
แบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หนวยงานศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2   การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู   
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑมาตรฐาน 

เกณฑ ผลการดําเนินงานตามเกณฑ รายการเอกสารอางอิง 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูของ
หนวยงานอยางนอย 1 พันธกิจ 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรูเพ่ือกําหนดประเด็นความรู และเปาหมายของการ
จัดการความรู คือ “การอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน”ใหแกบุคลากรกลุมเปาหมาย และไดดําเนินการทบทวน
แผนการจัดการความรูประจําป 2554  เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 
ป (2554 - 2558) และเพ่ือพัฒนาใหบุคลากรกลุมเปาหมาย 
สามารถนําความรูท่ีไดการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน   ไปปฏิบัติงานไดดี 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2.1(1)  
    รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2554  
(27 เม.ย.54) ระเบียบวาระท่ี 3   
ศวน. มสธ. ยล. 7.2.1(2)  
    คําสั่ง  2/2554 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
การดําเนินการการจัดการความรูของ 
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
ศวน. มสธ. ยล. 7.2.1(3)  
    คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการ
ความรู (อบรมการใชคอมฯ) แทน  

2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะ
พัฒนาความรูและทักษะใหสอดคลองกับ
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ยะลา  ไดกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย
“การอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน”เพ่ือตองการ
พัฒนาความรูและทักษะ ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
และสามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรกลุมเปาหมาย  คือ 
 1. นายชนะ  พงษกาบ           ตําแหนงนายชางอิเล็กทรอนิกส   

2. นายวิเชษฐ   ยอดไชย        ตําแหนงนายชางศิลป  
3. น.ส.สุธาทิพย  นวลเจริญ     ตําแหนงแมบาน      

ศวน. มสธ. ยล. 7.2.2(1)   
บันทึกเวียนแจง เรื่อง การติดตามการ
ฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน 
ศวน. มสธ. ยล. 7.2.2(2)  
ตัวอยางแบบทดสอบ  ไดแก 
-หนังสือภายนอก(ครุฑ)    
-การเขียนรายงานการเดินทางไป
ราชการ 
-หนังสือบันทึกขอความภายใน (บันทึก
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ) 

เกณฑ ผลการดําเนินงานตามเกณฑ รายการเอกสารอางอิง 
3.  มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติ

   ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ไดมอบหมายบุคลากรภายในของ
ศูนยฯ จํานวน 2 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู/ความสามารถเก่ียวกับ
การใชคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ทําหนาท่ีถายทอดความรูใหบุคลากร

ศวน. มสธ. ยล. 7.2.3(1)  
    คําสั่ง15/2554 แตงตั้งผูรับผิดชอบ
การดําเนินการการจัดการความรูของ 



2 

 

ท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี
กําหนด 

กลุมเปาหมาย ในการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
แตเนื่องจากบุคลากรลําดับท่ี 1 และ 2 ยายไปปฏิบัติราชการท่ีอ่ืน  
ไดแก 
1.คุณพิมลรัตน  ขุนดํา   ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  
(ยายไปปฏิบัติราชการท่ีหนวยงานอ่ืน) มีความรูความสามารถ ดาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
2.คุณอาภรณ  กิจมะโน  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป(ยายไป
ปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยฯ) มีความรูความสามารถ ดานการราง
หนังสือภายใน/ภายนอก 
ศูนยฯ จึงไดแตงตั้งมอบหมายใหบุคลากร จํานวน 3 ทาน เปน
ผูดําเนินการจัดการความรูแทนตอไป   
1. น.ส.กัญญชิสา กานตเนติพงศ  ตําแหนงหัวหนางานอํานวยการฯ 
2. นายทัศนพันธ    ถึงอินทร    ตําแหนงนักวิชาการโสตฯ 
3. นางพาสนา  ปลื้มสําราญ   ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  ระหวางผู
มีความรูความสามารถ  กับบุคลากรกลุมเปาหมาย และไดให
บุคลากรกลุมเปาหมายทดสอบความรู โดยนําฐานความรูท่ีไดจาก
การอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน มาทดสอบ
ปฏิบัติงาน  เชน การพิมพหนังสือภายนอก(ครุฑ)  / การเขียน
รายงานการเดินทางไปราชการ / และบันทึกขอความภายใน (บันทึก
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ) 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ ยะลา  (แทน) 
 
ศวน. มสธ. ยล. 7.2.3(2)  
    ภาพกิจกรรม 

เกณฑ ผลการดําเนินงานตามเกณฑ รายการเอกสารอางอิง 
4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร  (Explicit Knowledge) 

จากการท่ีไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดมาทดสอบพิมพหนังสือราชการดวย
คอมพิวเตอร (บันทึกขอความภายใน,หนังสือภายนอก)ซ่ึง
คณะกรรมการการจัดการความรูไดรวบรวมสาระความรูจากผู
ถายทอดเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มาจัดพิมพเปนแบบ
ตัวอยาง และจัดเก็บไวท่ีงานอํานวยการเพ่ือตองการใหบุคลากร
ภายในศูนยฯ ท่ีตองการหาความรูเพ่ิมเติม มาศึกษาได 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2.4(1)  
คูมือ การอบรมการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบื้องตน 
 
ศวน. มสธ. ยล. 7.2.4(2)  
แบบทดสอบของบุคคล  ไดแก 
-หนังสือภายนอก(ครุฑ)    
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-แบบรายงานการเดินทางไปราชการ  
-หนังสือบันทึกขอความภายใน  
(บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ) 

5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูในปงบประมาณปจจุบันหรือปท่ีผาน
มา ท่ีเปนลายลักษณอักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (Tacit nowledge) ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง 

   ไดมีการติดตาม และประเมินผลจากการท่ีคณะกรรมการการ
จัดการความรู ไดรวบรวมสาระความรูท่ีไดจากผูถายทอดเก่ียวกับ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มาจัดพิมพเปนแบบตัวอยาง เพ่ือให
บุคลากรสามารถหาความรูเพ่ิมเติมได และบุคลากรกลุมตัวอยาง
สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมโครงการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบื้องตน มาใชประโยชนในการประกอบการปฏิบัติงาน 
เชน การพิมพหนังสือภายนอก(ครุฑ)  / การสรางตาราง ใชในการ
เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ / และบันทึกขอความภายใน 
(บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ) 

ศวน. มสธ. ยล. 7.2.5(1)  
หลักฐาน การนําความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงาน 
-แบบรายงานการเดินทางไปราชการ  
(นายวิเชษฐ ยอดไชย) 
-บันทึกขอความขออนุมัติจัดจาง
ซอมแซมเครื่องถายเอกสาร 
 
ศวน. มสธ. ยล. 7.2.5(2)  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ 2553 การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนนการประเมิน 
 

คาเปาหมาย  5 ขอ 
 5 

ผลการดําเนินงาน 5 ขอ 

                 *การบรรลุเปาหมาย     = บรรลุเปาหมาย           X = ไมบรรลุเปาหมาย 
หมายเหตุ 1.  สาขาวิชา จัดการความรูตามพันธกิจ ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
             2.  หนวยงานสนับสนุน จัดการความรูตามพันธกิจหลักของหนวยงาน  


