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๑. หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายที่ จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จึงได้กำหนดนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ  สร้างเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน และกำหนดแนวทางการจัดการความรู้มอบส่วนงาน 
ถือปฏิบัติแล้วนั้น 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจเห็นความสำคัญ และประโยชน์จากการจัดการความรู้มากขึ้น มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างส่วนงาน ตลอดจนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในส่วนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ของส่วนงานและการนำไปใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า นำพามหาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพ่ือเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอกระบวนการของการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ 

 ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระหว่างส่วนงาน 
๒.๒  เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของส่วนงาน  สามารถนำองค์ความรู้ 

  ไปใช้ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินทรัพย์ความรู้ 
๒.๓  เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการ  

 จัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองและส่วนงาน 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหารและคณะกรรมการหรือคณะทำงานการจัดการความรู้ของส่วนงาน และบุคลากรที่สนใจ 

รวมจำนวน ๒๐๐ คน 

๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน และสถานที่ 
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ 

อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และห้องประชุมออนไลน์ 

1



ÃÙ»áººáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ
»ÃÐàÀ·¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ áº‹§à»š¹ ó »ÃÐàÀ· â´ÂÁÕËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¼Å§Ò¹à¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´ ´Ñ§¹Õé

»ÃÐàÀ··Õè ñ KU-KM Good Practice Awards
µŒÍ§à»š¹¼Å§Ò¹ãËÁ‹·ÕèÂÑ§äÁ‹à¤ÂÊ‹§»ÃÐ¡Ç´ã¹â¤Ã§¡ÒÃÇÑ¹áË‹§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
àÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÃÑé§·Õè ñ - ö â´ÂµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ËÃ×Íá¹Ç»¯ÔºÑµÔ·Õè´Õ
ãËŒÊ‹Ç¹§Ò¹Í×è¹¹Óä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹� áÅÐÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ Model
µ‹Íà¹×èÍ§à»š¹Ç§¨Ã àª‹¹ PDCA Model ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ ò ÃÍº¢Öé¹ä»

»ÃÐàÀ··Õè ò Knowledge Extension Awards 
µŒÍ§à»š¹Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ ¾Ñ²¹Òµ‹ÍÂÍ´¨Ò¡¼Å§Ò¹ËÃ×ÍÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ
¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹ã´¡çä´Œ·Õèà¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´»ÃÐ¡Ç´ã¹¤ÃÑé§·Õè ñ-ö ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 
à¾×èÍãËŒà¡Ô´Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹ ËÃ×ÍÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèà¡Ô´¼ÅÅÑ¾¸�·Õè´Õ¢Öé¹

»ÃÐàÀ··Õè ó  Innovation Awards
µŒÍ§à»š¹ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ãËÁ‹ à»š¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ËÃ×Í ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¼ÅÔµÀÑ³±�
·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¾×èÍ·ÓãËŒà¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹·Ò§·Õè´Õ¢Öé¹
¡‹ÍãËŒà¡Ô´¼Å¼ÅÔµà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ËÃ×Íà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹Ò ËÃ×Íà»š¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹
´ŒÇÂ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËÁ‹

2



ข้ันตอนกำสงผลงานและการประกวดรางวัลทุกประเภท โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี รายละเอียด วันท่ี 

๑. สงรายละเอียดผลงานตามแบบฟอรมท่ีกำหนด มาท่ี 
sharing.kukm@gmail.com เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีเปนไปตาม
เกณฑท่ีกำหนด 

ภายในวันท่ี  

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒. ประกาศผลงานท่ีผานการคัดเลอืกจากคณะกรรมการการจัดการความรู มก. 

ทาง www.person.ku.ac.th        โครงการฝกอบรม        โครงการวันแหง

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ครั้งท่ี ๗  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓. เขารวม Workshop เตรียมความพรอมการนำเสนอผลงาน และการสรปุองค

ความรูเพ่ือจัดเก็บในคลังความรูดิจิทัล 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔. สงผลงานสำหรับนำเสนอ ๒ ชิ้น ตอ ๑ ผลงาน ดังนี้ 

- โปสเตอรขนาด A0 (แนวตั้ง)

- สื่อการนำเสนอโดยไมจำกัดรูปแบบ โดยมีเวลาการนำเสนอผลงานละ ๘

นาที 

ภายในวันท่ี 

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕. นำเสนอผลงานและเขารวมกิจกรรม ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖. นำผลงานจัดเก็บท่ีคลังความรูดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายในวันท่ี 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗. มอบโลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบตัร ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(จะเรียนเชิญอีกครั้ง) 
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ประเภทรางวัล และเงินรางวัลท่ีไดรับ 

Good Practice Awards Knowledge Extension Awards Innovation Awards 

รางวัลชนะเลิศ   
จำนวน ๑ รางวัล 

รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลชนะเลิศ  
จำนวน ๑ รางวัล 

รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลชนะเลิศ  
จำนวน ๑ รางวัล  

รางวลัละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
จำนวน ๑ รางวัล 

รางวลัละ ๗,๐๐๐ บาท  
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
จำนวน ๑ รางวัล       

รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท  
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
จำนวน ๑ รางวัล 

รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท  
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
จำนวน ๑ รางวัล 

รางวลัละ ๔,๐๐๐ บาท 
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
จำนวน ๑ รางวัล 

รางวลัละ ๔,๐๐๐ บาท  
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
จำนวน ๑ รางวัล  

รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท  
พรอมโลประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลชมเชย  
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท 
พรอมประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย  
รางวลัละ ๑,๕๐๐ บาท 
พรอมประกาศนยีบัตร 

รางวัลชมเชย  
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท 
พรอมประกาศนียบัตร 

Popular Vote Awards ประเภทการประกวดละ ๑ รางวัล รวม ๓ รางวัล  
รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร 

Appreciate Awards จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร 

รางวัลพิเศษ 
New Contestant Awards จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พรอมประกาศนียบัตร 
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เกณฑ์การตัดสินรางวัล แบ่งตามประเภท ดังนี้ 

เกณฑ์การตัดสินรางวัล 

KU-KM Good Practice Awards 
นโยบายการบริหารและดำเนินการ (๓๐ คะแนน)  
๑. เป็นองค์ความรู้หลักหรือความรู้สำคัญ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลัก (๑๐ คะแนน) 
๒. กำหนดเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้อง หรือสนับสนุนเป้าหมายของส่วนงาน (๑๐ คะแนน) 
๓. ผู้บังคับบญัชาให้การสนับสนุน (๑๐ คะแนน)            

- กำกับ ดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจดัการความรู้
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ (Learn & Share) ในการจัดการความรู้ของสถาบัน  
(๓๐ คะแนน) 
๑. มีรูปแบบ กระบวนการ ลำดับขั้นตอน (Model) ที่ชัดเจน กระบวนการ/กิจกรรม แฝงอยู่ในงานประจำ 
    ที่ดำเนินการอยู่แล้ว และมีการทำอย่างสม่ำเสมอ (๒๐ คะแนน) 
๒. มีความคิดสร้างสรรค์  (๑๐ คะแนน)        

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (๔๐ คะแนน) เรียนรู้ระดับสถาบัน  
๑. ขอบเขตของการจัดการความรู้ ระดับกลุ่ม ฝ่าย องค์กร ระหว่างองค์กร (๑๐ คะแนน) 
๒. พัฒนาความรู้สู่นวัตกรรม (๑๐ คะแนน) 
๓. ประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ๑๐ คะแนน ) 
๔. ประสิทธิผล (ตอบวัตถุประสงค์/ตอบเป้าหมาย ๑๐ คะแนน)   
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เกณฑ์การตัดสินรางวัล 

Knowledge Expansion Awards 
การดำเนินการ (๓๐ คะแนน) 
๑.เป็นองค์ความรู้หลัก หรือความรู้สำคัญที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลัก (๒๐ คะแนน) 
๒.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน (๑๐ คะแนน) 

- กำกับ ดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การนำไปใช้ (๔๐ คะแนน)  
๑.ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับส่วนงานตนเองได้นำไปใช้ เกิดประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
   โดยมกีารประเมินผลอย่างชัดเจน (๒๐ คะแนน) 
๒.มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ส่วนงานอื่น หรือบุคคลภายนอก โดยมีการติดตามผลอย่างชัดเจน   
(๑๐ คะแนน) 
๓.มีการจดัเก็บองค์ความรู้ในช่องทางที่เข้าถึงง่าย สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๑๐ คะแนน) 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ (๓๐ คะแนน) 
- เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

(๑๕ คะแนน)
- เป็นองค์ความรู้ ที่สามารถพัฒนาสู่การเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นสินทรัพย์ความรู้ เพ่ือประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๑๕ คะแนน)

เกณฑ์การตัดสินรางวัล 

Innovation Awards 
การดำเนินการ (๓๐ คะแนน) 
๑.เป็นนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลัก (๒๐ คะแนน) 
๒.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน (๑๐ คะแนน) 

- กำกับ ดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การนำไปใช้ (๓๐ คะแนน) 
๑.เป็นนวัตกรรมทีใ่ช้ไดจ้ริง สามารถแสดงผลการประเมินความสำเร็จของนวัตกรรมได ้(๒๐ คะแนน) 
๒.มแีผนการเผยแพร่นวัตกรรมสู่ส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๑๐ คะแนน) 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ (๔๐ คะแนน)  
๑.เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรมบริการ ด้านใดด้านหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งด้านทรัพยากร เวลา กำลังคน (๒๐ คะแนน) 
๒.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างชัดเจน (๒๐ คะแนน)  
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เกณฑการตัดสินรางวัล 

Popular Vote 

ผูเขารวมรับชมการประกวด ใหคะแนนดานผลงาน องคความรู และนวัตกรรมท่ีสนใจนำไปปรับใชกับสวนงาน
ตนเอง ผานการโหวตภายในวันจัดโครงการ โดยพิจารณาจากโปสเตอรในนิทรรศการ ณ สถานท่ีประกวด หรือ 
นิทรรศการออนไลน และการนำเสนอ ผลงานใดไดรับคะแนนรวมมากท่ีสุด จะไดรับรางวัล Popular vote 

เกณฑการตัดสินรางวัล 

Appreciate Awards 

ความเห็นพองตองกันของคณะกรรมการตัดสินในการคัดเลือกผลงานท่ีเหมาะสม 

เกณฑการตัดสินรางวัลพิเศษ 

New Contestant Awards 

๑.เปนสวนงานท่ีไมเคยสงประกวดในครั้งท่ี ๑-๖ แตตระหนักในความสำคัญของการจัดการความรู 

   โดยรายงานผลการจัดการความรู ครบท้ัง ๒ รอบติดตาม ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ท่ีผานมา (๕๐ คะแนน) 

๒.มีการจัดการความรู โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักของสวนงาน (๒๐ คะแนน) 

๓.ตรงตอเวลาในการปฏิบัติตามข้ันตอนในการสงผลงานเขาประกวดในโครงการฯ (๑๐ คะแนน) 

๔.มีแนวปฏิบัติท่ีดี มีข้ันตอน และแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน (๑๐ คะแนน) 

๕.ผูบริหารใหการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการจัดการความรูภายในสวนงาน (๑๐ คะแนน) 

๖. วิทยากร และกรรมการพิจารณารางวัล KU-KM Best Practice Awards 

 วิทยากร และกรรมการพิจารณารางวัลจากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน ๓ ทาน 
      วิทยากร และกรรมการพิจารณารางวัลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน จำนวน ๒ ทาน 
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๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองการเจาหนาท่ี 

๘. การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ 

          ๘.๑  ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจ เห็นความสำคัญและประโยชน 

การจัดการความรูมากข้ึน 

๘.๒  มีสวนงานเขารวมการประกวดทุกประเภท รวมแลวไมนอยกวา ๑๐ สวนงาน 

๙. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

สวนงานมีการนำกระบวนการจัดการความรู องคความรู และนวัตกรรม มากกวา ๕ เรื่อง ไปปรับใชกับ

สวนงานของตนเอง เกิดเปนการจัดการความรูท่ีในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร จากผลการ 

ติดตามหลังจบโครงการ         

๑๐. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรทุกสวนงานเห็นความสำคัญและประโยชนของการจัดการความรูมากข้ึน สามารถดำเนินการ
จัดการความรูไดอยางเปนรูปธรรม เกิดประโยชนอยางแทจริง สามารถใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการ
พัฒนางานโดยไมกอใหเกิดภาระเพ่ิม มีองคความรู นวัตกรรม มานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวาง 
สวนงานและผูเชี่ยวชาญท่ีสามารถเปนประโยชนท้ังในหนวยงานของตนเองและองคกร และสวนงานตางๆสามารถ
นำองคความรูไปปรับใชในการจัดการความรูของตนได เปนการเตรียมความพรอมใหมหาวิทยาลัยกาวสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูตามเปาหมาย โดยมีระบบการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแฝงอยูในงานประจำ และ
เปนประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน  
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๑๒. กำหนดการวันประกวดรางวัล วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เวลา รายละเอียด 

๐๘.๑๕ - ๐๘.๓๐ น. เขาระบบหองประชุมออนไลน (ตรวจสอบหมายเลขหองประชุมไดท่ี  

www.person.ku.ac.th        โครงการฝกอบรม        โครงการวันแหงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ครั้งท่ี ๗) 

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. กลาวเปดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลาวรายงาน โดย ประธานกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชี้แจงกำหนดการ รูปแบบการประกวด และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะกรรมการตัดสิน 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประกวดรางวัล KU-KM Good Practice Awards 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ประกวดรางวัล Knowledge Extension Awards 

๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ประกวดรางวัล Innovation Awards 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประกาศรางวัล 

หมายเหต ุ
๑.ผูเขาประกวดและกรรมการตัดสิน ดำเนินกิจกรรมการประกวด ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล 
๒.ผูเขารวมรับชมการประกวด รับชมได ณ หองประชุมออนไลนผานโปรแกรม Cisco Webex 

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ติดตอผูประสานงาน คุณธรฐิสา โทร.๐๘๘-๐๘๘๕๓๖๙ 

    คุณนิสสรณ โทร.๐๙๘-๑๓๙๙๙๓๖ 
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