
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คู่มือการสรรหาแนวปฏิบัติที่ด ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดท าโดย : คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบตัิทีด่ ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 



ค ำน ำ 
 

คู่มือการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเกณฑ์ใน 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการจัดการความรู้ตามระบบการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และ
ส าหรับคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางตัดสินผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  และเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติการจัดการความรู้เพ่ือขอรับรางวัล  

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย 1) ที่มาและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 3) ประเภทรางวัล
และมูลค่ารางวัล  4) หลักเกณฑ์การพิจารณา 5) การเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี และ 6) ระยะเวลา
ด าเนินการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7) กรอบการน าเสนอการสรรหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี 8) แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ของหน่วยงาน) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน 
การด าเนินงานการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์เพ่ือการประเมินผลและติดตามการจัดการ
ความรู้ของคณะ ส านัก/สถาบัน และผู้ทีส่นใจศึกษา 

 

คณะกรรมการการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 



สารบัญ 

                 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี        1 
 ที่มาและความส าคัญ       1 
 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ      1 
 ประเภทรางวัลและมูลค่ารางวัล      1 

หลักเกณฑ์การพิจารณา       2 
 การเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี     4 
 ระยะเวลาด าเนินการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 
 กรอบการน าเสนอการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 
 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (ของหน่วยงาน) 8 
 
ภาคผนวก 
 -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
- นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 5 การก่ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด่าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ นั้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด่าเนินงานและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และได้จัดตั้งกลุ่มผ่านทางเฟสบุ๊คชื่อ : ARU KM เพ่ือให้บุคลากรมีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีจากกระบวนการการจัดการความรู้  
รวมทั้งให้หน่วยงานระดับคณะ ส่านัก/สถาบัน เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ ดีผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานสู่
สาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก่าหนดให้มีการจัดการความรู้ ดังนี้ ระดับคณะ ด่าเนินการจัดการความรู้อย่าง
น้อย 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ระดับส่านัก/สถาบัน 
ด่าเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน  

เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ 
และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยจึงก่าหนดให้มี
การจัดกิจกรรม “สรรหาแนวปฏิบัตที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” และ มอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มี
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญก่าลังใจให้กับบุคลากร ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
2) เพ่ือเป็นแนวทางส่าหรับการน่าความรู้ไปปรับใช้ในการด่าเนินงานจัดการความรู้ 

 
3. ประเภทรางวัลและมูลค่ารางวัล 
 การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน ดังนี้ 

ประเภทรางวัล รางวัล หมายเหตุ 
1. รางวัลระดับดีเด่น  โล่รางวัล  พิจารณาจากคะแนนสูงสุด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2. รางวัลระดับดีมาก  
 

โล่รางวัล  พิจารณาจากคะแนนรองลงมาจากรางวัลระดับดีเด่น และ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. รางวัลระดับดี โล่รางวัล  พิจารณาจากคะแนนรองลงมาจากรางวัลระดับดีมาก และ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ : 1. กรณีมีปัญหาในการพิจารณาคะแนนเพื่อปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์นี้ ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
     2. หน่วยงานภายนอก (เครือข่ายงานประกันคุณภาพ) หรือหน่วยงานภายใน ที่ไม่ได้รับรางวัล
ระดับดีเด่น ดีมาก และดี จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 
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4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท่าคู่มือการสรรหา 

แนวปฏิบัติที่ดี ส่าหรับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานความส่าเร็จของการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ต่างๆ 
โดยกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ 

การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดี มีคะแนนรวม 100 คะแนน 
รายการที่  1  ความส่าคัญของผลงานที่น่าเสนอ  
รายการที่  2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด่าเนินงาน 
รายการที่  3  ขั้นตอนการด่าเนินงาน/องค์ความรู้ 
รายการที่  4  ผลลัพธ์การด่าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
รายการที่  5  ปัจจัยความส่าเร็จ  
รายการที่  6  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายการพิจารณา แนวทางการพิจารณา คะแนน 

รายการที่ 1  ความส าคัญของผลงานที่น าเสนอ 5 
ความเป็นมาและความส่าคัญ 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนา 

- ระบุความเป็นมาและความส่าคัญของผลงานที่ต้องการ
ยกระดับและพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรจากการจัดการความรู้ 
- เสนอแนวทางการพัฒนาผลงานที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะพัฒนา
หน่วยงานหรือองค์กรที่สอดคล้องกับพันธกิจได้อย่างชัดเจน 

5 

รายการที่  2  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 5 
การก่าหนดวัตถปุระสงค์และ
เป้าหมาย      

ก่าหนดวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายของการด่าเนินงานได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้อง พันธกิจ
หน่วยงาน 

5 

รายการที่  3  ขั้นตอนการด าเนินงาน/องค์ความรู้ 20 
ขั้นตอนการด่าเนินงาน - มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล่าดับขั้นตอนสามารถ

น่าไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อ
เป้าหมายและการพัฒนาหน่วยงาน 
- ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า  และมี
ประสิทธิภาพ  

5 

ถอดบทเรียน มีกิจกรรมถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับองค์ความรู้
หรือผลงานที่น่าเสนอ  

10 

องค์ความรู้หรือผลงาน มีองค์ความรู้หรือผลงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  

5 
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รายการพิจารณา แนวทางการพิจารณา คะแนน 
รายการที่  4  ผลลัพธ์การด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 30 
ผลลัพธ์การด่าเนินงาน - ผลลัพธ์การด่าเนินงานครอบคลุม และเป็นไปตามพันธกิจ

หน่วยงานโดยมีหลักฐาน หรือข้อมูลประกอบ 
- ยกระดับคุณภาพการด่าเนินงานตรงตามพันธกิจหน่วยงาน 
โดยมีผลการด่าเนินงานแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น 

10 

ประโยชน์ที่ได้รับ มีการน่าองค์ความรู้หรือผลงานไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์และเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน 

10 

การต่อยอดองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

มีการต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลงานวิจัยในรูปแบบงานวิจัยที่
แสดงผลลัพธ์ที่ได้อย่างชัดเจน หรือมีนวัตกรรมเกิดขึ้น และมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

10 

รายการที่  5  ปัจจัยความส าเร็จ 10 
ปัจจัยความส่าเร็จ ระบุถึงปัจจัยที่น่าไปสู่ความส่าเร็จของผลงานหรือองค์ความรู้ที่

น่าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร  
10 

รายการที่  6  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 30 
การเผยแพรผ่ลการด่าเนินงาน
การจัดการความรู้ KM และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      

มีหลักฐานการเผยแพร่การด่าเนินงานการจัดการความรู้  KM 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บน Social Network ทุกช่องทาง
นับเป็นหนึ่งช่องทาง หรือนับจากจ่านวนผู้เข้าเยี่ยมชม เช่น ไลน์ 
เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น  

10 

การน่าเสนอผลงานผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

- ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่น่าเสนอผ่านสื่อออนไลน์เข้าใจง่าย
สอดคล้องตามประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ในแผนการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- เผยแพร่ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ 
KM โดยจัดท่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ คลิบวิดีโอ เผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ YouTube หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น เป็นต้น  

10 

การได้รับการยอมรับและ
น่าไปใช้ประโยชน์ 

องค์ความรู้หรือผลงานได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานหรือองค์กร รวมถึงการน่าไปใช้
ประโยชน์ หรือมีแบบตอบรับ/แบบขอบคุณจากผู้น่าไปใช้
ประโยชน์ เป็นต้น 

10 
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5.  การเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
5.1 จัดท่ารายงานการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ส่าหรับคณะกรรมการการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี จ่านวน 7 เล่ม 
 5.2  จัดท่าคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากกระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ส่าหรับ
คณะกรรมการการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี จ่านวน 7 เล่ม 
 5.3   หน่วยงานส่งผลงานมายัง งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคาร 3 ภายใน 
วันที่ 1-19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล  
งานประกันคุณภาพ โทรภายใน 1553 โทรศัพท์ 098-275-9493 

5.4    หน่วยงานน่าเสนอผลงานบนเว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ สู่ สาธารณชน  
ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

 

หมายเหตุ. 1) คณะ ต้องจัดส่งแนวปฏิบัติที่ดี อย่างน้อย 2 ประเด็นความรู้ คือ ด้านที่ 1 การผลิต
บัณฑิต ด้านที่ 2 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 

 2) ส านัก/สถาบัน ต้องจัดส่งแนวปฏิบัติที่ดี อย่างน้อย 1 ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจหน่วยงาน 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ย. 63 1) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
งานประกันคุณภาพ 

ธ.ค. 63 2) จัดท่า (ร่าง) คู่มือการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี 

ม.ค. 64 3) ถ่ายทอดนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ 
1-15 ก.พ. 64 4) จัดท่าแนวทางและพิจารณา (ร่าง) คู่มือการสรรหา

แนวปฏิบัติที่ดี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี 

15-16 ก.พ. 64 5) แก้ไข (ร่าง) คู่มือการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งานประกันคุณภาพ 

17-18 ก.พ. 64 6) งานประกันคุณภาพ เผยแพร่คู่มือการสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยัง
หน่วยงานภายใน 

งานประกันคุณภาพ/คณะ/
ส่านัก/สถาบัน 

1-19 เม.ย. 64 7) หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
*คณะ ส่งแนวปฏิบัติที่ดี  2 ประเด็นความรู้ คือ ด้านที่ 1 การผลิต
บัณฑิต และ ด้านที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
*ส านัก/สถาบัน ส่งแนวปฏิบัติทีด่ี  1 ประเด็นความรู้ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจหน่วยงาน 

งานประกันคุณภาพ/คณะ/
ส่านัก/สถาบัน 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
15 20-30 เม.ย. 64 8) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีพิจารณาผลงาน

ของคณะ ส่านัก และสถาบัน 
คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี 

1-14 พ.ค. 64 9) หน่วยงานจัดท่ารายงานการจัดการความรู้ตาม
แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ,จัดท่าคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก
กระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะ/ส่านัก/สถาบัน 

พ.ค. 64 10) หน่วยงานเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  

 

16 24-31 พ.ค. 64 11) คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี เข้าเยี่ยมชม
ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่เผยแพร่แบบ
ออนไลน์  

งานประกันคุณภาพ/คณะ/
ส่านัก/สถาบัน/
คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี  

1-4 มิ.ย. 64 12) ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี พิจารณา
ผลงาน ตามเกณฑ์การประเมินฯ และรวมคะแนนทุกส่วน
จากเล่มรายงานฯ คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี/รูปแบบการ
เผยแพร่ และบอร์ดนิทรรศการ  

งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี  

7-9 มิ.ย. 64 13) จัดท่าและประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ARU KM Day ครั้งที่ 6 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งานประกันคุณภาพ  

11 มิ.ย. 64 
 

14) กิจกรรม ARU KM Day & Best Practices Share 
ครั้งที่ 6 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมายเหตุ : 1) หน่วยงานที่น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนเวที คือ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น 2) หน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วม LEARN &SHARE 

งานประกันคุณภาพ/คณะ/
ส่านัก/สถาบัน 
/คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี  

14-16 มิ.ย. 64 15) งานประกันคุณภาพสรุปผลการด่าเนินงานการจัดการ
ความรู้  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ
ผลการด่าเนินงานในปีถัดไป 

งานประกันคุณภาพ 
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กรอบการน าเสนอ 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อผลงาน/ด้าน/เรื่อง 
2. ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อกลุ่ม 
3. สังกัดหน่วยงาน  
4. สมาชิกกลุ่มความรู้และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด บทบาทหน้าที่ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
5. แสดงการด่าเนินงานว่างเป็นผลงานที่ด่าเนินการมาก่ีปี เช่น ปีแรก หรือเป็นผลงานต่อเนื่อง เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 2  รายละเอียดการน าเสนอผลงาน เป็นผลการด าเนินงานและภาพประกอบ 

1. ความส าคัญของผลงานที่น าเสนอ 
ความเป็นมาและความส่าคัญ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา 

     - ระบุความเป็นมาและความส่าคัญของผลงานที่ต้องการยกระดับและพัฒนาหน่วยงานหรือ
องค์กรจากการจัดการความรู้ 

 - เสนอแนวทางการพัฒนาผลงานที่สัมพันธ์กับสิ่งที่จะพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรที่สอดคล้องกับ
พันธกิจได้อย่างชัดเจน 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 การก่าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย      
 - ก่าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด่าเนินงานได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ สอดคล้องพันธกิจหน่วยงาน  
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3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/การถอดบทเรียน/องค์ความรู้หรือผลงาน 
3.1  ขั้นตอนการด่าเนินงาน 

     - มีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจน เป็นล่าดับขั้นตอนสามารถน่าไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือ
องค์ความรู้ใหม่ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาหน่วยงาน 

 - ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ถอดบทเรียน 
 - มีกิจกรรมถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับองค์ความรู้หรือผลงานที่น่าเสนอ 
 3.3 องค์ความรู้หรือผลงาน 
  - มีองค์ความรู้หรือผลงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
4.  ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1 ผลลัพธ์การด่าเนินงาน      

 - ผลลัพธ์การด่าเนินงานครอบคลุม และเป็นไปตามพันธกิจหน่วยงานโดยมีหลักฐาน หรือข้อมูล
ประกอบ 

  - ยกระดับคุณภาพการด่าเนินงานตรงตามพันธกิจหน่วยงาน โดยมีผลการด่าเนินงานแสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  

 4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  มีการน่าองค์ความรู้หรือผลงานไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน 
5.  ปัจจัยความส าเร็จ  
 ระบุถึงปัจจัยที่น่าไปสู่ความส่าเร็จของผลงานหรือองค์ความรู้ที่น่าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานหรือ

องค์กร 
6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  

6.1 การเผยแพร่ผลการด่าเนินงานการจัดการความรู้ KM และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มีหลักฐานการเผยแพร่การด่าเนินงานการจัดการความรู้ KM และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

บน Social Network ทุกช่องทางนับเป็นหนึ่งช่องทาง หรือนับจากจ่านวนผู้เข้าเยี่ยมชม เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก 
เว็บไซต์ เป็นต้น 

 6.2 การน่าเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ 
  มีการเผยแพร่ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้ KM โดยจัดท่าเป็น

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ คลิบวิดีโอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ YouTube หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
เป็นต้น  

 6.3 การได้รับการยอมรับและน่าไปใช้ประโยชน์ 
องค์ความรู้หรือผลงานได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหรือ

องค์กร รวมถึงการน่าไปใช้ประโยชน์ หรือมีแบบตอบรับ/แบบขอบคุณจากผู้น่าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น  
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แบบฟอร์ม 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

(ของหน่วยงาน) 
 
 

ชื่อผลงาน       . 
ประเด็นความรู้ ด้าน        . 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ค าน า 
            
            
            
            
            .  
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สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผลงาน/ด้าน/เรื่อง  
 ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อกลุ่ม 
 สังกัดหน่วยงาน 
 สมาชิกกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 
 ผลงานปีแรกหรือผลงานต่อเนื่อง 
ส่วนที่ 2 ผลการด่าเนินงาน พร้อมภาพประกอบ 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด่าเนินงาน 
3. ขั้นตอนการด่าเนินงาน/องค์ความรู้ 
 3.1 ขั้นตอนการด่าเนินงาน 
 3.2 ถอดบทเรียน 
 3.3 องค์ความรู้หรือผลงาน 

4.   ผลลัพธ์การด่าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1 ผลลัพธ์การด่าเนินงาน 
  4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 

  4.3 การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
5.   ปัจจัยความส่าเร็จ 
6.   การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
  6.1 การเผยแพร่ผลการด่าเนินงานการจัดการความรู้ KM และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  6.2 การน่าเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ 
  6.3 การได้รับการยอมรับและน่าไปใช้ประโยชน์ 

  
 
ภาคผนวก 
       
 ภาคผนวก  1   แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 ภาคผนวก  2   ค่าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 ภาคผนวก  3   ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 

 

- ค่าสั่งคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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- นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 


