษา
จานวน 1 ประเด็นคือ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558)
ประเด็นความรู้เรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย KPI สบศ. 7.2-1(2)
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
แผนการจัดการความรู้ประจาปี
(พ.ศ. 2554-2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7.3 เพื่อให้มีระบบ
งบประมาณ 2554 สานักบริ การการศึกษา
บริ หารทรัพยากรบุคคลของ มสธ. ที่ทนั สมัยมีมาตรฐาน
สบศ. 7.2-1(3)
โปร่ งใสและเป็ นที่ยอมรับ และกลยุทธ์ที่ 7.3.4 การพัฒนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ความรู้สานักบริ การการศึกษา วันที่ 10
มกราคม 2554 วาระการประชุมที่ 3.1
สบศ. 7.2-1(4)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25532557) สานักบริ การการศึกษา
สบศ. 7.2-1(5)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2554-2558)
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2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและ
ด้ านการวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กาหนดในข้อ 1

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักบริ การการศึกษาได้กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ ดังนี้
ประเด็นความรู้ : การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย KPI
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะทางาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักบริ การ
การศึกษาจานวน 17 คน

3. มีการแบ่ งปันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากความรู้ ได้จดั กิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ดังนี้
1) หัวข้ อเรื่องการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ : การประเมินผลการ
ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง (Tacit
ปฏิบตั ิงานด้วย KPI
Knowledge) เพือ่ ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีตาม
2) กาหนดวันที่จดั : 31 มกราคม 2554
ประเด็นความรู้ทกี่ าหนดในข้อ 1 และ
3) วิทยากร
เผยแพร่ ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
3.1 นายชาตรี วงศ์มาสา หัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษา
ประจาภูมภิ าค สานักบริ การการศึกษา เป็ นผูท้ ี่มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่ อง การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และเรื่ องการกาหนด KPI
3.2 นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม หัวหน้างานสารสนเทศ
เพื่อการบริ การ กองแผนงาน ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
นาร่ องของมหาวิทยาลัยในเรื่ องการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้วย KPI มาให้ความรู้แก่
คณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการ

รายการเอกสารอ้างอิง
สบศ. 7.2-2(1)
รายการงานประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้สานักบริ การการศึกษา วันที่ 10
มกราคม 2554 วาระการประชุมที่ 3.1
สบศ. 7.2-2(2)
รายชื่อคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรสานักบริ การการศึกษา
สบศ. 7.2-3(1)
บันทึกที่ ศธ 0522.04(01)/365 เรื่ อง
ขอบคุณที่อนุเคราะห์บุคลากรมาให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สบศ. 7.2-3(2)
เอกสารประกอบการบรรยายของ
วิทยากร เรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
สบศ. 7.2-3(3)
สาระความรู้ เรื่ องการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ
สบศ. 7.2-3(4)
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้ อ 1 ทั้งที่มอี ยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบัตทิ ดี่ ีมา
พัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ โดย
เผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(Explicit Knowledge)

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักบริ การการศึกษาใน
เรื่ อง แนวทางการกาหนด KPI สาหรับการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พร้อมกับได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย KPI
ของกองแผนงาน ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ครั้งนี้
คณะทางานได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ในการกาหนด KPI พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการดาเนินการ
4) ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม : คณะทางานการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ จานวน 17 คน
5) สาระความรู้ที่ได้ รับ : ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการและวิธีการประเมิน ความหมายของ
ตัวชี้วดั ประเภทของตัวชี้วดั การกาหนดเป้ าหมายของ
ตัวชี้วดั ลักษณะตัวชี้วดั ที่ดี
นายชาตรี วงศ์มาสา หัวหน้าศูนย์บริ การการศึกษาประจาภูมิภาค ได้ สบศ. 7.2-4(1)
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและเรื่ อง KPI
คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
จากแหล่งความรู้ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปใช้เป็ น
ระดับบุคคลสานักบริ การการศึกษา
แนวทางในการกาหนด KPI สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสานักบริ การการศึกษารอบประเมิน เมษายน และ
ตุลาคม 2554 และได้เผยแพร่ ความรู้ดงั กล่าวให้กบั บุคลากรของสานัก
โดยการบรรยายให้ความรู้และจัดทาเป็ นคู่มือ
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5. มีการนาความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี การศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Explicit Knowledge)
และจากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบัตทิ ี่
ดีมาปรับใช้ ในการปฏิบัตงิ านจริง

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
ได้นาความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย KPI ไปใช้ใน สบศ. 7.2-5(1)
การกาหนด KPI รายบุคคล สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รอบเดือนเมษายน และตุลาคม 2554 สานักบริ การการศึกษาได้ให้
ของบุคลากรสานักบริ การการศึกษา
ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่
สบศ. 7.2-5(2)
บุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตั้งแต่
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อตัวชี้วดั (KPI List)
มหาวิทยาลัยมีนโนบายให้หน่วยงานนาระบบการประเมินผลการ
ของสานักงานเลขานุการ สานักบริ การ
ปฏิบตั ิงานด้วย KPI มาใช้ โดยผูเ้ กี่ยวข้องคือผูบ้ ริ หารในฐานะผู้
การศึกษา
ประเมิน ได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยจัดและ
ศึกษาจากระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยโดย
กองการเจ้าหน้าที่ส่งเผยแพร่ ถึงหน่วยงานทาให้ได้รับความรู้ในระดับ
หนึ่งพอสมควร แต่ก็ยงั ไม่เข้าใจได้ละเอียดลึกซึ้งชัดเจนมากนัก ใน
ส่วนของบุคลากรระดับปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นฝ่ ายรับการประเมินเอง นับได้
ว่ายังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากนัก การกาหนดตัวชี้วดั รายบุคคลและ
รายละเอียดอื่นส่วนใหญ่ผบู้ ริ หารซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินจะเป็ นฝ่ ายกาหนด
และชี้นาให้ แต่เมื่อสานักได้มีการรวบรวมความรู้เรื่ อง การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย KPI ทั้งจากแหล่งความรู้ภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัยแล้วจัดบรรยายให้ความรู้พร้อมกับจัดทาเป็ นคู่มือ
ไว้สาหรับศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทุกฝ่ ายมีความรู้ความ
เข้าใจมากยิง่ ขึ้นจนบุคลากรผูอ้ ยูใ่ นฐานะผูร้ ับการประเมินสามารถ
สร้างตัวชี้วดั ความสาเร็ จของงานที่ตนปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองมากยิง่ ขึ้น
จนศูนย์/ฝ่ ายต่าง ๆ สามารถจัดทา KPI List ขึ้นมาไว้สาหรับเลือกใช้
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากรในรอบการประเมินต่อ ๆ มา
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เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

2 คะแนน
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

4 คะแนน
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2553
ค่าเป้าหมาย
4 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

/

5
X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

