
 

 

 

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที ่๖ 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
************************* 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงได้ก าหนดนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ  สร้างเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งให้เกิดความส าเร็จอย่างยั่งยืน และก าหนดแนวทางการจัดการความรู้มอบส่วนงาน 
ถือปฏิบัติแล้วนั้น 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจเห็นความส าคัญ และประโยชน์จากการจัดการความรู้มากขึ้น มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างส่วนงาน ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในส่วนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ของส่วนงานและการน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้จัดให้มีกิจกรรมในโครงการจ านวน ๒ กิจกรรม 
ได้แก่ KU-KM Day ครั้งที่ ๖ และ KU-KM Mart ครั้งที่ ๒ 

๒. วัตถุประสงค ์   
๒.๑  เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอกระบวนการของการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระหว่างส่วนงาน 
๒.๒  เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของส่วนงานเกิดการแลกเปลี่ยนจับคู่   

 การน าองค์ความรู้ไปใช้ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินทรัพย์ความรู้ 
๒.๓  เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญของการ   

 จัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองและส่วนงาน 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๓.๑ ผู้บริหาร บุคลากรที่น าเสนอผลงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง  
                 จ านวน ๑๕๐ คน 
           ๓.๒ คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๒๐ คน 
           ๓.๓ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน ๕ คน 
           ๓.๔ วิทยากรและกรรมการพิจารณารางวัล จ านวน ๕ คน 
                  รวมผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๘๐ คน 

 



 

 

 
๔. ระยะเวลาการด าเนินงาน และสถานที่ 
 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

๕. รูปแบบและวิธีการ 
 เชิญชวนส่วนงานน าเสนอแนวทาง กระบวนการการจัดการความรู้ องค์ความรู้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการความรู้ขององค์กรที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักเช่น ด้านการเรียนการสอน  / ผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การบริการวิชาการ การบริหารจัดการองค์กร และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยจัด ๒ กิจกรรม ดังนี้  

๕.๑ กิจกรรม KU-KM Day ครั้งที ่๖ วันที่ 5 กันยายน 2562   
      จัดประกวดรางวัล KU-KM Best Practice Awards โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑.ให้ส่วนงานน าเสนอผลงานที่มีกระบวนการ มีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการ ความรู้
ที่ด ีซึ่งจะต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยส่งประกวดรางวัล KU-KM Best Practice Awards โดย
ต้องมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้ส่วนงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ และมีการด าเนินงานตาม 
Model ต่อเนื่องเป็นวงจร เช่น PDCA Model อย่างน้อย 2 รอบขึ้นไป และน าเสนอโดยการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานผ่านโปสเตอร์ 

                     ๒.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
๓.คณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานและกระบวนการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ตามเกณฑ์การพิจารณา 
รางวัล            

                     ๔.ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้คะแนนผลงานการจัดการความรู้ที่ชื่นชอบ (Popular vote) 
๕.ประกาศผลและมอบรางวัล  “KU-KM Best Practice Awards” พร้อมโล่ประกาศเกียรติ คุณ
แก่ส่วนงานที่มีแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ที่ดี        

 
วิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล  

        ๑.การพิจารณารางวัล Popular Vote 

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และคณะกรรมการให้คะแนนกระบวนการจัดการความรู้ จากนิทรรศการ

โปสเตอร์ ตามที่ส่วนงานเสนอผลงานได้น าเสนอ ผ่านการโหวตจากโปสเตอร์ ฝ่ายเลขานุการรวม

คะแนน ผลงานใดได้รับคะแนนรวมมากท่ีสุด จะได้รับรางวัล Popular vote 

  ๒.การพิจารณารางวัล KU-KM Best Practice Awards 

     พิจารณาจากกรรมการตัดสินผลรางวัล โดยใช้เกณฑ์ตามนโยบายการจัดการความรู้  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 



 

 

     

เกณฑ์การตัดสินรางวัล  

KU-KM Best Practice Awards  
นโยบายการบริหารและด าเนินการ (๓๐ คะแนน)  
๑. เป็นองค์ความรู้หลักหรือความรู้ส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก (๑๐ คะแนน) 
๒. ก าหนดเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้อง หรือสนับสนุนเป้าหมายของส่วนงาน (๑๐ คะแนน) 
๓. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน (๑๐ คะแนน)                                           
     - ก ากับ ดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน 
     - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้  
     - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                   

การเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ (Learn & Share) ในการจัดการความรู้ของสถาบัน  
(๓๐ คะแนน) 
๑. มีรูปแบบ กระบวนการ ล าดับขั้นตอน (Model) ที่ชัดเจน กระบวนการ/กิจกรรม แฝงอยู่ในงานประจ า 
    ที่ด าเนินการอยู่แล้ว และมีการท าอย่างสม่ าเสมอ (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)   

                

      ประเภทรางวัลการประกวด KU-KM Best Practice Awards 
       - รางวัลชนะเลิศ  (จ านวน ๑ รางวัล รางวลัละ ๑๐,๐๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (จ านวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (จ านวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
       - รางวัลชมเชย (จ านวน 8 รางวัล รางวัลละ 1,5๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตร 
       - รางวัล Popular Vote (จ านวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท) พร้อมประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

 
 



 

 

๕.๒ กิจกรรม KU-KM Mart Awards วันที่ 6 กันยายน 2562  
      แบ่งประเภทรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ 
      ประเภทท่ี 1 จัดประกวดรางวัล นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
                      โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                       ๑. ให้ส่วนงานน าเสนอ นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือท าให้สิ่งต่างๆเกิดการ 

                                      เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น หรือเพ่ิมมูลค่า หรือเป็น 
                                      การปรับปรุงกระบวนงานด้วยการสร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ และน าเสนอโดย 
                                      การจัดนิทรรศการแสดงผลงานผ่านโปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน  
                                      3 นาที  

     ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
                        ๓.ผู้ เข้าร่วมโครงการ ให้คะแนนนวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของตน  

                                      และการพิจารณารางวัลชมเชยตามดุลยพินิจของอนุกรรมการ 
 
       ประเภทท่ี 2 จัดประกวดรางวัล องค์ความรู้ที่เกิดการพัฒนาต่อยอด  
                      (จากการประกวดในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ ๑ - 5) 

               ๑. ให้ส่วนงานน าเสนอองค์ความรู้ที่ประยุกต์ใช้จากส่วนงานอ่ืนมาพัฒนา ต่อยอด 
                                      เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และน าเสนอโดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานผ่าน 
                                      โปสเตอร์และคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
      ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
                                  ๓ . ผู้ เข้ าร่วม โครงการ  ให้ คะแนนองค์ความรู้ ที่ มี นวัตกรรมที่ เป็ นประโยชน์ 
                                      ต่ อหน่ วยงานของตน  และการพิจารณ ารางวัลชม เชยตามดุลยพินิ จ ของ 
                                      อนุกรรมการ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  วิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล KU-KM Mart Awards ทั้ง 2 ประเภท  
     1. การให้คะแนนจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมรับฟัง รับชม และน าองค์ความรู้นั้น 

                   ไปปรับใช้ ซึ่งเป็นความต้องการของส่วนงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีการคือ 
         1.1 มหาวิทยาลัยจะให้เครื่องมือในการให้คะแนนแก่หัวหน้าส่วนงาน/ตัวแทนจาก 
               ทุกส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ 

                              1.2 ส่วนงานสามารถน ามาลงคะแนนให้กับองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ประสงค์จะน าไปใช้ 
                                    ประโยชน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 256๒ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่   
                                    6 กันยายน 256๒ เวลา 14.๐0 น. 

        ๒. หัวหน้าส่วนงาน/ตัวแทนจากส่วนงานไม่สามารถให้คะแนนองค์ความรู้/นวั ตกรรมของ 
                               ส่วนงานตนเองได้ 

                                        3.  พิจารณารางวัลชมเชยโดยดุลยพินิจของอนุกรรมการ 
   
 

    ประเภทรางวัลการประกวด KU-KM Mart Awards 
     ประเภทท่ี 1  
        - นวัตกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑  
                       (จ านวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
                     - นวัตกรรมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ ๒  
                       (จ านวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๗,0๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
                     - นวัตกรรมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ ๓  
                       (จ านวน ๑ รางวัล รางวัลละ 4,๐๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  - นวัตกรรมที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
                      (จ านวน 4 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท) พร้อมประกาศนียบัตร 
     ประเภทท่ี 2  
  - องค์ความรู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ ๑  
                       (จ านวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
                     - องค์ความรู้ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ ๒  
                       (จ านวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๗,0๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
                     - องค์ความรู้ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ ๓  
                       (จ านวน ๑ รางวัล รางวัลละ 4,๐๐๐ บาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  - องค์ความรู้ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
                      (จ านวน 4 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท) พร้อมประกาศนียบัตร 
  
                       โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรการประกวด KU-KM Best Practice 
Awards และ KU-KM Mart Awards จะมอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 



 

 

6.  วิทยากรและกรรมการพิจารณารางวัล KU-KM Best Practice Awards 
   6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง   
   6.2 ผูช้่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ 

 6.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา   
 6.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 6.5 ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 

7.  อนุกรรมการพิจารณารางวัลชมเชย  
   7.1 ผูช้่วยอธิการบดี (ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ) 
   7.2 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 7.3 ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์  
   7.4 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
    7.5 ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ  

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองการเจ้าหน้าที่ 

 

9. การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ 
            9.1  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและประโยชน์ 
                   การจัดการความรู้มากขึ้น 
   9.2  มีส่วนงานเข้าร่วมการประกวด KU-KM Best Practice Awards ไม่น้อยกว่า ๑๐ ส่วนงาน 
   9.3  มีองค์ความรู้/นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด KU-KM Mart ทั้ง 2 ประเภท รวม 10 ผลงาน 

  9.4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๑0. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
๑0.๑ จ านวนผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ส่วนงานประสงค์น าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 5 เรื่อง 
๑0.๒ ส่วนงานมีการน ากระบวนการจัดการความรู้  และองค์ความรู้ไปปรับใช้กับส่วนงานของตนเอง 

                   เกิดเป็นการจัดการความรู้ที่ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 

 

 



 

 

๑1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรทุกส่วนงานเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น สามารถด าเนินการจัดการ
ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน
โดยไม่ก่อให้เกิดภาระเพ่ิม มีองค์ความรู้ นวัตกรรม มาน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างหน่วยงานและ
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเป็นประโยชน์ทั้งในหน่วยงานของตนเองและองค์กร และส่วนงานต่างๆสามารถน าองค์ความรู้
ไปปรับใช้ในการจัดการความรู้ของตนได้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยมีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่แฝงอยู่ในงานประจ า และเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. ก าหนดการ  

วันที ่5 กันยายน 2562 
        เวลา                                กิจกรรม 
๘.๑๕ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและการน าเสนอผลงาน  

ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
๘.๓๐ – ๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย ประธานกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๙.๑๕ – ๙.๔๕ น. วิทยากรบรรยาย/อภิปรายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หัวข้อ “Disrubtion กับการจัดการความรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง” 
๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หน่วยงานน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หน่วยงานน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. หน่วยงานน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ (ต่อ) 
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. 
16.30 น.                                   
วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๒ 
        เวลา 
๘.๑๕ – ๘.๓๐ น. 
 
๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

วิทยากรและกรรมการตัดสินให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
ประกาศผล และมอบเงินรางวัล โดยรักษาการแทนอธิการบดี 
 
                                 กิจกรรม 
ลงทะเบียนน าเสนอนวัตกรรม พร้อมรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม 408  
ชั้น 4 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ร่วมรับฟังการน าเสนอนวัตกรรมจากหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด KU-KM Mart  
ประเภทที่ ๑ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
รับประทานอาหารกลางวัน 
ร่วมรับฟังการเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด KU-KM Mart  
ประเภทที่ ๒ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
รับประทานอาหารว่าง และปิดรับการให้คะแนนองค์ความรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือรวบรวมคะแนน 
ส่วนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกรรมการจัดการความรู้ มก. 
ประกาศผล และมอบเงินรางวัล โดยรักษาการแทนอธิการบดี 

  

หมายเหตุ - การให้คะแนนองค์ความรู้ในการประกวด KU-KM Mart Awards ตัวแทนจากส่วนงานสามารถ  รับชม
การน าเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบโปสเตอร์หรือคลิปวิดีโอและให้คะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๒  

 - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

ธรฐิสา ร่าง/พิมพ์/ทาน 
๑๑ ก.ค.๖๒ 

ตรวจ 



 

 

เอกสารแนบที่ ๑ 
กิจกรรมการประกวดรางวัล KU-KM Best Practice Awards 

น าเสนอผลงานตามหัวข้อในแบบฟอร์มเสนอผลงานที่แนบ พร้อมไฟล์โปสเตอร์  
    มีก าหนดการและรายละเอียดการส่งผลงาน ดังนี้ 

 
         ขั้นตอนที่๑.  
                    แจ้งชื่อผลงาน และรายละเอียดผลงานที่ จะส่งประกวด ตามหัวข้อในแบบฟอร์มที่แนบ 
        (สามารถ download แบบฟอร์มเสนอผลงานได้ที่  www.person.ku.ac.th/training/index1.php) มาที่ 
        sharing.kukm@gmail.com เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเบื้องต้น ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
                    โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ มก.จะพิจารณาผลงานที่ตรงตามเกณฑ์ในแต่ละประเภท 

                   และแจ้งยืนยันการผ่านเข้าประกวด ภายในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง E-mail ที่ ส่ งผลงาน 
                   เข้ามา  

 
 ขั้นตอนที่๒. 
                   ส่งไฟล์รายละเอียดผลงาน (ฉบับสมบูรณ์ ) ไฟล์ที่ ใช้ ในการน าเสนอผลงาน  (ฉบับสมบูรณ์ )  
       และไฟล์โปสเตอร์ (ฉบับสมบูรณ์ ) มาที่sharing.kukm@gmail.com ภายในวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
       หากผลงานใดไม่ส่งตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด  
                    แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง น า เข้ า บั น ทึ ก ใน ค ลั ง ค ว า ม รู้ ดิ จิ ทั ล ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ที ่
      https://kukr.lib.ku.ac.th/dataentry โดยจะได้รับ login, password  พร้อมค าอธิบายการบันทึกข้อมูล  
      แ จ้ ง ให้ ท ราบ ท าง email (ส อบ ถาม รายละ เอี ย ด ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน คลั งค วาม รู้ เ พ่ิ ม เติ ม ได้ ที่  
      นางสาวสุราภรณ์ คงผล ฝ่ายสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๑๖     
      สายใน ๖๑๑๗๗๗ ต่อ ๓๓๖ e-mail: suraporn.k@ku.th) 
 
       ขั้นตอนที่๓. 
                  ให้ส่วนงานมาจัดเตรียมนิทรรศการ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
       ณ บริเวณโถงชั้นล่าง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 
        ขั้นตอนที่๔. 
                   น า เสน อผล งาน บ น เวที  ใน วั น ที่  ๕  กั น ย ายน  ๒ ๕ ๖ ๒  ณ  ห้ อ งป ระชุ ม  ๓ ๐ ๖  ชั้ น  ๓  
        ส านักบริการคอมพิวเตอร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 
หมายเหตุ  
*รูปแบบ วิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล รายละเอียดตามโครงการที่แนบ 
** หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณธรฐิสา โทร ๐๘๘-๐๘๘๕๓๖๙          

http://www.person.ku.ac.th/training/index1.php
mailto:sharing.kukm@gmail.com%20เพื่อ
mailto:sharing.kukm@gmail.com%20ภายใน


 

 

. 

แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล 
KU-KM Best Practice Awards 

*********************** 
๑. ชื่อผลงาน _____________________________________________________________________ 
๒. ชื่อส่วนงาน____________________________________________________________________ 
๓. เป้าหมายและจุดประสงค์ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
๔. การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
๕. วิธีการ แนวทาง การบวนการด าเนินงานการจัดการความรู้  
   (รายละเอียดค าอธิบาย รูปแบบ/โมเดลการจัดการความรู้) 
             
             
             
              
             
              
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบที่ ๑ 



 

 

๖. รูปแบบหรือโมเดลที่ใช้ในการจัดการความรู้ของส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

๗.ผลการด าเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
๘.ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดการความรู้ ต่อคน งาน ทรัพยากร และองค์กร 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

๙. แหล่งรวบรวมความรู้/ศูนย์กลางความรู้ของหน่วยงาน : URL:\\     

ข้อมูลสถิติหรือตัวอย่างการน าความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ 
๑๐. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

  

๑๑. รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ของส่วนงานต่างๆ 
             
            
๑๒. ผู้น าเสนอผลงาน / ผู้ประสานงาน (กรุณาระบุ) 
ชื่อ สกุล __________________________________________________________________ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้________________________________________________________ 
E-mail (Nontri Account @ku.ac.th)____________________________________________ 
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เอกสารแนบที่ ๒ 
       กิจกรรมการประกวดรางวัล KU-KM Mart Award 
     ประเภทท่ี ๑ (นวัตกรรม) 

                   น าเสนอนวัตกรรมอันเกิดจากองค์ความรู้ที่ส่วนงานน าไปสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในรูปแบบโปสเตอร์ 
                   และคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที 

       มีก าหนดการและรายละเอียดการส่งนวัตกรรม ดังนี้      
 
       ขัน้ตอนที่๑  

    แจ้งชื่อและรูปแบบนวัตกรรมที่ จะส่งเข้าประกวด ภายในวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตามแบบฟอร์มที่แนบ มาท่ี sharing.kukm@gmail.com  

     
      ขั้นตอนที่๒. 
      ส่งไฟล์โปสเตอร์ (ฉบับสมบูรณ์ ) และไฟล์วิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที (ฉบับสมบูรณ์ ) มาที่ 
      sharing.kukm@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  หากนวัตกรรมใดไม่ส่งตามก าหนดถือว่า 
      สละสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด                    
                แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง น า เข้ า บั น ทึ ก ใ น ค ลั ง ค ว า ม รู้ ดิ จิ ทั ล ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ที ่           
      https://kukr.lib.ku.ac.th/dataentry โดยจะได้รับ login, password  พร้อมค าอธิบายการบันทึกข้อมูล  
      แ จ้ ง ให้ ท ราบ ท าง email (ส อบ ถาม รายละ เอี ย ด ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน คลั งค วาม รู้ เ พ่ิ ม เติ ม ได้ ที่  
      นางสาวสุราภรณ์ คงผล ฝ่ายสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๑๖     
      สายใน ๖๑๑๗๗๗ ต่อ ๓๓๖ e-mail: suraporn.k@ku.th) 
 
      ขั้นตอนที่๓. 
      ให้ส่วนงานมาจัดเตรียมนิทรรศการ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
      ณ บริเวณโถงชั้นล่าง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 
      ขั้นตอนที่๔. 
      น าเสนอนวัตกรรมบนเวที  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการทราบรายละเอียด 
      ของนวัตกรรมที่ส่งประกวด ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
      ตามก าหนดการในโครงการที่แนบ 
 
หมายเหตุ  
*รูปแบบ วิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล รายละเอียดตามโครงการที่แนบ 
** หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณธรฐิสา โทร ๐๘๘-๐๘๘๕๓๖๙          

. 
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แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล 

KU-KM Mart Awards  
ประเภทที ่๑ (นวัตกรรม) 
*********************** 

๑. ชื่อส่วนงาน  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
๒. ชื่อนวัตกรรม 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
๓. รูปแบบนวัตกรรม 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๔. Output และ Outcome ที่เกิดขึ้นจากการน านวัตกรรมไปใช้ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๕. รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
             
            
๖. ผู้น าเสนอผลงาน / ผู้ประสานงาน (กรุณาระบุ) 
ชื่อ สกุล __________________________________________________________________ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้________________________________________________________ 
E-mail (Nontri Account @ku.ac.th)____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบที่ ๒ 



 

 

เอกสารแนบที่ ๓ 
       กิจกรรมการประกวดรางวัล KU-KM Mart Award 
        ประเภทท่ี ๒ (องค์ความรู้จากการพัฒนา ต่อยอด) 
      น าเสนอองค์ความรู้ที่ส่วนงานประยุกต์ใช้จากส่วนงานอ่ืนมาพัฒนา ต่อยอด ในรูปแบบโปสเตอร์ 
      และคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที 
      มีก าหนดการและรายละเอียดการส่งองค์ความรู้ ดังนี้      
 
       ขั้นตอนที่๑  
                     แจ้งชื่อองค์ความรู้ที่จะส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามแบบตอบรับที่แนบ 

                   มาท่ี sharing.kukm@gmail.com               
 
      ขั้นตอนที่๒. 
            ส่งไฟล์โปสเตอร์ (ฉบับสมบูรณ์) และไฟล์วิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที (ฉบับสมบูรณ์) มาที่ 
      sharing.kukm@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากองค์ความรู้ใดไม่ส่งตามก าหนดถือว่า 
      สละสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด                    
                     แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง น า เข้ า บั น ทึ ก ใน ค ลั ง ค ว า ม รู้ ดิ จิ ทั ล ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ที ่
      https://kukr.lib.ku.ac.th/dataentry โดยจะได้รับ login, password  พร้อมค าอธิบายการบันทึกข้อมูล  
      แ จ้ ง ให้ ท ราบ ท าง email (ส อบ ถาม รายละ เอี ย ด ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน คลั งค วาม รู้ เ พ่ิ ม เติ ม ได้ ที่  
      นางสาวสุราภรณ์ คงผล ฝ่ายสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๑๖     
      สายใน ๖๑๑๗๗๗ ต่อ ๓๓๖ e-mail: suraporn.k@ku.th) 
 
 
      ขั้นตอนที่๓. 
      ให้ส่วนงานมาจัดเตรียมนิทรรศการ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
      ณ บริเวณโถงชั้นล่าง ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 
      ขั้นตอนที่๔. 
      น าเสนอองค์ความรู้บนเวที  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการทราบรายละเอียด 
      ขององค์ความรู้ที่ส่งประกวด ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๐๘ ชั้น ๔ ส านักบริการคอมพิวเตอร์  
      ตามก าหนดการในโครงการที่แนบ 
 
หมายเหตุ  
*รูปแบบ วิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล รายละเอียดตามโครงการที่แนบ 
** หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณธรฐิสา โทร ๐๘๘-๐๘๘๕๓๖๙          
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แบบฟอร์มการเสนอผลงานเพื่อประกวดรางวัล 
KU-KM Mart Awards  

ประเภทที่ ๓ (องค์ความรู้) 
*********************** 

๑. ชื่อส่วนงาน  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
๒. ชื่อองค์ความรู้ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
๓. แหล่งองค์ความรู้เดิมที่น ามาพัฒนา ต่อยอด  
(จากการประกวดในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ ๑ – ๕) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๔. Output และ Outcome ที่เกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

๕. รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 
             
            
๖. ผู้น าเสนอผลงาน / ผู้ประสานงาน (กรุณาระบุ) 
ชื่อ สกุล __________________________________________________________________ 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้________________________________________________________ 
E-mail (Nontri Account @ku.ac.th)____________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบที่ ๓ 



 

 

เอกสารแนบที่ ๔ 
 
                เสนอชื่ อบุ คลากรเข้ าร่วมโครงการ  เพ่ื อรับ ฟั ง รับชม  แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ ก ารน าเสนอ 
  ผลงานการจัดการความรู้ การน าเสนอนวัตกรรม และองค์ความรู้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  
  โดยส่งแบบตอบรับมาท่ี sharing.kukm@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการและน าเสนอผลงาน 
KU-KM Best Practice Awards และ KU-KM Mart Awards 

ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา ๘.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
*************************************** 

เรียน ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

ข้าพเจ้า  

  ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมโครงการท้ัง 2 วัน 
   ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมโครงการในวันท่ี ......................................................... (โปรดระบวุัน) 
   ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

ขอเสนอรายชื่อผูเ้ข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน............ราย ดังนี้ 

(โปรดระบุข้อมูลด้วยตัวบรรจง และกรุณาใส่เครื่องหมาย  เพ่ือระบุวันที่เข้าร่วม) 
1. นาย/นาง/นางสาว................................................................ นามสกุล.................................................................  
    ต าแหน่ง.................................................................................................. เบอร์โทร.............................................. 
          เข้าร่วมโครงการท้ัง 2 วัน  หรือ  
          เข้าร่วมโครงการในวันท่ี ........................................................................................... (โปรดระบุวันท่ีเข้าร่วม) 

  ๒. นาย/นาง/นางสาว................................................................ นามสกุล.................................................................  
    ต าแหน่ง.................................................................................................. เบอร์โทร.............................................. 
          เข้าร่วมโครงการท้ัง 2 วัน  หรือ  
          เข้าร่วมโครงการในวันท่ี ........................................................................................... (โปรดระบุวันท่ีเข้าร่วม) 

  ๓. นาย/นาง/นางสาว................................................................ นามสกุล.................................................................  
    ต าแหน่ง.................................................................................................. เบอร์โทร.............................................. 
          เข้าร่วมโครงการท้ัง 2 วัน  หรือ  
          เข้าร่วมโครงการในวันท่ี ........................................................................................... (โปรดระบุวันท่ีเข้าร่วม) 

กรุณาส่งแบบตอบรับไปท่ี 
sharing.kukm@gmail.com 

ภายในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
                                                      ………………………………………………………….. 
                        (                                               ) 

     ต าแหน่ง คณบดี / ผู้อ านวยการ 
                                                       .........../............/................ 

 

เอกสารแนบที่ ๔ 



 

 

เอกสารแนบที่ ๕ 
  กรณผีลงานเป็นการปรับปรุงกระบวนงาน และไม่ได้เกิดการท าซ้ าครบวงจร ๒ รอบข้ึนไป ขอให้ส่วนงาน
พิจารณาส่งประกวดในโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงาน
ประกันคุณภาพจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง   


