
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติงาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.ชื่อโครงการ โครงการประกวดการจัดการความรู้เพื่อการทํางานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 3
2.ประเภทของโครงการตามแผนงาน

 ด้านการเรียนการสอน
 ด้านพัฒนานิสิต
 ด้านวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านพัฒนาบุคลากร
 ด้านประกันคุณภาพ
 ด้านบริหารจัดการ
 ด้านส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3.หลักการและเหตุผล
องค์วามรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในการดําเนิน

ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ ดังน้ันองค์ความรู้จําเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ในการเรียนรู้ ที่จะนําสารสนเทศ
มาใช้ในการแก้ปัญหา ซ่ึงข้ึนอยู่กับการฝึกฝนและมุมมองในการเลือกสารสนเทศไปใช้

การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้
และ ปัญญา ในที่สุด

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) งานต่างๆ
จําเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากย่ิงขึ้น การจัดการความรู้เป็นคํากว้างๆ ที่มี
ความหมายครอบคลุมเทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานของแรงงานความรู้
(Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจัด กระจายอยู่ที่
ต่างๆ มารวมไว้ท่ีเดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น การจัดระเบียบ
ความรู้ในเอกสาร และทําสมุดหน้าเหลืองรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ และที่สําคัญที่สุด คือการสร้าง
ช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนําไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธ์ิผล

4.วัตถุประสงค์
1) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เห็นความ สําคัญใน

การของการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนางานของตนเองให้ดีข้ึน และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้อ่ืน
2) เพื่อยกย่องบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพใน

กระบวนการทํางานต่างๆ จนเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทั้งในคณะและมหาวิทยาลัย
3) เพ่ือเป็นกลไกนําไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือก้าวสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
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5.เป้าหมายหลัก
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

6.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

7.วิธีการดําเนินการ
1) แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน
2) รูปแบบและวิธีการ

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานเข้าประกวด ดังน้ี
ประเภทท่ี 1 ผลงานการจัดการความรู้

ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยจัดส่งประกวดในโครงการประกวดการจัดการความรู้
เพื่อการทํางานที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 1-2 โดยต้องมีการเผยแพร่กระบวนการ หรือ แนวปฏิบัติที่ดีให้ส่วนงานอื่น
นําไปใช้ประโยชน์

ประเภทท่ี 2 ผลงานนวัตกรรม
ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นนวัตกรรมกระบวนการ หรือนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มมากข้ึน
หรือเพ่ิมมูลค่า หรือเป็นการปรับปรุงกระบวนงานด้วยการสร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่

3) กําหนดรับสมัคร พิจารณา และตัดสิน
- ประกาศรับสมัครวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 – 29 กรกฎาคม 2565
- คณะกรรมการพิจารณาวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565
- นําเสนอผลงานวันที่ 2 สิงหาคม 2565
- ประกาศผลวันที่ 2 สิงหาคม 2565
- จัดเก็บที่ คลังความรู้ EDS-KU KM

ประเภทท่ี 1 ผลงานการจัดการความรู้ ประเภทท่ี 2 ผลงานนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย
รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย
รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร



หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานการจัดการความรู้
ประเภทท่ี 1 ผลงานการจัดการความรู้

หัวข้อในการพิจารณา คะแนนเต็ม
1. นโยบายการบริหารและดําเนินการ 30 คะแนน
1.1 เป็นองค์ความรู้หลักหรือความรู้สําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
1.2 กําหนดเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องหรือสนับสนุนเป้าหมายของหน่วยงาน
1.3 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน

- กํากับ ดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้
- ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้

10
10
10

2. การเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ (Learn &Share) 30 คะแนน
2.1 รูปแบบ กระบวนการ ลําดับข้ันตอน (Model) ท่ีชัดเจน กระบวนการ/กิจกรรมแฝง

อยู่ในงานประจําท่ีดําเนินการอยู่แล้ว และมีการทําอย่างสม่ําเสมอ
2.2 ความคิดสร้างสรรค์

20

10
3. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 40 คะแนน
3.1 ขอบเขตของการจัดการความรู้ ระดับกลุ่ม ฝ่าย องค์กร ระหว่างองค์กร
3.2 พัฒนาความรู้สู่นวัตกรรม
3.3 ประสิทธิภาพ (การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า)
3.4 ประสิทธิผล (ตอบวัตถุประสงค์ /ตอบเป้าหมาย)

10
10
10
10

รวมคะแนนทั้งหมด 100

ประเภทท่ี 2 ผลงานนวัตกรรม
หัวข้อในการพิจารณา คะแนนเต็ม

1. การดําเนินการ 30 คะแนน
1.1 เป็นนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจหลัก
1.2 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน
- กํากับ ดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้
- ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้

15
15

2. การนําไปใช้ 30 คะแนน
2.1 เป็นนวัตกรรมท่ีใช้ได้จริง สามารถแสดงผลการประเมินความสําเร็จของนวัตกรรมได้
2.2 มีแผนการเผยแพร่นวัตกรรมสู่สวนงานอื่น

20
10

3. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 40 คะแนน
3.1 เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมบริการ ด้านใดด้านหนึ่ง ท่ีช่วยส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ท้ังด้านทรัพยากร เวลา กําลังคน

3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างชัดเจน

20

20
รวมคะแนนทั้งหมด 100



8.ระยะเวลา
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

9.สถานท่ี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

10.ผลผลิต/ผลลัพธ์
- มีผลงานส่งเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน
- ได้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ผลงาน
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ระดับดี

11.วิธีการประเมินผลและดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดี

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วม

ในการพฒันา ปรับปรุงการทํางานอย่างต่อเน่ือง
2) ผลงานที่ชนะรางวัลได้รับการยกย่อง มีกําลังใจในการดําเนินงานจนเกิดผลสําเร็จ และเป็น

แบบอย่างแก่บุคลากรแก่บุคลากรท้ังในคณะและมหาวิทยาลัย
3) สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันเพ่ือเป็นกลไกก้าวสู่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ


