
KU-KM 
Best Practice 

Coach Camp Care&Share

โครงการฝ�กอบรม
และแลกเปลี�ยนเรียนรู้
เพื� อก้าวสู่การแบ่งป�น

แนวปฏิบัติที� ดี

กรกฏาคม - กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์



สารบัญ
รายละเอียด หน้า

หลักการและเหตุผล ๑

วัตถุประสงค์ ๑

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ๑

ระยะเวลาการดําเนินงาน และสถานที� ๑

รูปแบบและวิธีการ ๒-๓

วิทยากร และผู้ร่วมอภิปรายคัดเลือกผลงาน ๔

ผู้รับผิดชอบโครงการ ๔

การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ 
โดยมีรูปแบบการประเมินผลด้วยวิธีรวบรวมข้อมูล

๔

ตัวชี�วัดผลสัมฤทธิ�ของโครงการ ๔

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ ๔

ขั�นตอน กําหนดการการส่งผลงานและดําเนินการประกวด ๕



หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการ

สรางความเขมแข็ง ดานการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงไดกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันใหนำการจัดการความรูไปใชพัฒนาคน พัฒนางาน และ

องคกร ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอยางสม่ำเสมอ  สรางเปนวัฒนธรรมองคกรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู กำหนดแนวทางการ

จัดการความรู มอบสวนงานถือปฏิบัติและมีการติดตามผลการจัดการความรูอยางตอเน่ือง โดยมุงใหเกิดความสำเร็จ

อยางยั่งยืน  

ปจจุบันความรู และองคความรูเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานตามสถานการณทาง

สังคมตาง ๆ หนวยงานและสวนงาน จึงจำเปนตองมีการจัดการความรู สรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังน้ันเพื่อสงเส ริมใหองคความรูที่มีอยูภายในสวนงาน ไดมีโอกาสเผยแพร 

แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกัน เกิดการไหลเวียนความรู รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญในการจัดการ

ความรู สามารถนำองคความรูไปจัดการความรูในหนวยงานหรือสวนงานตนเองไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคน 

พัฒนางาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร สงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบรรลุเปาหมายในการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู จึงไดจัดโครงการน้ีขึ้น 

วัตถุประสงค 

  ๑. เพื่อเปนเวทีสนับสนุน สงเสริมใหสวนงาน นำเสนอองคความรูที่เปนประโยชนในความกาวหนา 

      ของมหาวิทยาลัย 

  ๒. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัตทิี่ดีระหวางสวนงาน 

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 

 สวนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีการจัดการความรู เกิดเปนองคความรูที่เผยแพรและมีการ 

 นำไปใช สงผลใหเกิดการเรียนรูระดับกลุมงาน สวนงาน และมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาการดำเนินงาน และสถานที่ 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมออนไลน 

๑



รูปแบบและวิธีการ
ประเภทการประกวด แบ่งเป�น ๓ ประเภท 

โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแต่ละประเภท ดังนี�

 ประเภทที� ๑ Good Practice Awards

ต้องเป�นผลงานใหม่ที�ยังไม่เคยส่งประกวดในโครงการวันแห่ง
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ครั�งที� ๑ - ๗  โดยต้องมีการเผยแพร่

กระบวนการ หรือแนวปฏิบัติที�ดีให้ส่วนงานอื�นนําไปใช้ประโยชน์
และมีการดําเนินงานตาม Model ต่อเนื�องเป�นวงจร เช่น PDCA

Model อย่างน้อย ๒ รอบขึ�นไป 
(จําเป�นต้องแสดงรายละเอียดให้เห็นถึงการดําเนินการต่อเนื�อง)

ต้องเป�นองค์ความรู้ที�ประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอดจากผลงานหรือ
องค์ความรู้ของส่วนงานใดก็ได้ จากโครงการ KU-KM Sharing
และ ผลงานที�เข้าประกวดในวันแห่งการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ครั�งที�
๑ – ๗ ที�ผ่านมา เพื�อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้ที�เกิด

ผลลัพธ์ที�ดีขึ�น

 ประเภทที� ๒ Knowledge Extension

 ประเภทที� ๓ Innovation Awards

ต้องเป�นสิ�งที�เกิดขึ�นใหม่ เป�นนวัตกรรมกระบวนการ หรือ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที�สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื�อทําให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�น ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ�มมากขึ�น
หรือเพิ�มมูลค่า หรือเป�นการปรับปรุงกระบวนงานด้วยการ

สร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่

หมายเหตุ หากผลงานของท่านไม่เข้าเกณฑ์ทั�ง ๓ ประเภทนี� ขอให้พิจารณาส่งผลงาน 
ในการประกวดอื�น ๆ ทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๒



 รอบการประกวด แบ่งออกเป�น ๓ รอบ ได้แก่

รอบที� ๑ 
Show Step Contest

นําเสนอผลงานต่อวิทยากร ในระยะเวลา ๕ นาที (หากเกินเวลา มีผลต่อ
คะแนน) โดยไม่จํากัดรูปแบบการนําเสนอ โดยทีมวิทยากรจะเป�นผู้คัด

เลือกผลงานเพื�อเข้าสู่รอบถัดไป

รอบที� ๒
Coaching camp

ผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบ Show Step Contest เข้ารับการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้และฝ�กอบรม กับทีมวิทยากรเพื�อพัฒนาผลงาน ทักษะด้านการนํา
เสนอ และด้านต่าง ๆ เพื�อการนําเสนอผลงานรอบตัดสิน (DEMO DAY) 

ที�จะจัดขึ�นร่วมกับการประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั�งที� ๑๕ ประจําป� ๒๕๖๔ โดยสํานักงานพัฒนาคุณภาพและ

บริหารความเสี�ยง โดยฝ�กอบรมทักษะ ดังนี�
๑.การจัดทํา KM Canvas Model และเทคนิคการนําเสนอจุดเด่นของผลงาน
๒.การจัดเก็บองค์ความรู้ใน Yammer และคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

รอบที� ๓
DEMO DAY

ส่วนงานที�สามารถเข้าประกวดในรอบนี� จะต้องผ่านเข้ารอบที� ๒ มาแล้ว 
โดยเข้าร่วมได้ครบถ้วนทุกหัวข้อ 

ซึ�งจะดําเนินการประกวดตามเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในคู่มือโครงการรางวัล
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั�งที� ๑๕ ประจําป� ๒๕๖๔

๓



วิทยากร และผูรวมอภิปรายคัดเลือกผลงาน 

 วิทยากรและผูรวมอภิปรายคัดเลือกผลงาน ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และภายนอก 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองการเจาหนาที่ 

การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ โดยมีรูปแบบการประเมินผลดวยวธีิรวบรวมขอมูล 

รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของผลงานการจัดการความรูของสวนงาน ใหเปนไปตามเกณฑ 

 ที่กำหนด 

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

  ๑. จำนวนสินทรัพยทางความรูที่ไดรับการเผยแพรระหวางสวนงานมากกวา ๑๐ ผลงาน 

       ๒ . จำนว นส ว นง านที่ มี ก ารจัด ก ารคว าม รูเกิ ด เป นอ งค ค ว ามรู ที่ เป นป ระ โย ช น ต อ มห าวิ ท ย าลั ย 

 มากกวา ๑๐ สวนงาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สวนงานภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรเห็นความสำคัญและประโยชนของการจัดการความรูมากขึ้น 

สามารถดำเนินการจัดการความรูไดอยางเปนรูปธรรม เกิดประโยชนอยางแทจริง สามารถใชการจัดการความรูเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนางาน มีองคความรู นวัตกรรม มานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวาง สวนงานและ

ผูเชี่ยวชาญที่สามารถเปนประโยชนทั้งในหนวยงานของตนเองและองคกร เปนการเตรียมความพรอมใหมหาวิทยาลัย

กาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตามเปาหมาย โดยมีระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพอันเปนสวนหน่ึงของ

งานประจำ และเปนประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยัง่ยืน 

๔



ข้ันตอน กำหนดการการสงผลงานและดำเนินการประกวด 

ข้ันตอน

ที่ 
รายละเอยีด วันที่และเวลา หมายเหตุ 

๑ รับสมัครผลงานเขารวมโครงการ  

ตามแบบฟอรมใบสมัครที่กำหนด 

สงใบสมัครไดที่ 

 torntisa.s@ku.th 

๒๑ กรกฎาคม -  

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

สงใบสมัครไดที่  

https://forms.gle/jUDpoAGLBKYzsiD36 

หรือ scan QR Code  

โดยจะแจงคิวและสถานที่ 

การนำเสนอทาง E-mail ในวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ 

๒ นำเสนอผลงาน 

รอบ Show Step Contest  

ตอวิทยากร พรอมรับฟงและแลกเปลี่ยน

เรียนรูการจัดการความรูในยุค New 

Normal  

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจงรายละเอียดทาง  

E-mail และหนังสือเวียน 

๓ ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ผานเขาสู 

รอบที่ ๒ 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ www.person.ku.ac.th และทาง E-mail 

๔ ทีมที่ผานเขารอบ  

รับการเพิ่มพูนทักษะ รับฟง  

ดานการนำเสนอผลงาน ในรอบ 

Coaching camp 

๓ และ ๖ กันยายน 

๒๕๖๔ 

แจงรายละเอียดทาง  

E-mail และหนังสือเวียน 

๕ ทีมที่ผานเขารอบ รับฟง  

และแลกเปลี่ยนเรียนรู  

การเพิ่มศักยภาพการนำเสนอผลงาน 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจงรายละเอียดทาง  

E-mail และหนังสือเวียน 

การนำเสนอรอบ DEMO DAY เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล สามารถติดตามไดในคูมือการสงผลงานของการประกวดรางวัล

คุณภาพครั้งที่ ๑๕ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

หมายเหตุ 

๑. กำหนดการและรูปแบบการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๒. จำกัดจำนวนผูนำเสนอผลงาน ผลงานละ ๒ คน 

๓. ผูเขารวมรับชมการประกวด รับชมได ณ เว็บไซตการจัดการความรู (จะแจงใหทราบในภายหลัง) 

๔. ติดตอผูประสานงาน คุณธรฐิสา สังขสารทูล โทร.๐๘๘-๐๘๘๕๓๖๙ โทรภายใน ๖๔๔๘๓๐ 

หรือ torntisa.s@ku.th 

************************************************************************************

๕

https://forms.gle/jUDpoAGLBKYzsiD36
http://www.person.ku.ac.th/
mailto:torntisa.s@ku.th
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