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โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 8 
ประจําปี 2557 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย
การพัฒนาของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพคน ให้มีความสามารถ มี
คุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย ที่ส่งผลให้ประเทศไทย มีสังคม มีเศรษฐกิจ มีการเมืองที่ดี มีเสถียรภาพและ
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเป็นหลักประกัน ถึงคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่แต่ละสถาบันผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในวิชาชีพต่างๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกําหนด 
กลยุทธ์ที่จะสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพร่วมกันให้เกิดวิถีชีวิตคุณภาพสู่วัฒนธรรมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และ
สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และความทุ่มเทของ อาจารย์ บุคลากร และ
นิสิต ในการให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างองค์กรที่มีคุณค่า และสามารถ
ดําเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เพื่ อ ให้ เกิดความต่อ เนื่ องและยั่ งยืน ในการขับ เคลื่ อนการพัฒนาคุณภาพ  สํ านักงานประกัน คุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดให้มีโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2556 ขึ้น เพื่อ
เป็นกลไกที่สําคัญ ในการพัฒนาวิถีชีวิตคุณภาพ และการขับเคล่ือนสู่วัฒนธรรมคุณภาพที่ดีร่วมกันของมหาวิทยาลัย และนําไปสู่
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ โดยการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจากการเยี่ยมชม และการ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานนําผลจากการกระบวนการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติ 
ที่ดีมาถ่ายทอดและขยายผลสู่การปฏิบัติจริง 

3) เพื่อยกย่องหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ดําเนินงานจากการประกันคุณภาพ จนเป็น
แบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) เพื่อเป็นกลไกนําไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานประกันคุณภาพ และกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) คณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานเทียบเท่า  

2) หน่วยงานย่อยสังกัดคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

3) คณะบุคคล/บุคคล 

4) เครือข่ายสถาบันการศึกษา 13 สถาบัน 
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5. ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 
 กําหนดประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

• ประเภทที่ 1: หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 ประกวดระดับวิทยาเขต คณะวิชา สถาบัน 
สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณากล่ันกรองรายละเอียดจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ในเบื้องต้น และทําหนังสือแจ้งใหห้น่วยงานแสดงความจํานงส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตอ่ไป 
โดยมีประเด็นในการพจิารณา ดังน้ี 

1) มีผลการดําเนินงานตามตัวบง่ชีท้ี่มหาวทิยาลัยกําหนดครบถ้วน และมีผลการประเมินอยูใ่นดมีาก  
2) มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น  

• ประเภทที่ 2: พันธกจิของหน่วยงาน ประกวดระดับวทิยาเขต คณะวิชา สถาบัน สํานัก หรอืหน่วยงานเทยีบเท่า 
โดยให้หนว่ยงานส่งผลงานประกวดตามพันธกจิที่มีกระบวนการที่ชัดเจน จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถส่งได้มากกว่า 1 พันธกิจ โดยแบ่งเป็นแต่ละพันธกิจ ดังนี้  
   2.1  การผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการพัฒนา
นิสิต  
  2.2 การวิจัย โดยพจิารณาผลการดาํเนินงานตามองค์ประกอบด้านการวจิัย 
  2.3 การบริการวิชาการ  โดยพิจารณาผลการดําเนนิงานตามองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  2.4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาผลการดําเนนิงานตามองค์ประกอบด้านการทํานุบํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.5 การบริหารจัดการ โดยพิจารณาผลการดําเนนิงานตามองค์ประกอบด้านปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์
และแผนดําเนินงาน ด้านการบริหารและจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

• ประเภทที่ 3: การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ประกวดระดับหน่วยงานย่อยของคณะวชิา สถาบัน สํานัก 
หรือหนว่ยงานเทียบเท่า โดยใหห้น่วยงานนําเสนอผลงานประกวดตามลักษณะกระบวนการทีม่ีการปฏิบัติอยา่งชัดเจน ดังนี ้

1) การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิาน ที่เป็นความพยายามอย่างมแีผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุง่เน้นการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของการทํางาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร สามารถลดเวลาและขัน้ตอนการดําเนนิงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2) แนวปฏิบัติที่ดี หมายถงึ กระบวนการที่มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่ทําให้หน่วยงานประสบ
ความสําเร็จหรอืนําไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดใีห้หน่วยงานอื่นนําไปใช้ประโยชน์  

3) นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัตงิาน หมายถึง การทําส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธใีหม่ๆ และยังอาจหมายถงึการ
เปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรอืองค์กร เพื่อทําให้ส่ิงต่างๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อให้ได้ผลิตผล
เพิ่มขึ้น เพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต  

• ประเภทที่ 4: การพัฒนาหน่วยงานสูห่น่วยงานเรียนรู้ ประกวดระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก หรอืหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยให้หน่วยงานนําเสนอผลงานที่มกีระบวนการพฒันาประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน และครอบคลุมพันธกิจในแต่ละด้าน จนเกิดผลลัพธ/์แนวปฏิบัติที่ดใีนการนําความรู้ที่
ได้จากการจดัการความรู้มาปรบัใช้ในการปฏิบตัิงานจริง ในประเด็นดังนี ้

1) การจดัการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
2) การจดัการความรู้ด้านการวิจยั 
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3) การจดัการความรู้ด้านการบรกิารวิชาการ 
4) การจดัการความรู้ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การจดัการความรู้ด้านการบรหิารจัดการ 

 โดยมีคณะกรรมการการจดัการความรู้ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เพื่อ
รับรางวัลคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

6. วิธีการดําเนินงาน 

• การเตรียมการ 

1) กําหนดรูปแบบและเกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพ 

2) การประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลคุณภาพให้หน่วยงานรับทราบ 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

• การพิจารณาตัดสิน 

1) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกระดับ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังสํานักงานประกัน
คุณภาพ ภายในวันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 10 ชุด 

2) คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ พิจารณากล่ันกรองประเภทที่ 1 – 3 และคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ พิจารณาคัดเลือกผลงาน ประเภทที่ 4 ตามเกณฑ์ที่กําหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 แล้วแจ้งผล
ให้ผู้เสนอขอรับรางวัลทราบ 

3) ผลงานที่ผ่านการพิจารณากล่ันกรองให้นําเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันพุธที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลและประกาศผล โดยมี
ระยะเวลาในการนําเสนอหัวข้อละไม่เกิน 15 - 20 นาที  

4) จัดพิธีมอบรางวัลโล่ และประกาศเกียรติคุณ ในวันงานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

7. หลักเกณฑก์ารพิจารณาตัดสินรางวัล 
  การพจิารณาตดัสินรางวัล แบง่เป็น 2 ลักษณะ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี ้

7.1 การพิจารณาคดัเลือกและตัดสินผลการให้รางวัล ในรอบแรก มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ ผลงาน
ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น  

คณะกรรมการนโยบายฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ หน่วยงานต้องมีผลการประเมินฯ คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 
5.00 อยู่ในระดับดีมาก ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดได้คุณภาพระดับพอใช้หรือต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน และต้องมีผลการ
ประเมินที่มีพัฒนาการเท่าเดิมหรือดีขึ้น โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้ 

- ผลงานระดับดีเยี่ยม ได้ระดับคะแนน 85-100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบ
ประกาศเกียรติคุณ 

- ผลงานระดับดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติ
คุณ 

7.2 การพิจารณาคดัเลือกและตัดสินผลการให้รางวัล แบ่งเป็น 2 รอบ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ ผลงาน
ประเภทที่ 2 พนัธกิจของหน่วยงาน ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรงุการปฏิบัติงาน (3.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิาน  
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  7.2.1 การพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก (40 คะแนน) 

• ผลงานประเภทที่ 2 – 3 คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พิจารณากล่ันกรองผลงานที่เขา้รอบ หรือผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาให้คะแนนผลงานจาก 

 - กระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน (ADLI) ที่มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อทุกกระบวนการในหน่วยงานอย่างสมบูรณ์ มีการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน มีระบบการประเมินและปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีการวิเคราะห์ แบ่งปันความรู้ และสร้าง
นวัตกรรมในหน่วยงาน รวมทั้งมีกระบวนการตามวงจร PDCA (ADL) มีทิศทางบูรณาการกับความต้องการหรือเป้าหมายของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้เป็นอย่างดี (20 คะแนน) 

  - ผลลัพธ์ของผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน(LeTCI) มีผลลัพธ์ที่ดีมากในเรื่องที่สําคัญ
ของหน่วยงาน มีรายงานแนวโน้มและปรับปรุงที่ดีมาก และรักษาระดับผลลัพธ์ที่ดีมากไว้ได้ แสดงถึงความเป็นผู้นํา และ
สามารถเทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้ รวมทั้งมีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และตอบสนองต่อการปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยงานอย่างดีมาก (20 คะแนน) 

 รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มีดังนี้ 

• ประเภทที่ 2, 3.2 และ 3.3  มีหลักเกณฑก์ารพิจารณากลั่นกรอง  ดังน้ี 
แนวทางการให้คะแนนด้านกระบวนการ (ADLI) (20 คะแนน) 

ระดับ
คะแนน 

Approach–A Deployment–D Learning–L Integration–I 

1 ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบ ไม่มีการถ่ายทอดเพ่ือนําไป
ปฏิบัติหรือมีเล็กน้อย 

ไม่มีแนวคิดการปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงเมื่อมีปัญหา 

PDCA (ADL) ไม่มีทิศทางเดียวกันกับความ
ต้องการหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่กําหนดไว้ 

2 มีแนวทางอย่างเป็นระบบต่อ
ข้อกําหนดของกระบวนการ 

มีการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
ถึงแม้บางส่วนอยู่ขั้นเร่ิมต้น 

มีระบบการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สําคัญ 

PDCA (ADL) มีทิศทางเดียวกัน กับความต้องการ
หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่กําหนดไว้ 

3 มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลต่อข้อกําหนดของ

กระบวนการ 

มีการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
เป็นส่วนใหญ่ 

มีระบบการประเมินและปรับปรุง 
โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีการวิเคราะห์ 

แบ่งปันความรู้ ในหน่วยงาน 

PDCA (ADL) มีทิศทางเดียวกัน กับความต้องการ
หรือเป้าหมายของหน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนที่

กําหนดไว้ 

4 มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อทุก
กระบวนการในหน่วยงานอย่าง

สมบูรณ์ 

มีการถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
และสามารถบรรลุเป้าหมาย

ของหน่วยงาน 

มีระบบการประเมินและปรับปรุง 
โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีการวิเคราะห์ 
แบ่งปันความรู้ และสร้างนวัตกรรม

ในหน่วยงาน 

PDCA (ADL) มีทิศทางบูรณาการกับความ
ต้องการหรือเป้าหมายของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้เป็นอย่างดี  

แนวทางการให้คะแนนด้านผลลัพธ ์(LeTCI) (20 คะแนน) 

ระดับ 
คะแนน 

Level–Le Trend–T Comparison–C Integration–I 

1 ไม่มีรายงานผลลัพธ์ หรือมี
ผลลัพธ์ที่ไม่ดี 

ไม่มีรายงานผลลัพธ์ที่แสดง
แนวโน้ม หรือมีผลลัพธ์แสดง

แนวโน้มทางลบ 

ไม่มีรายงานสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 

ไม่มีรายงานผลลัพธ์ในเร่ืองท่ีมีความสําคัญต่อ
ความต้องการของหน่วยงาน 

2 มีรายงานผลลัพธ์ถึงการปรับปรุง  แสดงให้เห็นว่า มีการพัฒนา
ของแนวโน้มในทางบวก 

มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และมี
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดี 

มีรายงานผลลัพธ์ที่มีความสําคัญต่อความต้องการ
ของหน่วยงานเป็นบางเร่ือง 

3 มีรายงานผลลัพธ์ถึงการปรับปรุง 
และมีผลลัพธ์ที่ดีในหลายเร่ือง 

แสดงให้เห็นว่า มีการพัฒนา
ของแนวโน้มที่ดีและรักษา

ระดับผลลัพธ์ที่ดีไว้ได้ 

มีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ และมี
ผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบที่ดีในหลาย

เร่ือง 

มีรายงานผลลัพธ์ที่มีความสําคัญต่อความต้องการ
ของหน่วยงานในหลายเร่ือง 
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แนวทางการให้คะแนนด้านกระบวนการ (ADLI) (20 คะแนน) 

ระดับ
คะแนน 

Approach–A Deployment–D Learning–L Integration–I 

4 มีผลลัพธ์ที่ดีมาก ในเร่ืองท่ีสําคัญ
ของหน่วยงาน 

มีรายงานแนวโน้มและ
ปรับปรุงที่ดีมาก และรักษา
ระดับผลลัพธ์ที่ดีมากไว้ได้ 

แสดงถึงความเป็นผู้นํา และสามารถ
เทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบให้

หน่วยงานอ่ืนได้ 

มีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยงานอย่างดี

มาก 

 

• ประเภทที่ 3.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีหลกัเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง  ดังน้ี 
แนวทางการให้คะแนนด้านกระบวนงาน  

เชิงคุณภาพ (40 คะแนน) 

ระดับ 

คะแนน 

มิติด้านกระบวนการในการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลา 

มิติด้านการให้ความสําคัญ
กับประชาชนและการบริการ 

มิติด้านการอํานวยความ
สะดวก 

มิติด้านการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและการเรียนรู้ 

1 

(ปรับปรุง) 

ไม่มีแนวทาง วิธีการในการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาอย่างเป็น

ระบบ 

ไม่มีแนวทาง วิธีการ และการ
ดําเนนิการการให้ความสําคัญกับ

ประชาชน และการบริการ 

ไม่มีแนวทาง วิธีการ และการ
ดําเนนิการอํานวยความสะดวก 

ไม่มีแนวทาง วิธีการและการดําเนนิการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ

การเรียนรู้  

2 

(พอใช้) 

มีแนวทางหรือวิธีการในการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาอย่างเป็น

ระบบ 

มีแนวทาง หรือวิธีการ และการ
ดําเนนิการการให้ความสําคัญที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน และการบริการบางส่วน 

มีแนวทาง หรือวิธีการ และการ
ดําเนนิการการอํานวยความสะดวกที่

ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และการบริการในบางส่วน 

มีแนวทาง วิธีการและการดําเนนิการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ

การเรียนรู ้

3 

(ดี) 

มีการลดขั้นตอนและระยะเวลา
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
ต่อข้อกําหนดของกระบวนการ

เป็นอย่างดี 

มีการดําเนนิการการให้ความสําคัญ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และการบริการในหลาย

เรื่อง 

มีการดําเนนิการการอํานวยความ
สะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน และการบริการในหลาย
เรื่อง  

มีการดําเนนิการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและการเรียนรู้ ที่สามารถ
กระจายความรู้และการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในหน่วยงาน 

4 

(ดีมาก) 

มีการลดขั้นตอนและระยะเวลา
อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อ
ข้อกําหนดของกระบวนการอย่าง

สมบูรณ์ 

มีการดําเนนิการการให้ความสําคัญ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และการบริการ สามารถ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดี

ขึ้น 

มีการดําเนนิการการอํานวยความ
สะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน และการบริการอย่าง

สมบูรณ์ 

มีการดําเนนิการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและการเรียนรู้ ให้บรรลุผล

ตามที่กําหนด และการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ผลงานประเภทที่ 4 คณะกรรมการการจดัการความรู้ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณากล่ันกรอง
ผลงานที่เข้ารอบ หรือผ่านการคัดเลือก โดยพจิารณาให้คะแนนผลงานจาก 
   - แนวคิดการทําผลงาน ที่สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์และพันธกิจ เป็นความรู้ที่มีความสําคัญ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และมีความจําเป็นเรง่ด่วนต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน (10 คะแนน) 
   - แผนและการดําเนินงานตามแผนกระบวนการจดัการความรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การถอดความรู ้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การนําไปใช ้การบํารุงรักษาความรู้ (30 คะแนน) และตามแผนการบริหารการเปล่ียนแปลงครบทกุขั้นตอน 
(ไม่คิดคะแนน แต่มีผลในการคัดเลือกผลงานในกรณีที่คะแนนเท่ากัน)  
   รายละเอียดเกณฑ์การพจิารณารอบคัดเลือก มีดังนี ้
 
 
 
 



คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 8 ประจําปี 2557 
6 

หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 

แนวคิดการทําผลงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน  10 

1 ผลงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจขององค์กร 3 

2 ผลงานเป็นความรู้ท่ีมีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 4 

3 ผลงานเป็นความรู้ท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 3 

การดําเนินการตามแผนกระบวนการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน (CSRM Model)  30 

4 การถอดความรู้ 5 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 

6 การนําไปใช้  
- มีการนําไปใช้งานจริง 
- เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
- มีหน่วยงานอ่ืนนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
5 
5 
5 

7 การบํารุงรักษาความรู้ 5 

เกณฑ์คะแนนการพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก ทั้ง 3 ประเภท คณะกรรมการฯ พิจารณาจากเกณฑ์
คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังน้ี 
     -  มีระดับคะแนน 35 - 40 คะแนน  ผ่านการพิจารณากล่ันกรองให้นําเสนอผลงานภาคบรรยาย ร่วมกับ 
ภาคโปสเตอร์ 
    -  มีระดับคะแนน 25 - 34 คะแนน  ผ่านการพิจารณากล่ันกรองให้นําเสนอผลงานเฉพาะภาคโปสเตอร์ 

  7.2.2 การพิจารณาตัดสินผลงาน (60 คะแนน)  
   การนําเสนอผลงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
   1) ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นําเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ซึง่มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสินรางวัล ดงันี ้
     - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒจากภายนอก พิจารณาการ
นําเสนอผลงานภาคบรรยาย ประเภทที่ 1 – 3 โดยพิจารณาจากเทคนิคการนําเสนอ การส่ือสารที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และเน้ือหา
ครบถ้วนตามเวลาที่กําหนด ภายในเวลา 10 – 15 นาทีต่อผลงาน (50 คะแนน) 
    - คณะกรรมการฯ พิจารณาจากความชัดเจนในการส่ือความหมาย และความน่าสนใจของการ
จัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอกัษร ของภาคโปสเตอร์  (10 คะแนน)  
    รายละเอียดเกณฑ์การพจิารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีดงันี ้

หัวขอ้ประเมิน คะแนนเต็ม 

การนําเสนอภาคบรรยาย 10 

1.  เทคนิคในการนาํเสนอ การสื่อสารเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน 5 

2.  เนื้อหาครบถ้วน ตามเวลาท่ีกําหนด 5 

เน้ือหา 40 

1.  การระบุสาเหตุ ความจําเป็น หรือปัญหา เพื่อนาํไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงได้อย่างชัดเจน 5 

2.  การจดัทําแผนงานมีความชัดเจน มีแนวทางอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ ์และมีความชัดเจนในแต่ละขั้นตอน 

5 
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หัวขอ้ประเมิน คะแนนเต็ม 

3.  กระบวนการดําเนินงานที่แสดงถึงการพัฒนาปรับปรงุที่ดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองต่อพันธ
กิจของหน่วยงาน 

5 

4.  ผลลัพธ์ของการดําเนินงานมีประสิทธิผลตามแผนของหน่วยงาน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

5 

5.  ประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน 5 

6.  ผลการดําเนินงานเป็นเอกลักษณ์และสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ี 5 

7.  เป็นแนวปฏิบัติที่หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 10 

การนําเสนอภาคโปสเตอร์ 10 

1.  ความชัดเจนในการส่ือความหมาย  5 

2.  ความน่าสนใจของการจัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอกัษร 5 

รวมคะแนน 60 

   2) ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นําเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ ซึ่งมหีลักเกณฑ์การพจิารณาตดัสินรางวัล  
จากคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วม จํานวน 70 : 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 
    - การพจิารณาจากคณะกรรมการฯ โดยพจิารณาจากความชัดเจนในการส่ือความหมาย และความ
น่าสนใจของการจัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอักษร (70 คะแนน) ดังนี้ 

หัวขอ้การประเมิน คะแนนเต็ม 

ภาคโปสเตอร์ 70 

1.  ความชัดเจนในการส่ือความหมาย  35 

2.  ความน่าสนใจของการจัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอกัษร 35 

 - การพิจารณาจากผู้เข้าร่วม โดยลงคะแนนโหวตได้ไม่เกิน 3 ผลงาน (30 คะแนน) 

7.3 เกณฑ์คะแนนการตัดสินการให้รางวัล แบ่งเปน็ 2 ลักษณะ ดงันี ้
1) ผลงานที่นําเสนอภาคบรรยาย ประเภทที่ 2 - 4  มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินคะแนนในภาพรวม ซึ่งพิจาณา

จากคะแนนรอบคัดเลือก และคะแนนตัดสินผลงาน ดังนี้ 
- ผลงานระดับดีเยี่ยม ได้ระดับคะแนน 85-100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบ

ประกาศเกียรติคุณ 
- ผลงานระดับดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศ

เกียรติคุณ 
- ผลงานระดับชมเชย ได้ระดับคะแนน 60 – 74 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และใบ

ประกาศเกียรติคุณ 
2) ผลงานที่นําเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินได้รับรางวัล คือ 

-  อันดับ 1 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
-  อันดับ 2 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
-  อันดับ 3 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
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8. ปฏิทินการดําเนินงาน 

ระยะเวลา กิจกรรม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2557 สํานักงานประกนัคุณภาพ ประชาสัมพันธ์การจดัโครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใหทุ้กหนว่ยงานรบัทราบ 

สิงหาคม – ตุลาคม 2557 หน่วยงานภายในทุกระดับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังสํานักงานประกันคุณภาพ ภายใน
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 (จํานวน 10 ชดุ) 

ตุลาคม 2557 คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพจิารณากล่ันกรอง คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 แล้วแจ้งผลให้ผู้เสนอขอรับรางวัลทราบ 

พฤศจิกายน 2557 จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ เพือ่ให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนผลงานภาค
โปสเตอร ์

นําเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
ณ หอ้งประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพและประกาศผล  

ธันวาคม 2557 จัดพิธีมอบรางวลั โล่ และประกาศเกียรติคุณ  

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที ่8 ประจําป ี2557 และจัดทํา
รูปเล่มส่งโรงพมิพ์ เพื่อเผยแพร่ใหห้น่วยงานและบุคลากรรับทราบ 

9. ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการ 
1) มีผลงานส่งเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

มาถ่ายทอดและขยายผลสู่การปฏิบัติจริง 
3) หน่วยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพได้รับการยกย่อง มีกําลังใจในการดําเนินงานจาก

การประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาจนเกิดผลสําเร็จ และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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แบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8 ประจําปี 2557 
ประเภทที่ 1 :  หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 
ประกวดระดับคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 

 คณะ/สถาบัน/สาํนัก................................................................... มีความประสงค์ขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคณุภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 8 ประจําปี 2557 ประเภทท่ี 1 : หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน (คณะ/สถาบัน/สํานัก) 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อคณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก (คณะ/สถาบัน/สํานัก) 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานข้อมูล 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรสาร 
 ......................................................................................................................................................................................................  
อีเมล์ 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

ท้ังนี้หน่วยงานได้จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
เม่ือ (ว/ด/ป/)................................................ 

 
ลงชื่อ................................................................... 

(......................................................) 
คณบดี/ผอ.สถาบัน/ผอ.สํานัก.......................................... 

วันท่ี.............................................. 
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แบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8 ประจําปี 2557 
ประเภทที่ 2 : พันธกจิของหน่วยงาน 

ประกวดระดับคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ชื่อผลงานท่ีขอรับรางวัล : …………………………………………………………….. 

 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจด้านการวิจัย 

 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 

 พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 พันธกิจด้านการบริหารจัดการ 
ชื่อหน่วยงานผู้เสนอ : ............................................................................ 

1.  ความเป็นมา/หลักการ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

2.  ปัจจัยนําเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลผลิต) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

3.  วิธีการดําเนินงาน  
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

4.  ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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5.  ผลลัพธ์ความสําเร็จของการดําเนินงาน (Outcome) (หมายถึง คุณภาพของผลผลิตท่ีส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การมีงานทําของบัณฑิต การจดสิทธิบัตรของงานวิจัย ความพึงพอใจในการให้บริการ การได้รับรางวัล) ท่ีสําคัญ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

6.  ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  

ผลงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

เป
้าห

มา
ย 

25
56

 

ผล
ลัพ

ธ์ 
25

56
 

ผล
ลัพ

ธ์เ
ทีย

บกั
บ

เป
้าห

มา
ย 

(+
/-)

 

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี 

ลัก
ษณ

ะแ
นว

โน
้ม 

(+
/-)

 

2554 2555 2556 

         

         

         

         

7.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน (หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

8.  การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

9.  ทิศทางการบูรณาการกับความต้องการหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

10. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

11.  บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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12. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

13. การต้ังเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ................................................................... 
(......................................................) 

คณบดี/ผู้อํานวยการ.......................................... 
วันท่ี.............................................. 
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แบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8 ประจําปี 2557 
ประเภทที่ 3 :  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ประกวดระดับหน่วยงานย่อยของคณะวิชา สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ชื่อผลงาน : ............................................................................................................................. 
ชื่อผู้เสนอ : ............................................................................................................................. 
ชื่อหน่วยงานท่ีสังกัด : ……………………………………………………………………………………………….. 

1. ที่มาของปัญหา 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

2.  ลักษณะการปฏิบัติงาน (ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความสําคัญ ผู้มาใช้บริการ จํานวนผู้มาใช้บริการ) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

แผนผังการปฏิบตัิงานเดิม 
 
1.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

แผนผังการปฏิบตัิงานใหม่ 

3.  แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (แนวคิด วิธีการ เทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการลดขั้นตอน) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
- รูป - 

 
- รูป - 
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3.1 นโยบาย แนวทางการทํางาน แผนงาน 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
3.3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

4.  แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ และการให้บริการ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 4.3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

5.  แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการอํานวยความสะดวก 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
5.1 การกําหนดรูปแบบการอํานวยความสะดวก 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 5.2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

6.  การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

7.  ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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8.  ผลลัพธ์ความสําเร็จของการดําเนินงาน (Outcome) (หมายถึง คุณภาพของผลผลิตท่ีส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การมีงานทําของบัณฑิต การจดสิทธิบัตรของงานวิจัย ความพึงพอใจในการให้บริการ การได้รับรางวัล) ท่ีสําคัญ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

9.  ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน (หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

10. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

11. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ................................................................... 
(......................................................) 

คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก.......................................... 
วันท่ี.............................................. 
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แบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 7 ประจําปี 2556 
ประเภทที่ 3 :  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3.2 แนวปฏิบัติที่ดี   
3.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ประกวดระดับหน่วยงานย่อยของคณะวิชา สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ชื่อผลงาน : .......................................................................................................... 

 3.2 แนวปฏิบัติที่ดี 

 3.3 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ชื่อผู้เสนอ : ........................................................................................................... 

ชื่อหน่วยงานท่ีสังกัด : ……………………………………………………………………………….. 

1.  ความเป็นมา/หลักการ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

2.  ปัจจัยนําเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดผลผลิต) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

3.  วิธีการดําเนินงาน  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

4.  การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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5. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

6. ผลลัพธ์ความสําเร็จของการดําเนินงาน (Outcome) (หมายถึง คุณภาพของผลผลิตท่ีส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การมีงานทําของบัณฑิต การจดสิทธิบัตรของงานวิจัย ความพึงพอใจในการให้บริการ การได้รับรางวัล) ท่ีสําคัญ 

............................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................. 
7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน (หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน) 

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 ..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 
11. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 ..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

12. การต้ังเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ................................................................... 
(......................................................) 

คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก.......................................... 
วันท่ี.............................................. 

 

หมายเหตุ : นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก
ของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดีย่ิงข้ึน เม่ือนํานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานน้ันได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software) เพ่ือ
ช่วยในด้านการประกันคุณภาพ 
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แบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 7 ประจําปี 2556 
ประเภทที่ 4 :  การพัฒนาหน่วยงานสูห่น่วยงานเรียนรู้ 

ประกวดระดับหน่วยงานย่อยของคณะวิชา สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 
1. ชื่อหน่วยงาน : 

 ………………..................................................................................................................................................... 
2. ชื่อผลงานทีส่่งเข้าประกวด : 
………………......................................................................................................................................... 
3. รูปแบบของผลงาน  นวัตกรรม   องค์ความรู ้
4.  รายช่ือทีมงานผู้สร้างสรรคผ์ลงาน 
 4.1 ชื่อ CKO (Chief Knowledge Officer ) : ……………………………………………………..(ที่ปรึกษา/ผู้บริหาร) 
 4.3 รายช่ือทีมงานผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดการความรู้ (KM Team) :  
  1. ………………………………………………………………. 2 ………………………………………………………….. 
  3. ……………………………………………………………..   4. …………………………………………………………… 
  5. ……………………………………………………………..   6. …………………………………………………………… 
5. ความสําคัญของการจัดทําผลงานการจัดการความรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ความสําคัญ) 
  สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตรข์ององค์กร ดงันี้  
    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวจิัย    ด้านการบริการวิชาการ 
    ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  (โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องอย่างไร)………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  เป็นความรู้ที่มีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (โปรดอธิบายว่า
มีความสําคัญกับหน่วยงานอย่างไร) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  เป็นความรู้ที่มีความจําเป็นเร่งดว่นต่อการดําเนนิงานของหน่วยงาน (โปรดอธิบายว่ามีความจําเป็นเร่งด่วน
ต่อหน่วยงานอย่างไร) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. การดําเนินงานจัดการความรู้ 
 6.1 การจัดทําแผนและดําเนินการตามแผน CSRM Model (โปรดอธิบาย) 
  (การถอดความรู้)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (การแลกเปล่ียนเรียนรู้) 
  (การนําไปใช้) 
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- มีการนําไปใช้งานจริงและเกดิประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีหน่วยงานอื่นนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               
 (การบํารงุรกัษาความรู้) …………………………………………………………………………………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 การจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   ดําเนินการ      
    ครบทกุขั้นตอน   ไม่ครบขั้นตอน ดําเนินการถงึขั้นตอนที…่……………………………………………. 
  ไม่ได้ดําเนินการ 
7. งบประมาณ 
  มีการใช้งบประมาณในวงเงินจาํนวน..................บาท โดยมีที่มาของงบประมาณจาก 
    เงินรายไดห้น่วยงาน    ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
    อื่นๆ (โปรดระบุ...................................) 
  ไม่มีการใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้รับรองผลงาน 
(    ) 
คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบัน/ผู้อํานวยการสํานกั 
วันที ่     



ขั้นตอนการดําเนนิงานโครงการรางวัลคณุภาพ มก. ครั้งที่ 8 ประจําปี 2557 

 

หมดเขตส่งผลงาน 
ภายในวันพุธท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 

แจ้งผลใหห้น่วยงานทราบ 

โดยกรรมการชุดที่ 1 
ประมานเดือน ตุลาคม 2557 

นิทรรศการภาคโปสเตอร์และการ
นําเสนอผลงาน 

ภาคบรรยายเพ่ือตัดสินรางวัลใน
แต่ละประเภท 

โดย นายกสภามหาวิทยาลัย/ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เดือนธันวาคม 2557 

 

โดยกรรมการชุดที่ 2 
วันพุธท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

พิจารณารางวัลคุณภาพ มก. ในแต่ละ
ประเภท 

ครั้งที่ 8 ประจําปี 2557 

พิธีมอบโล่และใบ
ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลคุณภาพ มก.  

คัดเลือกผลงาน เพ่ือนําเสนอภาคบรรยาย  

โดยสํานักงานประกันคุณภาพ 
ภายในเดือน ตุลาคม 2557 

ตรวจสอบคุณสมบตัิความ
ครบถ้วนของเอกสาร 

หน่วยงานพิจารณาดําเนินการจัดทําผลงานในแต่ละประเภท
เพ่ือจัดส่งผลงานมายังสํานักงานประกันคุณภาพตามแบบฟอร์ม

การนําเสนอโครงการรางวัลคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 8 ประจําปี 2557 
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