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คู่มือการปฏบัิติงานโครงการน าเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏบิัติทีด่ี 
มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
1. ประวตัิและความเป็นมา 

ระยะเร่ิมตน้ พ.ศ. 2553 ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำไดริ้เร่ิมโครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือ
แนวปฏิบติัท่ีดีซ่ึงอยูภ่ำยใตโ้ครงกำรกำรจดักำรควำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำเพื่อมุ่งส่งเสริมและ
สนบัสนุนกำรยกระดบัคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนและยกระดบัศกัยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยกำรใช้เวทีกำรประกวดนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นตวั
ขบัเคล่ือนใหบุ้คลำกรภำยในมหำวทิยำลยัผลิตผลงำนนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อพฒันำงำนของตนให้
มีองคค์วำมรู้ในกำรปฏิบติังำนท่ีสมบูรณ์ข้ึนรวมทั้งสำมำรถน ำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีไปใชไ้ดจ้ริง ซ่ึง
หลงัจำกนั้นมีกำรด ำเนินโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง สรุปไดด้งัน้ี 

พ.ศ. 2554 จัดกิจกรรมน ำเสนอแนวปฏิบัติท่ี ดีหรือนวตักรรม ระดับหน่วยงำน ในวนัท่ี 20 
พฤษภำคม 2554 โดยมีมหำวิทยำลยัเครือข่ำยดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำเขำ้ร่วมดงัน้ีคือ มหำวิทยำลยั
รำชภฏัพิบูลสงครำม มหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์และ มหำวทิยำลยัรำชมงคลลำ้นนำ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก 

พ.ศ. 2555 เพิ่มกำรจดักิจกรรมน ำเสนอแนวปฏิบติัท่ีดีหรือนวตักรรมส ำหรับนักศึกษำในกำรน ำ
ควำมรู้ด้ำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมนักศึกษำและหนังสั้ นเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะท่ีดีของนกัศึกษำ  ในวนัท่ี  13 ธันวำคม 2555 และโครงกำรกำรน ำเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (Good 
Practice) หรือนวตักรรม (Innovation) ระดับหน่วยงำน ร่วมกับมหำวิทยำลัยในเครือข่ำยเขตภำคเหนือ
ตอนล่ำง ในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 โดยมีมหำวิทยำลยัเครือข่ำยเขำ้ร่วม ดงัน้ี มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูล
สงครำม มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภฏัอุตรดิตถ์ มหำวิทยำลัยรำชภฏัเพชรบูรณ์ 
วิทยำลยัชุมชนตำก วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ชยันำท และมหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง ร่วมส่งผลงำน 
ในคร้ังน้ีมีผลงำนเขำ้ร่วมจ ำนวนมำกจึงมีกำรคดัเลือกบำงส่วนน ำเสนอบนเวทีและมีบำงส่วนน ำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

พ.ศ.2556 มีกำรจัดกิจกรรม 2 คร้ัง โดยแบ่งเป็นโครงกำรกำรน ำเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 
Practice) หรือนวตักรรม (Innovation) ระดับหน่วยงำน ร่วมกับมหำวิทยำลัยในเครือข่ำยเขตภำคเหนือ
ตอนล่ำง ซ่ึงในคร้ังน้ีได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกเครือข่ำยกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ภำคเหนือ
ตอนล่ำง (C-IQA) ในวนัท่ี 20 มีนำคม 2556 โดยมีมหำวิทยำลยัเครือข่ำยเขำ้ร่วม ดงัน้ี มหำวิทยำลยัรำชภฏั
นครสวรรค ์มหำวิทยำลยันเรศวร มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม มหำวิทยำลยัรำชมงคลลำ้นนำ เขตพื้นท่ี
พิษณุโลก และวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สวรรค์ประชำรักษ์ นครสวรรค์ ร่วมส่งผลงำน และ
มหำวิทยำลยัเห็นวำ่ยงัมีผลงำนของแต่ละคณะ ส ำนกั และสถำบนั ยงัไม่ไดเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอในคร้ังก่อน จึงมี
กำรจัดกิจกรรมกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เพื่อให้หน่วยงำนภำยในไดส่้งผลงำนเขำ้ร่วม ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2556 ซ่ึงในกำร
จดัในปี พ.ศ. น้ีก็ยงัมีกำรแบ่งกำรน ำเสนอแบบบนเวทีและแบบโปสเตอร์เหมือนปีท่ีผำ่นมำ    
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 พ.ศ. 2557 มีกำรจดักิจกรรม 3 คร้ัง โดยแบ่งเป็นโครงกำรน ำเสนอแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) 
หรือนวตักรรม (Innovation) ในกำรน ำควำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพไปใชใ้นกำรด ำเนินกิจกรรมนกัศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำด ำเนินกำรร่วมกบักองพฒันำนกัศึกษำ ใน
วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2557 กิจกรรมต่อมำคือกำรจดัโครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีระดับ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2557 มีหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรส่งผลงำนเขำ้ร่วม และกิจกรรมสุดทำ้ยท่ีจดัของปี พ.ศ. น้ีคือกำรน ำเสนอ
นวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของสถำบนั ดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ซ่ึงในคร้ังน้ีก็ไดรั้บงบประมำณ
สนับสนุนจำกเครือข่ำยกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ภำคเหนือตอนล่ำง (C-IQA) จดักิจกรรมในวนัท่ี 21 
กรกฎำคม 2557 โดยมีมหำวทิยำลยัเครือข่ำยเขำ้ร่วม ดงัน้ี  มหำวทิยำลยันเรศวร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพื้นท่ีพิษณุโลก และมหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ มีกำรน ำเสนอบนเวทีและมีกำร
น ำเสนอแบบโปสเตอร์  
 พ.ศ.2558 มีกำรจดัสรรงบประมำณให้ทุกหลกัสูตรและทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัเพื่อเป็น
กำรส่งเสริมและสนบัสนุนในกำรสร้ำงนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนตำมภำระ
งำนตำมหนำ้ท่ีของแต่ละบุคคล 
 พ.ศ. 2559 มีกำรจดัสรรงบประมำณให้แก่หลกัสูตรท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรโปรแกรมวชิำสู่ควำมเป็นเลิศ
และหน่วยงำนสำยสนบัสนุนภำยในมหำวิทยำลยัเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนุนในกำรสร้ำงนวตักรรม
หรือแนวปฏิบติัท่ีดีในกำรปฏิบติังำน และไดจ้ดัโครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของหลกัสูตร 
หน่วยงำนสำยสนบัสนุน ดำ้นกำรบริกำรวิชำกำร ดำ้นศิลปวฒันธรรม และดำ้นวิจยั เพื่อใช้เวทีกำรน ำเสนอ
นวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลยัผลิตผลงำนเพื่อพฒันำงำน
ตำมพนัธกิจหลกัของมหำวิทยำลยัให้มีองค์ควำมรู้ในกำรพฒันำงำนของตนเองให้สมบูรณ์ข้ึน รวมทั้งน ำ
นวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีไปใชใ้นกำรพฒันำงำนดงักล่ำวไดจ้ริง 
 พ.ศ. 2560 ได้จดัโครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตร หน่วยงำนสำย
สนบัสนุน ดำ้นกำรบริกำรวิชำกำร ดำ้นศิลปวฒันธรรม ดำ้นวิจยั และดำ้นกำรบูรณำกำรพนัธกิจ เพื่อใชเ้วที
กำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลยัผลิตผลงำนเพื่อ
พฒันำงำนตำมพนัธกิจหลกัของมหำวิทยำลยัให้มีองค์ควำมรู้ในกำรพฒันำงำนของตนเองให้สมบูรณ์ข้ึน 
รวมทั้งน ำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีไปใชใ้นกำรพฒันำงำนดงักล่ำวไดจ้ริง 

พ.ศ. 2561 ได้จดัโครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตร หน่วยงำนสำย
สนบัสนุน ดำ้นกำรบริกำรวชิำกำร ดำ้นศิลปวฒันธรรม ดำ้นกำรวิจยั/งำนสร้ำงสรรค ์และดำ้นกำรบูรณำกำร
พนัธกิจ โดยในปีงบประมำณน้ีไดต้ั้งงบวิจยั จ  ำนวน 30,000 บำท เพื่อพฒันำผลงำนท่ีผำ่นกำรคดัเลือกจำกปี
กำรศึกษำ 2560 มำเป็นวจิยัในปีกำรศึกษำ 2561จ ำนวน 1 ผลงำน เพื่อน ำไปเผยแพร่ในระดบัชำติ/นำนำชำติ 
 มหำวิทยำลยัให้ควำมส ำคญัในกำรส่งเสริม สนบัสนุนให้มีกำรผลิตนวตักรรมหรือสร้ำงสรรคแ์นว
ปฏิบติัท่ีดีในกำรปฏิบติังำน และเพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ทุกหน่วยงำนรวมทั้งเป็นกำรเผยแพร่องค์
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ควำมรู้ให้แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก จึงเร่ิมมีกำรจดัเวทีกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มำ และมีพฒันำกำรในกำรจดักิจกรรมตำมล ำดบั ซ่ึงในโอกำสต่อไปมหำวทิยำลยั
จะน ำผลงำนทั้งหมดในแต่ละปีท่ีผำ่นมำเผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซตข์องมหำวทิยำลยั  
2. วตัถุประสงค์ของคู่มือ 
 1. เพื่อใหท้รำบถึงกระบวนกำรด ำเนินโครงกำรกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี 
 2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี 
3. ขอบเขตงาน 
 ในขอบเขตงำนกำรจดักิจกรรมกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของมหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชรนั้น ตอ้งให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยคือทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
และมหำวทิยำลยัเครือข่ำยต่ำงๆ ซ่ึงในแต่ละปีมหำวทิยำลยัเครือข่ำยท่ีเขำ้ร่วมปรับเปล่ียนทุกปี ไม่คงท่ีเพรำะ
ในบำงคร้ังมหำวิทยำลยัต่ำงๆไม่สะดวกเขำ้ร่วม มหำวิทยำลยัเครือข่ำยภำยนอกจึงไม่จ  ำกดัว่ำจะตอ้งเป็น
มหำวิทยำลยัใดทุกมหำวิทยำลยัมีสิทธ์ิส่งผลงำนเขำ้ร่วมเพรำะจุดประสงค์หลกัในกำรจดักิจกรรมคือกำร
ส่งเสริมกำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงกันเพื่อกำรพฒันำกำร
กำรศึกษำท่ีย ัง่ยนืต่อไป และในขอบเขตของกำรจดังำนตอ้งรับผดิชอบตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกำรจดักิจกรรม 
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4. แผนผงัโครงสร้างของหน่วยงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

- งำนบริหำรส ำนกังำน 

 

-งำนประสำนกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ  เพื่อ
กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำร
จดักำร 
-งำนติดตำม ตรวจสอบ วิเครำะห์ขอ้มูลดำ้นกำร
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำจำกระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ (KPRU MIS) 
-งำนจดัท ำงำนขอ้มูลและเวบ็ไซต ์
-งำนพฒันำบุคลำกรดำ้นสำรสนเทศ เพื่อกำร
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรจดักำร 
 

คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวทิยำลยั 

คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกั ส ำนกัประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำระบบ
กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 

หนำ้หนำ้ส ำนกังำนผูอ้  ำนวยกำร 

งำนเลขำนุกำร 

งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 

- งำนนโยบำยและแผนงำน 

-โครงกำรเฉพำะกิจ  
- งำนก ำกบัติดตำมคุณภำพ
กำรศึกษำระดบัหลกัสูตร 

- งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 

-  งำนเลขำนุกำร 
- งำนกำรเงิน บญัชี พสัดุ และ
ครุภณัฑ ์ 
- งำนประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ผล
กำรด ำเนินงำน 

- งำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
- งำนประสำนและติดตำมกำรจดักำร
ควำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำให้กบันกัศึกษำ 

-งำนวำงระบบคุณภำพกำรศึกษำ
มำตรฐำนสำกล 
-งำนวิจยัสถำบนั 
-งำนวำงระบบคุณภำพกำรศึกษำ
มำตรฐำนสำกล 
-งำนนวตักรรมดำ้นกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 
-งำนเทียบเคียงสมรรถนะหน่วยงำน
และองคก์ร 
-งำนติดตำมกำรจดัอนัดบัคุณภำพ
กำรศึกษำระดบัสถำบนัอุดมศึกษำ 
-งำนบริหำรควำมเส่ียงและควบคุม
ภำยใน 
 

-งำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน-ภำยนอก 
-งำนรำยงำนผลกำรปฏิบติัรำชกำร
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร
ประจ ำปี 
-งำนจดักำรควำมรู้ดำ้นกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 
-งำนบริกำรวิชำกำรดำ้นกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 
-งำนพฒันำบุคลำกรดำ้นกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 
-งำนประสำนเครือข่ำยอุดมศึกษำ   
ดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

- งานน าเสนอนวตักรรมหรือแนว
ปฏิบัตทิีด่ด้ีานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 
 

แผนผงัที ่1  แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
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5. ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2552 
จำกมติสภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร คร้ังท่ี 2/2552 ให้เป็นส่วนรำชกำรภำยในมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
เร่ิมแรกมีพนัธกิจหลักได้แก่ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริกำรวิชำกำร ซ่ึงต่อมำงำนบริกำร
วิชำกำรได้แยกออกมำตั้งหน่วยงำนใหม่ หน้ำท่ีของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีหน้ำท่ีประสำน 
สนบัสนุน ด ำเนินกำรให้มหำวิทยำลยัและหน่วยงำนด ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำยนอก 
ปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
รวมทั้ งนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร โดยมีปรัชญำ วิสัยทัศน์                     
พนัธกิจ เป้ำประสงค ์วฒันธรรมและค่ำนิยมขององคก์ร ดงัน้ี  
 ปรัชญา : ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำองคก์รใหมี้คุณภำพตำม
มำตรฐำน เพื่อรับใชท้อ้งถ่ินและประเทศชำติ 

วสัิยทัศน์ : ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำจะด ำเนินกำรใหม้หำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรเป็น
มหำวทิยำลยัคุณภำพระดบัชำติและระดบัสำกล โดยด ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำอยำ่งถว้นทัว่ทั้ง
องคก์ร 

พนัธกจิ : พฒันำมหำวทิยำลยัตำมเกณฑม์ำตรฐำน สกอ. สมศ. กพร. และเกณฑม์ำตรฐำนระดบั
สำกล  
  เป้าประสงค์   

1. มหำวทิยำลยัไดรั้บกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
2. ส่งเสริมใหห้น่วยงำนน ำเกณฑคุ์ณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

มำใชใ้นกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
3. ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพแก่บุคลำกรภำยในมหำวทิยำลยั 
4. พฒันำเครือข่ำยกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 

วฒันธรรมองค์กร : เรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงนวตักรรมและพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 ค่านิยมขององค์กร : PDCA  

P = Practice companionable and honest cooperation : ปฏิบติัร่วมกนัอยำ่งเปิดเผยและ
จริงใจ เป็นกลัยำณมิตรต่อกนั 

D = Dedicate to efficiency and sustainability : อุทิศตนเพื่อประสิทธิภำพของงำนและ
ควำมย ัง่ยนืขององคก์ร  

C = Cultivate to continuous and deep learning : เรียนรู้อยำ่งต่อเน่ืองและลึกซ้ึง  
A = Alert to innovate and create : กระตือรือร้นในกำรสร้ำงสรรค์ 
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 สมรรถนะหลกัขององค์กร  
  1. มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เก่ียวกบักำรประกนัคุณภำพและมีควำมรู้เร่ืองเกณฑก์ำร
ประกนัคุณภำพภำยใน/ภำยนอก และเกณฑคุ์ณภำพกำรศึกษำเพื่อด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
  2. สำมำรถพฒันำนวตักรรมดำ้นกำรประกนัคุณภำพ โดยใชก้ระบวนกำรกำรจดักำรควำมรู้ 
  3. สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือดำ้นกำรประกนัคุณภำพกบัเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก 
  จำกภำระหน้ำท่ีของส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท ำให้ส ำนกัประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำตระหนกัถึงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำโดยภำพรวมซ่ึงตอ้งมีกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำไปพร้อมๆ
ทั้ งมหำวิทยำลัย ในแต่ละปีจะมีกำรด ำเนินงำนโดยผ่ำนโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำท่ีแสดงถึงให้เห็นถึงกำรใช้กลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับของส ำนัก และโครงกำรกำรน ำเสนอ
นวตักรรมและแนวปฏิบติัท่ีของหน่วยงำนก็เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์เชิงรุกท่ีส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำได้
ใช้เพื่อเป็นตวัขบัเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ซ่ึงไดเ้ร่ิมด ำเนินโครงกำร
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงในปัจจุบนัก็พบวำ่จำกกำรด ำเนินโครงกำรน้ีต่อเน่ืองมำหลำยปีพบวำ่บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยให้ควำมสนใจท่ีจะส่งผลงำนเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึน ในตอนเร่ิมแรกทุกคนยงัไม่เข้ำใจ
ควำมหมำยของนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี จึงมกัคิดว่ำจะต้องเป็นผลงำนท่ียิ่งใหญ่ ได้รับกำรยกย่อง
ชมเชยมำแลว้  ซ่ึงตรงขำ้มกบัควำมหมำยท่ีแทจ้ริงของนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีโดยส้ินเชิง และตลอด
ระยะเวลำ 6 ปีท่ีผำ่นมำส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำไดค้่อยๆด ำเนินกิจกรรมและสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
และเรียนรู้มำพร้อมๆกนัทัว่ทั้งมหำวิทยำลยัจนกระทัง่วนัน้ี บุคลำกรของมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรได้
ตระหนกัแลว้วำ่ไม่วำ่ตนเองจะอยูใ่นต ำแหน่งใด หน่วยงำนใดภำยในมหำวิทยำลยันั้น ตนเองสำมำรถสร้ำง
นวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของตนเองข้ึนมำได ้ซ่ึงไม่จ  ำเป็นเลยท่ีจะตอ้งเป็นงำน
ท่ีใหญ่ เพียงแค่ให้เกิดกำรพฒันำกำรท ำงำนของตนก็ถือวำ่งำนนั้นเป็นนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี เป็นองค์
ควำมรู้ท่ีมีคุณค่ำท่ีเกิดข้ึนสมควรแก่กำรยกยอ่งและเผยแพร่ต่อไป 
  

6. บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละต าแหน่ง 
 รองอธิการบดี     มีหน้าที่  วำงรูปแบบกำรจดัโครงกำร ก ำกบั ติดตำมให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว ้ 
 ผู้อ านวยการส านัก    มีหน้าที่  ก ำกบั ติดตำมใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผน
ท่ีวำงไว ้ 

คณะกรรมการประจ าส านัก    มีหน้าที่ พิจำรณำโครงกำร งบประมำณในกำรด ำเนิน
โครงกำรใหเ้หมำะสมในแต่ละปีงบประมำณ 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ   มีหน้าที่  ประสำน ปฏิบติั เก็บรวบรวม และสรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร   
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่  ก ำหนดเกณฑ ์ตดัสินผลงำนตำมเกณฑ ์                 
และใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูน้ ำเสนอผลงำน   
 คณะกรรมการด าเนินการติดตามรวบรวมผลงาน มีหน้าที่  ก ำกบั ติดตำม รวบรวมผลงำน
ของหน่วยงำนตนเอง จดัส่งมำยงัผูด้  ำเนินโครงกำรในระดบัมหำวทิยำลยั  
 ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน    มีหน้าที่  จดัส่งขอ้มูลตำมรูปแบบมำยงั
ผูด้  ำเนินโครงกำรตำมหวัขอ้และเวลำท่ีก ำหนดไว ้จดัท ำโปสเตอร์ตำมขนำดท่ีก ำหนด เบิกงบประมำณท่ี
ไดรั้บกำรจดัสรรจำกมหำวทิยำลยั และเตรียมขอ้มูลส ำหรับข้ึนเวทีน ำเสนอในกรณีท่ีไดรั้บคดัเลือกให้
น ำเสนอบนเวที 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงาน  มีหน้าที่  ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือให้
ขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำเก่ียวกบันวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเขำ้ร่วมส่งผลงำน 
  
7. กระบวนงานทีส่ าคัญ 

ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 

Plan (P) การวางแผนการด าเนินงาน 
1 มหำวทิยำลยัประชุม

คณะกรรมกำรพิจำรณำ
จดัสรรงบประมำณเพื่อจดัท ำ
นวตักรรมหรือพฒันำแนว
ปฏิบติัท่ีดีไปยงัทุกหน่วยงำน
และทุกหลกัสูตรภำยใน
มหำวทิยำลยั โดยมอบหมำย
ดงัน้ี 
1.ในส่วนของคณะ และ
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร แม่สอดใหดู้แล
หลกัสูตรท่ีอยูใ่นคณะของ
ตนเองเขียนแผนปฏิบติังำน/
โครงกำร  มำยงัมหำวทิยำลยั
เพื่อจดัสรรงบประมำณลงไป
ยงัคณะบริหำรจดักำรเอง  
 
 

-คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
งบประมำณระดบั
มหำวทิยำลยั 
-ทุกหน่วยงำน 
-ทุกหลกัสูตร 
-กองนโยบำยและ
แผน 
-กองกลำง 
ส ำนกังำน
อธิกำรบดี 
-ส ำนกัประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 

-กองนโยบำยและ
แผน 
 

-รำยงำนกำรประชุม
กำรจดัสรร
งบประมำณ
ประจ ำปี
งบประมำณ 
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ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 
2.ในส่วนของส ำนกั/สถำบนั 
มหำวทิยำลยัไดจ้ดัสรร
งบประมำณผำ่นกองกลำง 
ส ำนกังำนอธิกำรบดีเป็น
หน่วยงำนเขียนแผนปฏิบติั
งำน/โครงกำร  มำยงั
มหำวทิยำลยัเพื่อจดัสรร
งบประมำณ โดยงบประมำณ
มีกำรจดัสรรลงไปยงั
กองกลำง ส ำนกังำน
อธิกำรบดี และมอบหมำยให้
กองกลำง ส ำนกังำน
อธิกำรบดีเป็นผูบ้ริหำร
จดักำรงบประมำณทั้งหมด 
3. ในส่วนของงบประมำณ
กำรจดัโครงกำรน ำเสนอ
นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี 
มหำวทิยำลยัไดม้อบหมำยให้
ส ำนกัประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นผูจ้ดัโครงกำร 
 

2 ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อจดัสรร
งบประมำณของส ำนกัมำ
ด ำเนินกำรจดัโครงกำร
นอกเหนือจำกท่ีมหำวทิยำลยั
มอบหมำยมำ โดยเร่ิมตั้งแต่
ตน้ปีงบประมำณของแต่ละ
ปีงบประมำณ 
 

-คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนกั 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 

-รำยงำนกำรประชุม
กำรจดัสรร
งบประมำณ
ประจ ำปี
งบประมำณ 
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ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 
3 เขียนแผนกำรด ำเนินงำน

โครงกำร/กิจกรรมซ่ึงจะ
บรรจุอยูใ่นโครงกำรของ
ส ำนกัประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำ 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 
 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 
 
 

-แผนกำรใชจ่้ำย
งบประมำณของ
ส ำนกัประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำปี
งบประมำณจำก
กองนโยบำยและ 
แผน 

4 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประสำนกำรติดตำม รวบรวม 
ผลงำนของแต่ละคณะ ส ำนกั 
สถำบนั 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 
 

-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ติดตำม รวบรวม 
ผลงำนของแต่ละ
คณะ ส ำนกั สถำบนั 
 
 

5 
 

ก ำหนดแผนและรูปแบบกำร
ด ำเนินโครงกำรแต่ละ
ขั้นตอนและช่วงเวลำของกำร
ด ำเนินกำรแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่ตน้จนจบใหต้รงตำม
ไตรมำสท่ีระบุในแผนกำร
ด ำเนินงำน/โครงกำร 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำร 
-รองอธิกำรบดี 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-แผนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
รำยสัปดำห์ 
 
 
 
 

Do (D) การปฏิบัติงาน/การจัดการความรู้ Knowledge management (K.M) 
1 จดัท ำคู่มือและแนว

ปฏิบติักำรพฒันำและคดัเลือก
นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี 
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำร 
-รองอธิกำรบดี 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

คู่มือและแนว
ปฏิบติักำรพฒันำ
และคดัเลือก
นวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดี 
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 
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ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 
2 จดัท ำมำตรกำรส่งเสริมกำร

ผลิตนวตักรรมหรือแนว
ปฏิบติัท่ีดี 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำร 
-รองอธิกำรบดี 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-มำตรกำรส่งเสริม
กำรผลิตนวตักรรม
หรือแนวปฏิบติัท่ีดี 
 
 

3 ติดตำม รวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนท่ีวำงไว้
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
ดว้ยระบบสำรสนเทศท่ี
พฒันำข้ึนในปีงบประมำณ 
2562 โดย นกัวชิำกำร
คอมพิวเตอร์ของส ำนกั
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 
-นกัวชิำกำร
คอมพิวเตอร์ 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 
-นกังิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 
 

-รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนแต่ละ
คณะ ผำ่นระบบ
สำรสนเทศกำร
จดัเก็บขอ้มูล
นวตักรรมหรือแนว
ปฏิบติัท่ีดีของ
บุคลำกรภำยใน
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 
ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 
 

4 ประสำนฝ่ำยจดัหำรำยไดเ้พื่อ
หำสถำนท่ีในกำรจดักิจกรรม 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-ใบขออนุญำตใช้
สถำนท่ี 
 
 

5 ประสำนคณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิจำกภำยนอกเพื่อ
เป็นคณะกรรมกำรตดัสิน
ผลงำนล่วงหนำ้ 1 เดือน 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิ 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-หนงัสือเชิญเป็น
วทิยำกร
ผูท้รงคุณวุฒิ 

6 จดัท ำหนงัสือขออนุญำตจดั
กิจกรรมก่อนกำรจดังำนอยำ่ง
นอ้ย 1 เดือน 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-หนงัสือขออนุญำต
จดักิจกรรม 
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ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 
7 จดัท ำโปสเตอร์

ประชำสัมพนัธ์กิจกรรม/ของ
รำงวลัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม
ล่วงหนำ้ 1 เดือน 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ร้ำนท ำไวนิล 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-โปสเตอร์
ประชำสัมพนัธ์ 

8 จดัท ำบนัทึกขอ้ควำมแจง้วนั/
เดือน/ปี ในกำรจดักิจกรรม
อยำ่งนอ้ย 1 เดือนแก่ทุก
หน่วยงำน 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-บนัทึกขอ้ควำมแจง้
ก ำหนดกำรในกำร
จดักิจกรรม 

9 จดัท ำบนัทึกขอ้ควำมขอเชิญ
เขำ้ร่วมส่งผลงำนแก่ทุก
หน่วยงำนและมหำวทิยำลยั
เครือข่ำยก ำหนดใหแ้ต่ละ
หน่วยงำนส่งก่อนวนังำน 1 
สัปดำห์ 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 
 

-บนัทึกขอ้ควำมขอ
ควำมอนุเครำะห์
จดัส่งผลงำน 
 
 
 

10 จดัท ำรูปเล่มรวบรวมผลงำน
เพื่อใชเ้ป็นเอกสำร
ประกอบกำรจดักิจกรรม 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-โรงพิมพ ์
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-เล่มผลงำนท่ีเขำ้
ร่วมน ำเสนอ  

11 จดัท ำบนัทึกขอ้ควำมขอให้
ทุกหน่วยงำนและ
มหำวทิยำลยัเครือข่ำยจดัส่ง
รำยช่ือบุคลำกรเขำ้ร่วม
กิจกรรมจ ำนวนตำมท่ีก ำหนด
ในแต่ละคร้ังของกำรจดั
กิจกรรม 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำม
รวบรวมผลงำน 

-บนัทึกขอ้ควำม
ติดตำมผลงำน 

12 ขออนุญำตซ้ือจำ้งวสัดุ 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรจดั
กิจกรรมก่อนวนัจดักิจกรรม 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 
 
 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-เอกสำรขออนุญำต
จดัซ้ือจดัจำ้ง (กง.1) 
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ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 
13 จดัท ำเอกสำรหลกัฐำนเพื่อยืม

เงินทดรองจ่ำยของ
มหำวทิยำลยัออกมำท ำ
กิจกรรม 
 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-เอกสำรสัญญำกำร
ยมืเงิน 

14 ประสำนประธำนในพิธีเปิด-
ปิด โครงกำร 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ประธำนในพิธี 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-หนงัสือเชิญเป็น
ประธำนในพิธีเปิด-
ปิดโครงกำร 

15 ผูจ้ดัเตรียมอำหำรกลำงวนั
และอำหำรวำ่ง 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูจ้ดัท ำอำหำรและ
อำหำรวำ่ง 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-หนงัสือวำงมดัจ ำ 

16 จดัเตรียมเอกสำร
ประกอบกำรประชุม 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ร้ำนถ่ำยเอกสำร 
-โรงพิมพ ์
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-ใบเซ็นช่ือของ
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
-หนงัสือรูปเล่ม
ประกอบกำร
ประชุม 
-หลกัฐำนทำง
กำรเงินท่ีตอ้งใชใ้น
กำรเบิกเงิน
งบประมำณ 

17 ประสำนงำนกบัแม่บำ้น
ผูดู้แลหอ้งประชุม ฝ่ำยอำคำร
สถำนท่ี และฝ่ำยไฟฟ้ำเพื่อ
เตรียมงำนก่อนวนังำน 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-แม่บำ้น 
-ฝ่ำยอำคำร 
-ฝ่ำยไฟฟ้ำ 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-เอกสำรขอควำม
อนุเครำะห์จดัโตะ๊
เกำ้อ้ี 
-เอกสำรขอควำม
อนุเครำะห์จดัคน
ดูแลระบบไฟฟ้ำใน
วนังำน 
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ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 
18 จดัสถำนท่ีใชใ้นกำรจดั

กิจกรรม 
-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ฝ่ำยอำคำร 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-รูปแบบกำรจดั
สถำนท่ี 

19 ด ำเนินโครงกำรตำม
ก ำหนดกำรท่ีก ำหนดไว ้

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำร 
-รองอธิกำรบดี 
-ผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอ
ผลงำน 
-ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟัง
กำรน ำเสนอ
ผลงำน 
-แม่บำ้น 
-ฝ่ำยไฟฟ้ำ 
-ผูจ้ดัท ำอำหำรและ
อำหำรวำ่ง 
-คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิ 
-ประธำนเปิด-ปิด
ในพิธี 
-เงินรำงวลั 
-ของท่ีระลึก 
-ของรำงวลั 
-งบประมำณ 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 

-รูปแบบกำรจดั
กิจกรรมในวนังำน
เร่ิมตน้-ส้ินสุดกำร
จดักิจกรรม 

20 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร -ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำร 
-รองอธิกำรบดี 
-ผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอ
ผลงำน 
-โรงพิมพ ์

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 

-เอกสำรสรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
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ระบบ กลไก ผู้รับผดิชอบ เอกสาร/หลกัฐาน 
Check (C) กำรประเมิน กำรตรวจสอบคุณภำพ 

1 ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูอ้  ำนวยกำร 
-รองอธิกำรบดี 
-ผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอ
ผลงำน 
-ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟัง
กำรน ำเสนอ
ผลงำน 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-แบบประเมินควำม
พึงพอใจและ
ขอ้เสนอแนะในกำร
จดักิจกรรม 
 

2 ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมมีองค์
ควำมรู้เพิ่มข้ึนจำกกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

-ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-แบบบนัทึกองค์
ควำมรู้ในกำร
พฒันำงำนท่ีไดรั้บ
จำกกำรเขำ้ร่วม
กิจกรรมและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อ
กำรพฒันำของแต่
ละผลงำนท่ีน ำเสนอ 

Action (A) กำรปรับแกไ้ขกำรด ำเนินงำน / กำรจดักำรควำมรู้ Knowledge management (K.M.)  
1 น ำผลกำรประเมินควำมพึง

พอใจของผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม
ไปใชป้รับปรุงและก ำหนด
แนวทำงในกำรจดักิจกรรม
คร้ังต่อไป 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ส ำนกัประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
 

-แผนกำรปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินงำน 

2 น ำขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำ
ผลงำนมำปรับปรุงผลงำน
ของผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอผลงำน
ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูน้ ำเสนอบนเวที
น ำเสนอ 
 

-ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 
-ผูน้ ำเสนอบนเวที
น ำเสนอ 

-แนวทำงกำรพฒันำ
มำจำกขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟังกำร
น ำเสนอ 
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ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชือ่ กระบวนงำนน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หน่วยงานท่ีจัดท า ส านักประกันคณุภาพการศึกษา    ผู้รับผดิชอบ นางสาวพันทิพา เย็นญา    วันท่ีจัดท า 18  มีนาคม 2558   SOP No. …………………………. 
 

คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

เร่ิมตน้ 

จดัสรร
งบประมำณกำร
พฒันำนวตักรรม/
แนวปฏิบติัท่ีดี
ให้แก่หลกัสูตร 
ส ำนกั สถำบนั 
และจดัสรร

งบประมำณกำร
จดัโครงกำร
ให้กบัส ำนกั

ประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 

จดัสรรงบประมำณ
ด ำเนินโครงกำร

น ำเสนอนวตักรรม/
แนวปฏิบติัท่ีดี 

 

พิจำรณำและอนุมติั
แผนกำรด ำเนินงำน

โครงกำร 
 

แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
โครงกำร 

 

จดัท ำคู่มือและแนว
ปฏิบติักำรพฒันำ
และคดัเลือก
นวตักรรม  

 

จดัท ำมำตรกำร
ส่งเสริมกำร

พฒันำนวตักรรม/
แนวปฏิบติัท่ีดี 

และพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือ
จดัเก็บขอ้มูล
ออนไลน์เพ่ือ

จดัเก็บ 

 
ประสำน

คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิให้
ขอ้เสนอแนะ 

 

1 

ตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ 

 

ตรวจสอบลงนำม 

 

ตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ 

 

ตรวจสอบลงนำม 

 

บนัทึกขอ้ควำมมอบ
คู่มือและแนวปฏิบติักำร
พฒันำนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดี 
 

บนัทึกขอ้ควำมแจง้
มำตรกำรส่งเสริมกำร
พฒันำนวตักรรม/                
แนวปฏิบติัท่ีดีและ
ระบบสำรสนเทศเพื่อ
จดัเก็บขอ้มูล 
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คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ประสำน
คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒุิให้
ขอ้เสนอแนะ 

 

บนัทึกขอ้ควำมขอ
อนุญำตจดั
กิจกรรม 
 

บนัทึกขอ้ควำมแจง้
ก ำหนดกำรจดั
โครงกำรและกำรเชิญ
ส่งผลงำนเขำ้ร่วม
พร้อมแบบฟอร์ม 

 

ตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ 

 

ตรวจสอบ 
 

ลงนำม 
 

ตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ 

 

ตรวจสอบ 
 

ด ำเนินกำร
ประชำสมัพนัธ์ไปยงั
หลกัสูตร/หน่วยงำน

ในสงักดั 
 

ผลงำนท่ีส่งเขำ้
ร่วมกิจกรรม 

2 

3 

ลงนำม 
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คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำร
ประชำสมัพนัธ์ไปยงั 
หน่วยงำนในสงักดั 

 

2 

3 

หนงัสือรำชกำรเชิญ
เขำ้ร่วมโครงกำร
และเชิญส่งผลงำน
เขำ้ร่วมโครงกำร
พร้อมแบบฟอร์ม 

 

ตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ 

 

ตรวจสอบ 
 

ลงนำม 
 

ตรวจทำนควำม
เรียบร้อยของ

ภำษำ 
 

4 

ควำม
เรียบร้อย 

 

5 

ไม่เรียบร้อย 

เรียบร้อย 

รำยช่ือผูเ้ขำ้ 
ร่วมงำน 

 แกไ้ข 

จดัรูปเล่มรวบรวม
ผลงำนนวตักรรม/
แนวปฏิบติัท่ีดี 

 

ผลงำนท่ีส่ง
เขำ้ร่วม
กิจกรรม 
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คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

น ำรูปเล่มส่ง
คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิ

ตรวจสอบควำม
ถูกตอ้งของเน้ือหำ 

 

ควำม
ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ตรวจ
ควำมถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ไมถู่กตอ้ง 

 

ถูกตอ้ง 

ไมถู่กตอ้ง 

 

ส่งโรงพิมพ ์

6 

แกไ้ข 

จดัท ำรูปเล่มฉบบั
เตรียมพมิพ ์

 

ตรวจ
ควำมถูกตอ้ง 

แกไ้ข 
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คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

บนัทึกขอ้ควำมเชิญ
ส่งรำยช่ือบุคลำกร
เขำ้ร่วมงำน 

 

ตรวจสอบ ตรวจสอบและ
ลงนำม 

ด ำเนินกำร
ประชำสัมพนัธ์ไป
ยงัหลกัสูตร/
หน่วยงำนในสังกดั 

 

จดัท ำรำยช่ือและ
เอกสำรประกอบ
ในวนังำน 

รำยช่ือผูเ้ขำ้ 
ร่วมงำน 

 

4 

จดัสถำนท่ีก่อน
วนังำน 

 

จดัแสดงโปสเตอร์
ผลงำนท่ีน ำมำ
เสนอในงำน 

 

7 

ตรวจสอบ
ควำมเรียบร้อย
เบ้ืองตน้ก่อน
วนังำน 

ตรวจสอบควำม
เรียบร้อย               
ก่อนวนังำน 
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คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

พิธีเปิดงำน 

 

ด ำเนินกิจกรรม
ตำมก ำหนดกำร 
 

คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิให้
ขอ้เสนอแนะแก่
ผูน้ ำเสนอบนเวที 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟัง
กำรน ำเสนอจด
บนัทึกองคค์วำมรู้
และให้
ขอ้เสนอแนะแก่
ผูน้ ำเสนอบนเวที 

 

8 
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คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิตดัสิน
ผลงำนตำมเกณฑ ์

 

ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟังท่ีท ำแบบ
บนัทึกองคค์วำมรู้และ
ขอ้เสนอแนะครบถว้น
ลุน้รับของรำงวลั 
 

ท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใจและให้
ขอ้เสนอแนะ 
 

พิธีปิดงำน 

 

9 
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คณะกรรมกำร
จัดสรรงบประมำณ
ระดับมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

ผู้อ ำนวยกำร รองอธิกำรบดี อธิกำรบดี คณะ/ส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

แผนกำรปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินงำน
ในคร้ังต่อไป 

 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

 

เอกสำร
ประชำสมัพนัธ์ผล
กำรด ำเนินงำน 

 

ส้ินสุด
กระบวนงำน 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบ 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 9.1 Plan (p) การวางแผนการด าเนินงาน 
  9.1.1 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณในระดบัมหำวิทยำลยัจดัสรรงบประมำณ
เพื่อจดัท ำนวตักรรมหรือพฒันำแนวปฏิบติัท่ีดีไปยงัทุกหน่วยงำนและทุกหลักสูตรภำยในมหำวิทยำลัย                  
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ ในแต่ละปีท่ีประชุมคณะกรรมกำรจดัสรรงบประมำณในระดบัมหำวิทยำลยัมี
มติในท่ีประชุมท่ีจะจดัสรรเงินงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำมหำวิทยำลยั ซ่ึงมหำวิทยำลยัตอ้งกำร
ผลกัดนัให้มีกำรผลิตนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีในกำรท ำงำนของบุคลำกร มหำวิทยำลยัจึงได้จดัสรร
งบประมำณให้ทุกหลกัสูตรและทุกหน่วยงำนพฒันำในเร่ืองดงักล่ำว โดยท่ีทุกหลกัสูตรตอ้งเขียนค ำตั้งขอ
งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม ตำมจ ำนวนเงินท่ีจดัสรรส่งไปยงัคณะท่ีหลกัสูตรสังกดัอยูเ่พื่อท่ีคณะจะได้
น ำไปด ำเนินกำรตั้งของบประมำณจำกมหำวิทยำลยัต่อไป ส่วนงบประมำณของหน่วยงำนสำยสนับสนุน 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดีจะเป็นผูรั้บผิดชอบโครงกำรและจดัสรรงบประมำณไปยงัหน่วยงำนสำย
สนบัสนุนในแต่ละปี 
  9.1.2 ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเพื่อจดัสรรงบประมำณด ำเนินกำรจดัโครงกำร
ตั้งแต่ตน้ปีงบประมำณของแต่ละปีงบประมำณ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ ในกำรประชุมเพื่อจดัสรร
งบประมำณประจ ำปีของส ำนักประกนัคุณภำพกำรศึกษำเม่ือคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัมีมติว่ำโครงกำร
น ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีสมควรเป็นโครงกำรท่ีต้องด ำเนินกำรของส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ผู ้รับผิดชอบโครงกำรต้องเขียนแผนงำนปฏิบัติงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ ตำม
แบบฟอร์มท่ีทำงกองนโยบำยและแผนก ำหนด เพื่อยืน่เสนอต่อคณะกรรมกำรส ำนกัใหล้งมติอนุมติัโครงกำร
และงบประมำณ และน ำเสนอขออนุมติัจำกมหำวิทยำลยัเพื่อด ำเนินกำรต่อไปและในบำงปีงบประมำณ
มหำวิทยำลยัจะไดรั้บมอบหมำยให้เป็นเจำ้ภำพในกำรจดังำนนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีในระดบัเครือข่ำย
ควำมร่วมมือดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำซ่ึงทำงเครือข่ำยฯจะจดัสรรงบประมำณมำให้ด ำเนินกำรจดั
โครงกำร/กิจกรรม ในปีท่ีมหำวิทยำลยัไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณให้จดัโครงกำร/กิจกรรม ของเครือข่ำย
ในปีนั้นผูรั้บผิดชอบกำรจดัโครงกำรตอ้งด ำเนินกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม 2 คร้ัง คือกำรจดัโครงกำรน ำเสนอ
นวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร และโครงกำรน ำเสนอ
นวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของเครือข่ำยควำมร่วมมือดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  
  9.1.3 เขียนแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมซ่ึงจะบรรจุอยู่ในโครงกำรของส ำนัก
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ กำรเขียนแผนงำนปฏิบติังำน/โครงกำร ประจ ำปี
งบประมำณ ตอ้งจดัท ำให้เสร็จส้ินและลงในระบบบญัชีสำมมิติก่อนวนัท่ี 1 ตุลำคม ของทุกปีเพรำะวนัท่ี 1 
ตุลำคมคือวนัแรกของกำรเร่ิมใช้งบประมำณของปีงบประมำณใหม่ หลกัในกำรเขียนนั้นทำงกองนโยบำย
และแผนท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบจะท ำหนงัสือจดัส่งแบบฟอร์มมีหัวขอ้ท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนให้ผูจ้ดัท ำกรอก
ขอ้มูลลงไป ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้มำนั้นตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีไดผ้่ำนกำรพิจำรณำลงมติให้ควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัแลว้วำ่โครงกำรและงบประมำณมีควำมเหมำะสม 
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  9.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนกำรติดตำม รวบรวม ผลงำนของแต่ละคณะ ส ำนัก 
สถำบนั มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้  ในเบ้ืองตน้ผูรั้บผิดชอบโครงกำรตอ้งจดัท ำบนัทึกขอ้ควำมไปยงั
ทุกหน่วยงำนขอรำยช่ือเพื่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมกำรติดตำม รวบรวมผลงำนโดยประกอบไปด้วย                   
ผูป้ระสำนงำนระดบัผูบ้ริหำรคือรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร/รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั จ  ำนวนหน่วยงำนละ 1 คน 
และผูป้ระสำนงำนในระดับปฏิบัติกำรคืออำจำรย์/เจ้ำหน้ำท่ีของทุกหน่วยงำน เพื่อเป็นผูก้  ำกับ ติดตำม 
รวบรวมผลงำนส่งมำยงัผูด้  ำเนินโครงกำรในระดบัมหำวิทยำลัย โดยจดัท ำเป็นค ำสั่งแต่งตั้ งลงนำมโดย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร และใหผู้ท่ี้ตอ้งกำรส่งผลงำนส่งผำ่นระบบสำรสนเทศท่ีปรับปรุง
ข้ึนในปีงบประมำณ 2562 
  9.1.5 ก ำหนดแผนและรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำรแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลำของกำร
ด ำเนินกำรแต่ละขั้นตอนตั้ งแต่ต้นจนจบให้ตรงตำมไตรมำสท่ีระบุในแผนกำรด ำเนินงำน/โครงกำร                    
มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ รองอธิกำรบดีเป็นผูก้  ำหนดรูปแบบกำรจดัโครงกำรกบัผูด้  ำเนินโครงกำร
และมอบหมำยให้ผู ้ด  ำเนินโครงกำรน ำไปเขียนเป็นล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติโดยก ำหนดวนัท่ี ท่ีต้อง
ด ำเนินกำรลงไปอยำ่งชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบโครงกำรและน ำเสนอกลบัยงัรองอธิกำรบดีและผูอ้  ำนวยกำร
ส ำนกัเพื่อพิจำรณำอนุมติัรูปแบบขั้นตอนท่ีละเอียดอีกคร้ังหน่ึง  

9.2 Do (D) การปฏิบัติงาน/การจัดการความรู้ Knowledge management (K.M.) 
  9.2.1 จัดท ำคู่ มือและแนวปฏิบัติกำรพัฒนำและคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติ ท่ี ดี 
มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้  ในปีงบประมำณ 2558 มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร ได้จัดท ำคู่มือและแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำและคัดเลือกนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ี ดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรข้ึน คู่มือดังกล่ำวจะประกอบไปด้วยแนวคิด/หลักกำรท่ีช้ีให้เห็นว่ำ
มหำวิทยำลยัมุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนกำรยกระดบัคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนและยกระดบัศกัยภำพ
ในกำรท ำงำนของบุคลำกรของมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร โดยกำรใชเ้วทีกำรประกวดนวตักรรมหรือ
แนวปฏิบติัท่ีดีเป็นตวัขบัเคล่ือนใหบุ้คลำกรภำยในมหำวทิยำลยัผลิตผลงำนนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อ
พฒันำงำนของตนให้มีองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบติังำนท่ีสมบูรณ์ข้ึนรวมทั้งสำมำรถน ำนวตักรรมหรือแนว
ปฏิบติัท่ีดีไปใชไ้ดจ้ริง โดยจะมีกำรแบ่งลกัษณะของผลงำนเป็น 2 ประเภทคือ 

9.2.1.1 ดำ้นกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน  
9.2.1.2 ดำ้นกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน 

      ซ่ึงผลงำนท่ีเป็นนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีก ำหนดไวว้่ำจะตอ้งเป็นแนวควำมคิด กำรปฏิบติั หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใครใชม้ำก่อน หรือเป็นกำรพฒันำดดัแปลงจำกของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยั
และใช้ได้ผลดียิ่งข้ึน เม่ือน ำนวตักรรมนั้ นมำใช้จะช่วยให้กำรท ำงำนนั้ นได้ผลดีมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม หรืออำจช่วยให้ประหยดัเวลำและแรงงำนอีกดว้ย นอกจำกนั้นยงัมีหลกัส ำคญักำร
พิจำรณำวำ่เป็นนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี หรือไม่โดยแบ่งเป็นดำ้นดงัน้ีคือ 
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   9.2.1.1  ดำ้นกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรใช้วิธีกำรปรับปรุงและคิดคน้
พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีสำมำรถสนองตอบต่อกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
               1)  กำรพฒันำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของหลกัสูตร หมำยควำมว่ำ
เป็นกำรใช้วิธีกำรใหม่ๆ ในกำรพฒันำหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินและตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรสอนบุคคลให้มำกข้ึน เน่ืองจำกหลกัสูตรตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและของโลก นอกจำกน้ีกำรพิจำรณำหลกัสูตรยงั
มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐำนแนวคิดหรือทฤษฎี ปรัชญำ แนวคิดและวิธีกำรใหม่ๆ ท่ีเป็นนวตักรรม
ทำงดำ้นกำรศึกษำเขำ้มำช่วยเหลือจดักำรให้เป็นไปในทิศทำงท่ีตอ้งกำร เช่น กำรพฒันำหลกัสูตรบูรณำกำร 
หลกัสูตรรำยบุคคล หลกัสูตรกำรพฒันำศกัยภำพนกัศึกษำก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือหลกัสูตรกำร
พฒันำนกัศึกษำปัญญำเลิศ เป็นตน้ 

2) กำรพฒันำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
หมำยควำมวำ่เป็นกำรใชว้ธีิหรือระบบในกำรปรับปรุงคิดคน้พฒันำเทคนิควิธีกำรสอนแบบใหม่ๆ ท่ีสำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรเรียนของผูเ้รียน เช่น กำรเรียนแบบมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้แบบแกปั้ญหำ กำรพฒันำวธีิสอน
ท่ีอำศยัวธีิกำรและเทคโนโลยใีหม่ๆ เขำ้มำช่วยในกำรจดักำรเรียนกำรสอน  

3) กำรพฒันำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของส่ือกำรสอน  สำมำรถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

     ส่ือส่ิงพิมพ์  ไดแ้ก่ เอกสำรประกอบกำรสอน บทเรียนส ำเร็จรูป 
ชุดกำรเรียน ชุดกำรสอน แบบฝึก แผน่พบั เป็นตน้ 

    โสตทัศนูปกรณ์ ไดแ้ก่ ภำพยนตร์ สไลด์ โทรทศัน์ Power point 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E-Learning เป็นตน้  

4) กำรพฒันำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของกำรวดัผลและประเมินผล  
หมำยควำมวำ่เป็นเคร่ืองมือเพื่อกำรวดัผลและประเมินผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและท ำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว รวม
ไปถึงกำรวิจยัทำงกำรศึกษำ กำรวิจยัสถำบนั ดว้ยกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มำสนับสนุนกำร
วดัผล ตวัอยำ่งเช่น กำรใชค้อมพิวเตอร์ในกำรตดัเกรด กำรพฒันำคลงัขอ้สอบ หรือกำรพฒันำและวิเครำะห์
ขอ้สอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 5 ดำ้นตำมกรอบ TQF เป็นตน้  

9.2.1.2  ดำ้นกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนหรือส่ิงประดิษฐ ์ 
                 กำรพัฒนำนวัตกรรม/แนวปฏิบัติ ท่ี ดีของกระบวนกำรท ำงำนหรือ
ส่ิงประดิษฐส์ำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
    1) พัฒนำนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อกำรแก้ปัญหำกำรท ำงำน 
หมำยควำมว่ำต้องกำรแก้ปัญหำในกำรท ำงำนท่ีไม่สำมำรถแก้ไขหรือจัดกำรด้วยวิธีกำรเดิมๆ ได้จึง
จ ำเป็นตอ้งคิดคน้วธีิกำรหรือส่ิงใหม่ๆข้ึนมำ เพื่อลดปัญหำระดบัของปัญหำลงหรือน ำมำช่วยแกปั้ญหำนั้นให้
หมดไป เช่นคู่มือกำรปฏิบติังำนกำรใหค้  ำปรึกษำ หรือคู่มือกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน เป็นตน้ 
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                2) พัฒนำนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อกำรปรับปรุงกำรท ำงำน 
หมำยควำมว่ำปัญหำในกำรท ำงำนไม่มีแต่ตอ้งกำรปรับปรุงส่ิงต่ำงๆ ให้ดีกว่ำเดิม ซ่ึงอำจน ำหลกักำรใหม่ 
วิธีกำรใหม่ หรือเคร่ืองมือใหม่ มำใช้ปรับปรุงกำรท ำงำน เช่น โปรแกรมประยุกต์ด้ำนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีำรสนเทศกบักำรท ำงำน 5ส หรือ QC เป็นตน้ 
    3) พฒันำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อสร้ำงส่ิงใหม่ในกำรท ำงำน 
หมำยควำมวำ่ไม่มีปัญหำหรือขอ้ควรปรับปรุงในกำรท ำงำน แต่ตอ้งกำรสร้ำงส่ิงใหม่ท่ีจะท ำให้กำรท ำงำนดี
ข้ึน เป็นกำรสร้ำงช่องทำงท่ีจะสร้ำงควำมแปลก แตกต่ำง โดดเด่น จนน ำไปสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่เพื่อใชใ้นกำร
ท ำงำน เช่น กำรพฒันำตน้แบบชุดทดลอง หรือส่ิงประดิษฐต่์ำงๆ เป็นตน้ 

4) กำรพัฒนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ี ดีของกำรบริหำรจัดกำร 
หมำยควำมว่ำมีกำรใช้ระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรบริหำรจดักำร เพื่อกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรให้มี
ควำมรวดเร็วทนักำรณ์ เช่นฐำนขอ้มูลนักศึกษำ ฐำนขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูลต่ำงๆท่ีส ำคญั กำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เขำ้มำบริหำรจดักำรกำรด ำเนินโครงกำร หรือกำรน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ำมำพฒันำระบบ
ต่ำงๆของนกัศึกษำ เป็นตน้  

ในปีงบประมำณ 2558 ทำงมหำวิทยำลยัตอ้งก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดี เพื่อให้ทุกหลักสูตรหรือหน่วยงำนใช้เกณฑ์ดังกล่ำวในกำรคดัเลือกผลงำนจำกคณะ/ส ำนัก/
สถำบนั ของตนเองมำน ำเสนอบนเวทีในระดบัมหำวิทยำลยั โดยในปีงบประมำณ 2558 มีเกณฑ์กำรตดัสิน
ไวด้งัน้ี 
ตารางที ่1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี 

ด้านเอกสาร/รายงาน 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
1.ควำมสมบูรณ์ของ
เน้ือหำ 

ระดบั 3 –  เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนตำม  
                  กระบวนกำรวิจยั มีกำรรำยงำนครบ       

ทุกหวัขอ้และถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำร
พิจำรณำท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

ระดบั 2 –  เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนครบทุกหวัขอ้
และถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำท่ี
ก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

ระดบั 1 – เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนขำดหรือไม่
ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำอยำ่ง
นอ้ย 1 หวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

 
 

3 
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ด้านเอกสาร/รายงาน 
2.ช่ือเร่ือง ระดบั 3 – ช่ือเร่ืองประกอบดว้ยนวตักรรม/แนว

ปฏิบติัท่ีดี ส่ิงท่ีพฒันำและระบุแหล่งท่ีใช ้
ระดบั 2 – ช่ือเร่ืองประกอบดว้ยนวตักรรม/แนว 

ปฏิบติัท่ีดี และส่ิงท่ีพฒันำ 
ระดบั 1 – ช่ือเร่ืองมีเพียงองคป์ระกอบใด 
                 ประกอบหน่ึงเพียงองคป์ระกอบเดียว 

3 

ด้านกระบวนการพฒันา 
1.วตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยของกำร
พฒันำนวตักรรม 

ระดบั 3 –  วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร มี 
                  ควำมเป็นไปไดแ้ละสำมำรถวดัได ้
 ระดบั 2 – วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร 
                  และสำมำรถวดัได ้
ระดบั 1 – วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร 

3 

2.กำรใชห้ลกักำร
แนวคิด ทฤษฏีในกำร
พฒันำนวตักรรม 

ระดบั 3 – มีกำรสังเครำะห์ หลกักำร แนวคิด  
                ทฤษฏีมำประยกุตใ์ชไ้ดส้อดคลอ้งกบั 
                สภำพปัญหำหรือควำมตอ้งกำรพฒันำ 
ระดบั 2 – ใชห้ลกักำร แนวคิด ทฤษฎีถูกตอ้ง  
                 ตำมหลกัวชิำ และสอดคลอ้งกบั  
                 สภำพปัญหำหรือควำมตอ้งกำรพฒันำ 
ระดบั 1 – ใชห้ลกักำร  แนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่ 
                 สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำหรือควำม 

ตอ้งกำรพฒันำ 

3 

คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีด่ี 
1.กำรแกปั้ญหำหรือ
พฒันำคุณภำพ 

ระดบั 3 – แกปั้ญหำหรือพฒันำไดต้รงตำม 
                วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เกิดประโยชน ์
                อยำ่งกวำ้งขวำง 
ระดบั 2 - แกปั้ญหำหรือพฒันำไดต้รงตำม 
               วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
ระดบั 1 - แกปั้ญหำหรือพฒันำได ้แต่ไม่                         

ครบถว้นตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 

3 
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คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีด่ี 
2.กำรใชท้รัพยำกรใน
กำรพฒันำนวตักรรม/ 
แนวปฏิบติัท่ีดี 

ระดบั 3 – ประยกุตใ์ชท้รัพยำกรท่ีมีอยูใ่นกำรพฒันำ 
                 นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีไดเ้หมำะสม 

คุม้ค่ำ และสอดคลอ้งกบับริบทของ
หลกัสูตรหรือหน่วยงำน 

ระดบั 2 – ใชท้รัพยำกรในกำรพฒันำนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดีได ้เหมำะสม คุม้ค่ำ และ
สอดคลอ้งกบับริบทของหลกัสูตรหรือ
หน่วยงำน 

ระดบั 1 – ใชท้รัพยำกรในกำรพฒันำนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดีไม่คุม้ค่ำ 

 

3 

3.กำรเรียนรู้ร่วมกนั ระดบั 3 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
ร่วมกนัทั้งหลกัสูตรหรือหน่วยงำน 

ระดบั 2 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
เฉพำะบำงคนภำยในหลกัสูตรหรือ
หน่วยงำน 

ระดบั 1 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั 
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
เฉพำะบุคคล 

3 

4.ส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ 

ระดบั 3 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
                ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันำ/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                ศึกษำ คน้ควำ้ และแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
                จนสำมำรถต่อยอดหรือสร้ำงนวตักรรม ใหม่ได ้

ระดบั 2 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
                ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันำ/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                ศึกษำ คน้ควำ้ และแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
ระดบั 1 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำก่อใหเ้กิด 
                กำรศึกษำคน้ควำ้ และหำควำมรู้เพิ่มเติม 
                เฉพำะผูพ้ฒันำ 

3 
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คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีด่ี 
5.ผลงำนท่ีเกิดกบั
คุณภำพกำรศึกษำ 

ระดบั 3 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวที
ระดบัประเทศ 

ระดบั 2 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวทีระดบั
ภูมิภำค หรือ  ระดบัเครือข่ำย
สถำบนัอุดมศึกษำ 

ระดบั 1 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวทีภำยใน
มหำวทิยำลยั 

 
 
 
 

3 

6.กำรน ำไปใช ้ ระดบั 3 – มีขั้นตอนกำรใชไ้ม่ซบัซอ้น สำมำรถ 
                 น ำไปใชไ้ดดี้ 
ระดบั 2 – มีขั้นตอนกำรใชไ้ม่ซบัซอ้น แต่มีเง่ือนไข  
                 และขอ้จ ำกดั 
ระดบั 1 – มีขั้นตอนกำรใชซ้บัซอ้น มีเง่ือนไข และ 
                ขอ้จ ำกดั 

3 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
1.นวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีมีควำมแปลกใหม ่

ระดบั 3 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี ไดจ้ดลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร  

ระดบั 2 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีแปลกใหม่               
ไม่ เคยมีหรือปรำกฏมำก่อนสำมำรถน ำไป
พฒันำ/แกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ระดบั 1 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีมีอยูแ่ลว้แต่น ำมำ
ปรับปรุงพฒันำใหม่สำมำรถน ำไปพฒันำ/
แกปั้ญหำได ้

3 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
        คะแนน                 91 – 99   รำงวลัคุณภำพระดบัดีเยีย่ม 
   คะแนน    75 – 90          รำงวลัคุณภำพระดบัดีมำก 
  คะแนน   65 – 74          รำงวลัคุณภำพระดบัดี 
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วธีิการและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ/เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 
        1. หำกเป็นนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีดำ้นกำรเรียนกำรสอนควรมีระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรครบถว้น
ระยะเวลำท่ีก ำหนดในหลกัสูตร (15 สัปดำห์) หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้อ้งด ำเนินกำรไม่นอ้ยกวำ่ 2 
หน่วยกำรเรียนรู้ และใชเ้วลำในกำรทดลองสอนไม่นอ้ยกวำ่ 4 สัปดำห์ 
        2. ผลงำนนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีทุกช้ินตอ้งมีกำรทดลองใชก้บัประชำกรหรือกลุ่มตวัอยำ่ง                             
        3. ผลงำนนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีทุกช้ินตอ้งมีกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช ้                       
        4. ทุกผลงำนตอ้งมีกำรรำยงำนผลของนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด (ตำรำงท่ี 1)                 
        5. ผลงำนทุกรำยกำรตอ้งน ำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ขนำด A3 (ตำรำงท่ี 2) 
        6. หวัหนำ้หน่วยงำนทุกหน่วยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัล ำดบัผลงำนตำมเกณฑก์ำรประเมินท่ี
ก ำหนดโดยล ำดบัท่ี 1-2 ของหน่วยงำนระดบัคณะและล ำดบัท่ี 1 ของส ำนกั/สถำบนัตอ้งน ำเสนอแบบ Oral 
บนเวทีน ำเสนอดว้ย Power point ตำมหวัขอ้ท่ีก ำหนด (ตำรำงท่ี 3) 

  
ตารางที ่2 แบบฟอร์มรำยงำนกำรพฒันำนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี 

รายงานการพฒันานวตักรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  
มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ช่ือหน่วยงาน 
..........................................................................................................................................................................  
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง/ผู้รับผดิชอบหลัก
............................................................................................................................. โทรศัพท์ ............................ 
โทรสาร ........................................................... E-mail address ….................................................................  
1.ช่ือผลงาน
............................................................................................................................................................. 
 
2. ทีม่าและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป)  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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3. วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการผลติผลงาน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
6. ผลการน าไปทดลองใช้กบัประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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7.  การวเิคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
8. ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ 
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
9. แนวทางในการพฒันาต่อไป 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
10.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ   หวัขอ้สำมำรถเพิ่มเติมไดห้ำกผูรั้บผดิชอบพิจำรณำวำ่จ ำเป็น เป็นประโยชน์และมีคุณค่ำต่อกำร
ปรับปรุงพฒันำ 
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ตารางที ่3 กำรก ำหนดรูปแบบกำรจดัท ำโปสเตอร์เพื่อน ำเสนอ 

รูปแบบการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือน าเสนอ 
 

โปสเตอร์ขนาด A3 ต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือหน่วยงำน 
2. ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง/ผูรั้บผิดชอบหลกั  
3.ช่ือผลงำน 
4. ท่ีมำและควำมส ำคญัของผลงำน (พอสังเขป)  
5. วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน 
6. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
7. แนวทำงในกำรพฒันำต่อไป 
8. ภำพประกอบตำมเห็นสมควร 

 
หมายเหตุ    กำรออกแบบโปสเตอร์ไม่ก ำหนดตำมแต่เจำ้ของผลงำนจะออกแบบ และทำงผูจ้ดังำนมีขำตั้ง
เตรียมไวใ้ห ้ 
 
 

 
ตารางที ่4  กำรก ำหนดรูปแบบ Presentation ท่ีใชบ้นเวทีน ำเสนอ 

รูปแบบของ Presentation ที่ใช้น าเสนอบนเวทนี าเสนอ 
 

1. เวลำในกำรน ำเสนอตอ้งอยูร่ะหวำ่ง 10-15 นำที (คณะกรรมกำรใหข้อ้เสนอแนะกำรพฒันำผลงำน 5 นำที) 
2. หวัขอ้ท่ีใชน้ ำเสนอควรสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก ก เพรำะคณะกรรมกำรไดศึ้กษำจำก
เอกสำรนั้นก่อนหนำ้ 
3. หำกตอ้งกำรน ำเสนอผลงำนเพิ่มเติมจำกภำคผนวก ก ตอ้งอยูใ่นระยะเวลำท่ีก ำหนดเท่ำนั้น 
 
หมายเหตุ    กำรออกแบบ Presentation ท่ีใชน้ ำเสนอตำมแต่เจำ้ของผลงำนออกแบบแต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลำ
ท่ีก ำหนดเท่ำนั้น 
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  9.2.2 จดัท ำมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานดังนี้  จำกประสบกำรณ์ในกำรจดัโครงกำรเป็นระยะเวลำ 6 ปี ท ำให้พบวำ่จ ำนวนผูส่้งนวตักรรม
หรือแนวปฏิบติัท่ีดีเขำ้ร่วมงำนนั้นยงัมีจ  ำนวนน้อยและไดรั้บขอ้เสนอแนะจำกหน่วยงำนวำ่ผูรั้บผิดชอบใน
ระดบัมหำวิทยำลยัควรมีหนงัสือเตือนล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำมำกกว่ำสำมเดือนเพรำะจะท ำให้หน่วยงำนมี
เวลำในกำรผลิตผลงำน เม่ือไดรั้บขอ้เสนอแนะดงักล่ำว คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในระดบัมหำวิทยำลยัจึง
ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงำนผลิตผลงำนและน ำส่งมำยงัมหำวิทยำลยัให้มำกท่ีสุด โดย
ก ำหนดเป็นมำตรกำรส่งเสริมในระดับมหำวิทยำลัยแจกพร้อมกับคู่มือและแนวปฏิบัติกำรพฒันำและ
คดัเลือกนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร  
 
แผนผังที่ 2 กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงำนภำยใน
มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 

มาตรการและแนวปฏบิัติในการส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วม
กจิกรรมน าเสนอแนวปฏบิัติทีด่ี/นวตักรรมของหน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 

จดัท ำคู่มือเพื่ออธิบำยเกณฑก์ำรคดัเลือกและตดัสิน
ผลงำน 

หนงัสือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินกำรไปยงั
คณะ ส ำนกั และสถำบนั  โดยใหร้ำยงำนตำมแบบฟอร์ม
ท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 

จดัท ำหนงัสือแจง้วนัเวลำ สถำนท่ี ในกำรจดักิจกรรม 

จดัท ำหนงัสือใหส่้งผลงำนและรำยช่ือบุคลำกรเขำ้ร่วม
กิจกรรม 

จดักิจกรรมตำม วนัท่ี เวลำ และสถำนท่ีท่ีก ำหนด 

มาตรการส าหรับมหาวิทยาลัย 
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มาตรการส าหรับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

จดัประชุมในระดบัคณะเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ร่วมกนัเก่ียวกบัเกณฑแ์ละวธีิกำรคดัเลือกผลงำน 

มอบคู่มือท่ีไดรั้บจำกมหำวทิยำลยัใหก้บัหลกัสูตร / 
หน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรเงินจำกมหำวทิยำลยัให้
ด ำเนินโครงกำร 

แจง้ใหทุ้กหลกัสูตร / หน่วยงำนในสังกดัส่งรำยงำน
ติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินกำร 

แจง้วนัเวลำ สถำนท่ี ในกำรจดักิจกรรม ใหห้ลกัสูตร / 
หน่วยงำนในสังกดัรับทรำบ 

รวบรวมผลงำนของแต่ละหลกัสูตร / หน่วยงำนใน
สังกดัส่งมำยงัมหำวทิยำลยั 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรคดัเลือกผลงำนในระดบัคณะ 
ส ำนกั/สถำบนั เพื่อน ำเสนอบนเวทีในระดบั
มหำวทิยำลยั ตำมเกณฑท่ี์มหำวทิยำลยัก ำหนด โดย
คดัเลือกมำหน่วยงำนละ 2 ช้ินงำน 

ส่งรำยช่ือบุคลำกรเขำ้ร่วมกิจกรรม 

แจง้ก ำหนดกำรในกำรจดักิจกรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด 

มาตรการส าหรับหลกัสูตร/หน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ใชห้ลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัตำมคู่มือและแนวปฏิบติั กำร
พฒันำและคดัเลือกนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี 
มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปีงบประมำณ 
2558 
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  9.2.3 ติดตำมรวบรวมผลกำรส่งเสริมกำรผลิตนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดี มีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานดังนี้  จำกมำตรกำรส่งเสริมท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนดซ่ึงจะประกอบไปดว้ยระยะเวลำกำรติดตำม
ซ่ึงก ำหนดไวใ้นมำตรกำร ผูรั้บผิดชอบโครงกำรในระดบัมหำวิทยำลยัตอ้งประสำนไปยงัคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรติดตำมรวบรวมผลงำน ของทุกหน่วยงำนตำมค ำสั่งท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนในแต่ละระยะเพื่อรวบรวมเป็น
ขอ้มูลส่งใหผู้บ้ริหำรรับทรำบควำมกำ้วหนำ้ต่อไป   
  9.2.4 ประสำนฝ่ำยจัดหำรำยได้เพื่อหำสถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรม  มีขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ กำรประสำนฝ่ำยจดัหำรำยไดมี้จุดประสงค์เพื่อจดัหำสถำนท่ีในกำรจดักิจกรรม ฝ่ำยจดัหำ
รำยไดจ้ะเป็นฝ่ำยควบคุมกำรใช้ห้องประชุมต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลยั ถ้ำห้องประชุมท่ีฝ่ำยจดัหำรำยได้
รับผิดชอบไม่ว่ำง คณะหรือหน่วยงำนบำงหน่วยงำนมีห้องประชุมของตนเอง เช่น ส ำนักศิลปะและ
วฒันธรรม ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรศูนยว์ิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต ์
สำมำรถประสำนติดต่อขอใชบ้ริกำรได ้ทั้งน้ีให้ดูท่ีควำมเหมำะสมของจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม รูปแบบกำร
ด ำเนินโครงกำร เพื่อควำมเหมำะสมใหม้ำกท่ีสุด 
  9.2.5 ประสำนคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิจำกภำยนอกเพื่อเป็นคณะกรรมกำรตัดสิน
ผลงำน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้  ผูท้รงคุณวุฒิจำกภำยนอกก ำหนดใหต้อ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กบัทำงมหำวิทยำลยั และเป็นผูมี้องคค์วำมรู้ทำงดำ้นกำรศึกษำ จ ำนวน 3 คนข้ึนไป ซ่ึงทำงมหำวิทยำลยัจะมี
เกณฑ์กำรตดัสินผลงำนในล ำดบัแรกเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำณำควำมเหมำะสมของเกณฑ์ร่วมกนัและ
คณะกรรมกำรสำมำรถแกไ้ขหรือก ำหนดเกณฑข้ึ์นมำใหม่ไดต้ำมท่ีคณะกรรมกำรแต่ละชุดเห็นวำ่เหมำะสม 
  9.2.6 จดัท ำหนงัสือขออนุญำตจดักิจกรรมก่อนกำรจดังำน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ 
ในกำรจดักิจกรรม/โครงกำรแต่ละคร้ังผูรั้บผิดชอบโครงกำรตอ้งท ำกำรขออนุญำตมหำวิทยำลยัเพื่อด ำเนิน
โครงกำร โดยจดัท ำเป็นบนัทึกขอ้ควำมถึงอธิกำรบดีมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร เพื่อขออนุญำตในกำร
ด ำเนินโครงกำร กำรขออนุญำตให้ระบุ ช่ือโครงกำร วนั เดือน ปี เวลำ สถำนท่ี   จ ำนวนงบประมำณ และ
รหสังบประมำณให้ชดัเจน ลงช่ือโดยผูรั้บผิดชอบโครงกำร และผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัลงนำมเห็นชอบ น ำส่งท่ี
ธุรกำรของมหำวิทยำลยัต่อไป อน่ึงหนงัสือขออนุญำตจดักิจกรรมหำกมีก ำหนดกำรในกำรจดัท่ีชดัเจนแลว้
ควรขออนุญำตจดัล่วงหนำ้ประมำณ 1 เดือน เพื่อจะไดน้ ำไปใชใ้นกำรด ำเนินกำรส่วนอ่ืนต่อไป 
  9.2.7 จดัท ำโปสเตอร์ประชำสัมพนัธ์กิจกรรม/ของรำงวลัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม มีขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานดังนี้  กำรจดัท ำโปสเตอร์ประชำสัมพนัธ์กิจกรรม/ของรำงวลัต่ำงๆ ควรเป็นรูปแบบท่ี
น่ำสนใจดึงดูดให้ผูพ้บเห็นโปสเตอร์ตอ้งกำรเขำ้ร่วมงำน โปสเตอร์ประชำสัมพนัธ์ควรท ำทนัทีเม่ือไดข้อ
อนุญำตจดักิจกรรมเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงระยะเวลำในกำรประชำสัมพนัธ์ควรจะประชำสัมพนัธ์ ก่อนอยำ่งนอ้ย 1 
เดือน  
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  9.2.8 จดัท ำบนัทึกขอ้ควำมแจง้วนั/เดือน/ปี ในกำรจดักิจกรรม มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ดังนี้ จดัท ำบนัทึกข้อควำมถึงคณบดีทุกคณะ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนัก/สถำบนั และผูอ้  ำนวยกำรมหำวิทยำลัย            
รำชภฏัก ำแพงเพชร แม่สอด พร้อมด้วยโปสเตอร์ประชำสัมพนัธ์กิจกรรม/โครงกำร เพื่อให้ทุกหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลยัไดรั้บทรำบวนั เวลำ และสถำนท่ีในกำรจดักิจกรรม ควรส่งไปก่อนวนังำนล่วงหน้ำ 1 
เดือน เพื่อใหห้น่วยงำนไดมี้ระยะเวลำในกำรประชำสัมพนัธ์    
  9.2.9 จัดท ำบันทึกข้อควำมเชิญส่งผลงำนเข้ำร่วมแก่ทุกหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
เครือข่ำย มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ ในบนัทึกขอ้ควำมเชิญส่งผลงำนเขำ้ร่วมกิจกรรมควรประสำนไป
ท่ีคณะกรรมกำรติดตำมรวบรวมผลงำนเพรำะคณะกรรมกำรเหล่ำน้ีจะมีขอ้มูลผลงำนท่ีประสำนเก็บไวใ้น
กำรติดตำมตำมมำตรกำรท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดไว ้และท ำบันทึกข้อควำมต้องส่งถึงคณบดีทุกคณะ 
ผู ้อ  ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน ผู ้อ  ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด และอธิกำรบดี
มหำวิทยำลยัเครือข่ำย ก ำหนดใหใ้นระดบัคณะคดัเลือกผลงำนเขำ้ร่วมน ำเสนอบนเวทีในระดบัมหำวทิยำลยั 
ตำมเกณฑ์ในคู่มือฯ ท่ีก ำหนดไว ้คณะละ 2 ผลงำนและในระดบัส ำนกั/สถำบนั เป็นหน่วยงำนละ 1 ผลงำน 
ในบนัทึกขอ้ควำมและหนงัสือออกตอ้งช้ีแจงเร่ืองกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร์ให้ผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอจดัท ำเอง
โดยใชง้บประมำณจำกท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจำกมหำวทิยำลยั กำรน ำเสนอแบบโปสเตอร์ก ำหนดให้ผลงำนทุก
ช้ินท่ีจดัท ำข้ึนภำยในปีงบประมำณ 2558 ตอ้งมำน ำเสนอแบบโปสเตอร์ภำยในวนังำนโดยมีขอ้ก ำหนดใน
กำรจดัท ำโปสเตอร์ดงัน้ี    

1. ช่ือหน่วยงำน           5. วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน 
2. ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง/ผูรั้บผิดชอบหลกั         6. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
3.ช่ือผลงำน           7. แนวทำงในกำรพฒันำต่อไป 
4. ท่ีมำและควำมส ำคญัของผลงำน (พอสังเขป)  8. ภำพประกอบตำมเห็นสมควร   
หมายเหตุ    กำรออกแบบโปสเตอร์ไม่ก ำหนดตำมแต่เจำ้ของผลงำนจะออกแบบ และทำงผูจ้ดังำนมี

ขำตั้งเตรียมไวใ้ห ้ 
 ผลงำนท่ีไดรั้บคดัเลือกน ำเสนอบนเวทีตอ้งจดัท ำ Presentation เพิ่มดว้ยโดยมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี 

1. เวลำในกำรน ำเสนอตอ้งอยูร่ะหวำ่ง 10-15 นำที (คณะกรรมกำรใหข้อ้เสนอแนะกำร
พฒันำผลงำน 5 นำที) 

2. หวัขอ้ท่ีใชน้ ำเสนอควรสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นเพรำะคณะกรรมกำรไดศึ้กษำ
จำกเอกสำรนั้นก่อนกำรน ำเสนอ 

3. หำกตอ้งกำรน ำเสนอผลงำนเพิ่มเติมตอ้งอยูใ่นระยะเวลำท่ีก ำหนดเท่ำนั้น 
หมายเหตุ    กำรออกแบบ Presentation ท่ีใชน้ ำเสนอตำมแต่เจำ้ของผลงำนออกแบบแต่ตอ้งอยูใ่น

ระยะเวลำท่ีก ำหนดเท่ำนั้น 
 



38 

 

  9.2.10 จดัท ำรูปเล่มรวบรวมผลงำนเพื่อใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรจดักิจกรรม มีขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานดังนี้ ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนทั้งหมดจำกทุกหน่วยงำนโดยแบ่งส่วนเป็นผลงำนท่ี
น ำเสนอบนเวทีและผลงำนท่ีน ำเสนอแบบโปสเตอร์ จดัท ำค ำน ำ สำรบญั ให้ครบถว้น น ำเน้ือหำของแต่ละ
ผลงำนท่ีเขียนตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนดมำตรวจควำมถูกตอ้งของขอ้มูลโดยผูท้รงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลยั 
ตรวจค ำถูก-ผดิ และรวบรวมเป็นเล่ม ออกแบบปกใหส้วยงำมก่อนส่งไปท่ีร้ำนถ่ำยเอกสำรหรือโรงพิมพโ์ดย
จดัท ำ ตำมจ ำนวนของผูเ้ขำ้ร่วมรับฟังกำรน ำเสนอผลงำนโดยนบัตำมจ ำนวนรำยช่ือท่ีส่งมำเขำ้ร่วมกิจกรรม
ตอ้งนบัรวมสถำบนัเครือข่ำยเขำ้ไปดว้ย 
  9.2.11 จดัท ำบนัทึกข้อควำมขอให้ทุกหน่วยงำนจดัส่งรำยช่ือบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรม         
มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ ในขั้นตอนน้ีจดัท ำข้ึนมำเพื่อเป็นมำตรกำรให้บุคลำกรของทุกหน่วยงำนเขำ้
ร่วมกิจกรรม เพรำะกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีพฒันำกำรท ำงำนของบุคลำกรโดยตรง องคค์วำมรู้ต่ำงๆท่ีไดรั้บ
จะสำมำรถเป็นแรงบนัดำลใจ เป็นแบบอยำ่ง เพื่อให้บุคลำกรบำงท่ำนท่ียงัคิดกำรพฒันำงำนของตนไม่ออก
เม่ือเขำ้มำรับฟังกำรน ำเสนอหรือศึกษำผลงำนของบุคคลอ่ืนในเล่มน ำเสนอผลงำนก็สำมำรถใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้ และในบันทึกข้อควำมต้องระบุจ ำนวนท่ี ต้องกำรอย่ำงชัดเจนไปยงั
หน่วยงำนเพื่อกำรนบัจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมท่ีแน่นอน 
  9.2.12 ขออนุญำตซ้ือจำ้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรจดักิจกรรม มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ดังนี ้ ในกำรด ำเนินกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม ในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีกำรใชว้สัดุ อุปกรณ์ในกำรจดัโครงกำร/
กิจกรรม ในล ำดบัแรกตอ้งจดบนัทึกรำยกำรท่ีตอ้งกำรใชท้ั้งหมด ส ำรวจรำคำท่ีร้ำนคำ้ท่ีตอ้งกำรซ้ือ และน ำ
รำยกำรท่ีส ำรวจมำขออนุญำตจดัซ้ือจดัจำ้ง โดยตอ้งท ำในระบบบญัชี 3 มิติ ตอ้งให้ผูรั้บผดิชอบงำนกำรเงิน
ของส ำนกัเป็นผูจ้ดัท ำเท่ำนั้นแต่ผูด้  ำเนินโครงกำรตอ้งเตรียมเอกสำรหลกัฐำนใหค้รบถว้น 
  9.2.13 จัดท ำเอกสำรหลักฐำนเพื่อยืมเงินทดรองจ่ำยจำกมหำวิทยำลัยมำจัดกิจกรรม                   
มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ ในกรณียืมเงินทดรองจ่ำยจะยืมได้ต่อเม่ือบนัทึกขอ้ควำมขออนุญำตจดั
กิจกรรมจำกมหำวิทยำลยัได้รับกำรอนุมติัแล้วและไม่ควรยืมก่อนวนัจดังำนเกิน 1 สัปดำห์ในกำรจดัท ำ
เอกสำรตอ้งเขำ้ไปบนัทึกเอกสำรกำรยืมเงินในระบบบญัชี 3 มิติโดยให้ผูรั้บผิดชอบงำนกำรเงินของส ำนัก
เป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลให้พร้อมแนบเอกสำรประกอบดงัน้ี เอกสำรขออนุญำตจดักิจกรรมและในกรณีมีกำร
จดัซ้ือจดัจำ้งวสัดุ อุปกรณ์ในกำรจดังำนตอ้งขออนุญำตจดัซ้ือ จดัจำ้ง ให้เสร็จก่อนและแนบหลกัฐำนทำ้ยใบ
ยมืเงินใหค้รบตำมจ ำนวนท่ียมืจำกมหำวทิยำลยั โดยงำนกำรเงินจะใชเ้วลำ 3 วนัในกำรอนุมติัเงินยมื 
  9.2.14 ประสำนประธำนในพิธีเปิด-ปิด โครงกำร มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ ในกำร
เปิดปิดโครงกำรในแต่ละคร้ังในล ำดบัแรกตอ้งเชิญอธิกำรบดีเป็นประธำนในกำรเปิดปิดโครงกำร หำก
อธิกำรบดีไม่ว่ำงติดภำรกิจอ่ืนตอ้งพิจำรณำผูบ้ริหำรล ำดบัถดัมำท่ีเห็นสมควรเป็นประธำนในกำรเปิด-ปิด
โครงกำรต่อไป 
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  9.2.15 ประสำนผูเ้ตรียมอำหำรและอำหำรว่ำง มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้  ในกำร
ด ำเนินโครงกำรกิจกรรมทุกคร้ังต้องมีกำรเล้ียงอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวนัส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมงำนหำก
ก ำหนดกำรมีคร่ึงวนัอำหำรวำ่งมีไดแ้ค่ 1 ม้ือ และหำกมีงำนคร่ึงวนัตำมก ำหนดกำรแลว้เสร็จเวลำ 12.00 น. 
ไม่สำมำรถเล้ียงอำหำรกลำงวนัได ้แต่ถำ้ก ำหนดกำรจดัโครงกำร/กิจกรรมมีก ำหนดกำรทั้งวนั สำมำรถเล้ียง
อำหำรว่ำงได ้2 ม้ือ เช้ำ-บ่ำย และสำมำรถเล้ียงอำหำรกลำงวนัไดโ้ดยจะมีร้ำนคำ้รับจำ้งจดัเตรียมทั้งอำหำร
วำ่งและอำหำรกลำงวนัหลำยร้ำนซ่ึงสำมำรถติดต่อสอบถำมไดต้ำมท่ีอยู่ท่ีแม่คำ้/พ่อคำ้เคยประชำสัมพนัธ์
ร้ำนไว ้
  9.2.16 จดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ดังนี ้เอกสำรประกอบกำรจดัโครงกำรตั้งแต่ตน้จนจบโครงกำร จะประกอบไปดว้ย ใบลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วม
งำน ค ำกล่ำวเปิด-ปิดโครงกำร/กิจกรรม รูปเล่มเอกสำรนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี แบบประเมินควำมพึง
พอใจของผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม แบบบนัทึกองคค์วำมรู้ และเอกสำรประกอบกำรเบิกเงินงบประมำณในกำรจดั
กิจกรรมทั้งหมดตอ้งจดัเตรียมใหเ้รียบร้อยก่อนวนังำน   
  9.2.17 ประสำนงำนกบัแม่บำ้นฝ่ำยอำคำร และฝ่ำยไฟฟ้ำเพื่อเตรียมงำน มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ ห้องประชุม บริเวณรอบนอก และหอ้งน ้ ำของแต่ละอำคำรจะมีแม่บำ้นผูดู้อยูห่ำกวำ่เรำมีกำร
จดัโครงกำร/กิจกรรมคร้ังใดควรประสำนให้แม่บำ้นและฝ่ำยอำคำรทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนังำนเพื่อท่ีแม่บำ้น
จะได้ท ำควำมสะอำดเรียบร้อยและควรประสำนฝ่ำยอำคำรล่วงหน้ำเพื่อเขำ้มำจดัสถำนท่ีก่อนวนังำนให้
เรียบร้อย 
  9.2.18 จดัสถำนท่ีใชใ้นกำรจดักิจกรรมให้เรียบร้อย มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ กำรจดั
สถำนท่ีในกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม ควรจดัตำมรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำรท่ีวำงไวไ้ม่ว่ำจะเป็นพื้นท่ี
บริเวณรอบนอก สถำนท่ีจดัแสดงผลงำนแบบโปสเตอร์ โตะ๊ลงทะเบียน ป้ำยแสดงกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม
จดัโต๊ะ-เกำ้อ้ีของผูเ้ขำ้อบรม ชุดรับแขกส ำหรับประธำนเปิด-ปิดพิธี เวทีน ำเสนอ โต๊ะส ำหรับคณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิ จดัพื้นท่ีส ำหรับรับประทำนอำหำร ซ่ึงท่ีกล่ำวมำทั้งหมดน้ีตอ้งเสร็จเรียบร้อยก่อนวนังำน 1 วนั 
กำรจดัสถำนท่ีตำมรูปแบบท่ีก ำหนดไว ้
  9.2.19 ด ำเนินโครงกำรตำมก ำหนดกำรท่ีเตรียมไว ้มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ 
ในวนักำรจดัโครงกำร/กิจกรรม ตอ้งด ำเนินตำมรูปแบบท่ีวำงไวโ้ดยแต่ละคนจะมีกำรแบ่งหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจน
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรในบำงปีจะมีกำรจดัโครงกำร 2 คร้ังเพรำะในบำงปีไดรั้บมอบหมำยจำก
มหำวิทยำลยัเครือข่ำยให้เป็นเจ้ำภำพในกำรจดัโครงกำร หำกปีใดไม่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย
เครือข่ำยให้เป็นเจำ้ภำพก็จะมีกำรจดั 1 คร้ังเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัน ำ
ผลงำนมำน ำเสนอกนั รูปแบบกำรด ำเนินงำนจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  
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9.2.19.1 ส่วนของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ จะมีหน้ำท่ีก ำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในกำร
ตดัสินผลงำนของผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอบนเวทีน ำเสนอ ให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูน้ ำเสนอบนเวทีน ำเสนอเพื่อใช้ใน
กำรปรับปรุงพฒันำงำนของตนให้ดียิ่งข้ึนไป และมีหน้ำท่ีตดัสินผลงำนท่ีเขำ้ร่วมน ำเสนอบนเวทีน ำเสนอ
โดยแบ่งเป็น รำงวลัท่ี 1 รำงวลัท่ี 2 รำงวลัท่ี 3 และรำงวลัชมเชย  

9.2.19.2 ส่วนของผูน้ ำเสนอผลงำนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือน ำเสนอบนเวทีน ำเสนอ
และกำรน ำเสนอแบบโปสเตอร์ กำรน ำเสนอบนเวทีได้คดัเลือกมำจำกหน่วยงำนตน้สังกดัของเจำ้ของผลงำน
ระดบัคณะ คณะละ 2 ช้ินงำน และในหน่วยงำนสำยสนับสนุน ส ำนัก/สถำบนัละ 1 ช้ินงำน โดยให้คณะ/
ส ำนกั/สถำบนัตั้งคณะกรรมกำรตดัสินผลงำน ตดัสินตำมเกณฑด์งัน้ี  

 
ด้านเอกสาร/รายงาน 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
1.ควำมสมบูรณ์ของ
เน้ือหำ 

ระดบั 3 –  เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนตำม  
                  กระบวนกำรวิจยั มีกำรรำยงำนครบ       

ทุกหวัขอ้และถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำร
พิจำรณำท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

ระดบั 2 –  เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนครบทุกหวัขอ้
และถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำท่ี
ก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

ระดบั 1 – เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนขำดหรือไม่
ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำอยำ่ง
นอ้ย 1 หวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

 
 

3 

2.ช่ือเร่ือง ระดบั 3 – ช่ือเร่ืองประกอบดว้ยนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดี ส่ิงท่ีพฒันำและระบุแหล่งท่ีใช ้

ระดบั 2 – ช่ือเร่ืองประกอบดว้ยนวตักรรม/แนว 
ปฏิบติัท่ีดี และส่ิงท่ีพฒันำ 

ระดบั 1 – ช่ือเร่ืองมีเพียงองคป์ระกอบใด 
                 ประกอบหน่ึงเพียงองคป์ระกอบเดียว 
 
 
 

3 
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ด้านกระบวนการพฒันา 
1.วตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยของกำร
พฒันำนวตักรรม 

ระดบั 3 –  วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร มี 
                  ควำมเป็นไปไดแ้ละสำมำรถวดัได ้
 ระดบั 2 – วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร 
                  และสำมำรถวดัได ้
ระดบั 1 – วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร 
 
 

3 

2.กำรใชห้ลกักำร
แนวคิด ทฤษฏีในกำร
พฒันำนวตักรรม 

ระดบั 3 – มีกำรสังเครำะห์ หลกักำร แนวคิด  
                ทฤษฏีมำประยกุตใ์ชไ้ดส้อดคลอ้งกบั 
                สภำพปัญหำหรือควำมตอ้งกำรพฒันำ 
ระดบั 2 – ใชห้ลกักำร แนวคิด ทฤษฎีถูกตอ้ง  
                 ตำมหลกัวชิำ และสอดคลอ้งกบั  
                 สภำพปัญหำหรือควำมตอ้งกำรพฒันำ 
ระดบั 1 – ใชห้ลกักำร  แนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่ 
                 สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำหรือควำม 

ตอ้งกำรพฒันำ 
 
 

3 

คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีด่ี 
1.กำรแกปั้ญหำหรือ
พฒันำคุณภำพ 

ระดบั 3 – แกปั้ญหำหรือพฒันำไดต้รงตำม 
                วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เกิดประโยชน์ 
                อยำ่งกวำ้งขวำง 
ระดบั 2 - แกปั้ญหำหรือพฒันำไดต้รงตำม 
               วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
ระดบั 1 - แกปั้ญหำหรือพฒันำได ้แต่ไม่ 
               ครบถว้นตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
 
 

3 
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คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีด่ี 
2.กำรใชท้รัพยำกรใน
กำรพฒันำนวตักรรม/ 
แนวปฏิบติัท่ีดี 

ระดบั 3 – ประยกุตใ์ชท้รัพยำกรท่ีมีอยูใ่นกำรพฒันำ 
                 นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีไดเ้หมำะสม 

คุม้ค่ำ และสอดคลอ้งกบับริบทของ
หลกัสูตรหรือหน่วยงำน 

ระดบั 2 – ใชท้รัพยำกรในกำรพฒันำนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดีได ้เหมำะสม คุม้ค่ำ และ
สอดคลอ้งกบับริบทของหลกัสูตรหรือ
หน่วยงำน 

ระดบั 1 – ใชท้รัพยำกรในกำรพฒันำนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดีไม่คุม้ค่ำ 

3 

3.กำรเรียนรู้ร่วมกนั ระดบั 3 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
ร่วมกนัทั้งหลกัสูตรหรือหน่วยงำน 

ระดบั 2 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
เฉพำะบำงคนภำยในหลกัสูตรหรือ
หน่วยงำน 

ระดบั 1 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั 
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
เฉพำะบุคคล 

3 

4.ส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ 

ระดบั 3 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
                ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันำ/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                ศึกษำ คน้ควำ้ และแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
                จนสำมำรถต่อยอดหรือสร้ำงนวตักรรม ใหม่ได ้

ระดบั 2 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
                ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันำ/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                ศึกษำ คน้ควำ้ และแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
ระดบั 1 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำก่อใหเ้กิด 
                กำรศึกษำคน้ควำ้ และหำควำมรู้เพิ่มเติม 
                เฉพำะผูพ้ฒันำ 
 

3 
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คุณค่าและประโยชน์ของนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีด่ี 
5.ผลงำนท่ีเกิดกบั
คุณภำพกำรศึกษำ 

ระดบั 3 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวที
ระดบัประเทศ 

ระดบั 2 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวทีระดบั
ภูมิภำค หรือ  ระดบัเครือข่ำย
สถำบนัอุดมศึกษำ 

ระดบั 1 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวทีภำยใน
มหำวทิยำลยั 

3 

6.กำรน ำไปใช ้ ระดบั 3 – มีขั้นตอนกำรใชไ้ม่ซบัซอ้น สำมำรถ 
                 น ำไปใชไ้ดดี้ 
ระดบั 2 – มีขั้นตอนกำรใชไ้ม่ซบัซอ้น แต่มีเง่ือนไข  
                 และขอ้จ ำกดั 
ระดบั 1 – มีขั้นตอนกำรใชซ้บัซอ้น มีเง่ือนไข และ 
                ขอ้จ ำกดั 

3 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
1.นวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีมีควำมแปลกใหม ่

ระดบั 3 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี ไดจ้ดลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร  

ระดบั 2 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีแปลกใหม่               
ไม่ เคยมีหรือปรำกฏมำก่อนสำมำรถน ำไป
พฒันำ/แกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ระดบั 1 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีมีอยูแ่ลว้แต่น ำมำ
ปรับปรุงพฒันำใหม่สำมำรถน ำไปพฒันำ/
แกปั้ญหำได ้

3 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
        คะแนน                 91 – 99   รำงวลัคุณภำพระดบัดีเยีย่ม 
   คะแนน    75 – 90          รำงวลัคุณภำพระดบัดีมำก 
  คะแนน   65 – 74          รำงวลัคุณภำพระดบัดี 

    กำรจัดเตรียม Presentation เพื่อน ำเสนอให้จดัท ำตำมหัวข้อท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด ส่วนกำร
น ำเสนอแบบโปสเตอร์นั้นทุกผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณจะตอ้งจดัท ำโปสเตอร์เพื่อมำน ำเสนอ
ในวนังำนเองโดยท่ีทำงผูด้  ำเนินโครงกำรจะจดัเตรียมขำตั้งไวใ้ห ้และในคู่มือและแนวปฏิบติักำรพฒันำและ
คดัเลือกนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรไดมี้กำรก ำหนดขนำดและหวัขอ้ของ
โปสเตอร์ไวเ้พื่อใหก้ำรจดัท ำโปสเตอร์เป็นแบบเดียวกนั 



44 

 

9.2.19.3 ในส่วนของผูเ้ขำ้ร่วมรับฟังกำรน ำเสนอผลงำนจะมีหน้ำท่ีคือเขำ้ร่วมรับ
ฟังและจดบนัทึกองคค์วำมรู้ลงในแบบบนัทึกองคค์วำมรู้และขอ้เสนแนะในกำรพฒันำผลงำนแต่ละช้ินงำน
เพื่อท่ีจะให้ผูน้  ำเสนอผลงำนสำมำรถน ำไปวิเครำะห์และปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของตนเองไดเ้พิ่มจำก
ขอ้เสนอของคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิเพื่อควำมหลำกหลำย ในตอนทำ้ยของโครงกำรผูเ้ขำ้ร่วมรับฟังตอ้ง
ท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจและขอ้เสนแนะในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมโดยภำพรวมเพื่อเป็นขอ้มูล
ให้ผูด้  ำเนินโครงกำรสำมำรถน ำไปปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนในคร้ังต่อไปได้ และผูเ้ข้ำร่วม
โครงกำรท่ีอยู่ร่วมตั้งแต่เร่ิมแรกจนส้ินสุดโครงกำร และได้ส่งแบบประเมินและแบบบนัทึกองค์ควำมรู้
ครบถว้นจะเป็นผูมี้สิทธ์ชิงของรำงวลัซ่ึงของรำงวลัมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมในแต่ละปี โดยรวม
แลว้กำรจดัโครงกำร/กิจกรรมมีรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนภูมิรูปภำพ ดงัน้ีคือ 
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โครงการน าเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัตทิีด่ ี

การน าเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติ
ทีด่ขีองหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

การน าเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติ
ทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเครือข่าย 

คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒิุ 

ผูเ้ขำ้ร่วม
น ำเสนอผลงำน 

ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟังกำร
น ำเสนอผลงำน 

ผูเ้ขำ้ร่วมรับฟัง
กำรน ำเสนอ
ผลงำน 

 

ผูเ้ขำ้ร่วม
น ำเสนอผลงำน 

 

คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒิุ 

 

ก ำหนด
เกณฑ ์

ให้
ขอ้เสนอ
แนะ 

ตดัสิน
ผลงำน 

ร่วมลุน้
ของ
รำงวลั 

ท ำแบบ
บนัทึก
องค์
ควำมรู้ 

ท าแบบ
ประเมนิ
ความพงึ
พอใจ 

น ำเสนอ
แบบ

โปสเตอร์ 

น ำเสนอ
บนัเวที
น ำเสนอ 

จดัท ำ  
Presentation 

จดัท ำ
โปสเตอร์ 

จดัท ำ
โปสเตอร์ 

รำงวลัท่ี 1 รำงวลัท่ี 2 รำงวลัท่ี 3 รำงวลั
ชมเชย 

แผนภูมิที่ 3 กำรจดัโครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ี
ดี 

ก ำหนด
เกณฑ ์

ให้
ขอ้เสนอ 
แนะ 

ตดัสิน
ผลงำน 

ร่วมลุ้น
ของ
รางวลั 

ท าแบบ
บันทึก
องค์
ความรู้ 

ท าแบบ
ประเมนิ
ความพงึ
พอใจ 

น ำเสนอ   
โปสเตอร์ 

น ำเสนอ
บนัเวที
น ำเสนอ 

จดัท ำ  
Presentation 

จดัท ำ
โปสเตอร์ 

จดัท ำ
โปสเตอร์ 

รำงวลัท่ี 1 รำงวลัท่ี 2 รำงวลัท่ี 3 รำงวลั
ชมเชย 
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9.2.20 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้  ในกำรจดัโครงกำร/
กิจกรรมแต่ละคร้ังตอ้งมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนรูปแบบกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีถูกตอ้งและชดัเจน
สำมำรถอ้ำงอิงจำกคู่มือและแนวปฏิบัติกำรก ำกับติดตำมกำรประเมินโครงกำร (กองนโยบำยและแผน 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร. 2557) ซ่ึงมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดรูปแบบกำรประเมินโครงกำรของ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรเพื่อให้ทุกหน่วยงำนน ำไปปฏิบติัเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยผูรั้บผิดชอบ
โครงกำรตอ้งยดืรูปแบบกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือดงักล่ำวเท่ำนั้น 
 9.3 Check (C) กำรประเมินกำรตรวจสอบคุณภำพ 
  9.3.1 ผู ้เข้ำร่วมกิจกรรมประเมินควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำน  มีขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจและให้ขอ้เสนอแนะตำมแบบฟอร์มท่ีทำงผู ้
ด ำเนินโครงกำรจดัท ำไวห้ำกตอ้งกำรใหมี้กำรพฒันำในส่วนใดสำมำรถเสนอแนะได ้เพื่อท่ีผูด้  ำเนินโครงกำร
จะไดน้ ำขอ้เสนอแนะเหล่ำนั้นเขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนต่อไป 
  9.3.2 ผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมมีองค์ควำมรู้เพิ่มข้ึนจำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานดังนี ้ เม่ือตอ้งกำรตรวจสอบวำ่มีองคค์วำมรู้จำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมตอ้งท ำแบบ
บนัทึกองคค์วำมรู้ท่ีทำงผูด้  ำเนินโครงกำรไดจ้ดัเตรียมไวซ่ึ้งในแบบบนัทึกองคค์วำมรู้จะมีช่องส ำหรับบนัทึก
องคค์วำมรู้ในแต่ละเร่ืองท่ีเขำ้รับฟังกำรน ำเสนอบนเวทีน ำเสนอ และช่องให้เพิ่มขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำ
เพื่อใหเ้จำ้ของผลงำนสำมำรถน ำขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันำต่อไป  
 9.4 Action (A) กำรรับปรุงแกไ้ขกำรด ำเนินงำน/กำรจดักำรควำมรู้ Knowledge (K.M.) 
  9.4.1 น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมไปใช้ปรับปรุงและก ำหนด 
แนวทำงกำรจดักิจกรรมคร้ังต่อไป มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ หลงักำรจดัโครงกำร/กิจกรรม จะมีกำร
นดัประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและในท่ีประชุมจะน ำผลกำรประเมินจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ
และขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินงำนคร้ังต่อไปมำพิจำรณำในท่ีประชุมวำ่ขอ้เสนอแนะใดท่ีควรตอ้งปรับปรุง
และมีวธีิกำรปรับปรุงอยำ่งไรในกำรด ำเนินงำนคร้ังต่อไปซ่ึงแนวทำงกำรปรับปรุงน้ีไดม้ำจำกคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนท่ีร่วมกนัหำแนวทำงในกำรพฒันำร่วมกนั    
  9.4.2 กำรพฒันำปรับปรุงผลงำนของผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอผลงำนผำ่นเวทีน ำเสนอ มีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานดังนี ้ในแบบบนัทึกองคค์วำมรู้จะมีช่องส ำหรับกำรใหข้อ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงผลงำนซ่ึง
ขอ้เสนอแนะเหล่ำน้ีทำงผูด้  ำเนินโครงกำรจะน ำไปรวบรวมและส่งคืนไปยงัเจำ้ของผลงำนเพื่อท่ีเจำ้ของ
ผลงำนจะไดน้ ำไปพฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำนของตนเองต่อไป   
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ภาคผนวก ก 
 

ตัวอย่างผลงานทีเ่ข้าร่วมโครงการในแต่ละปีทีผ่่านมา 
 

1. (ตวัอยำ่ง) โครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของนกัศึกษำ 
2. (ตวัอยำ่ง)  โครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยั                               

รำชภฏัก ำแพงเพชร          
3. (ตวัอยำ่ง)  โครงกำรน ำเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีของมหำวทิยำลยัเครือข่ำยระดบัอุดมศึกษำ 
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ตัวอย่างผลงานทีเ่ข้าร่วมโครงการในแต่ละปีทีผ่่านมา 
 
1. (ตัวอย่าง) โครงการน าเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา 
 
เร่ืองที ่1 
ช่ือเร่ือง/แนวปฏิบัติทีด่ี/หนังส้ัน : “ร ำไมพ้ลองวนัละนิด พิชิตโรคขอ้” 
ช่ือผู้น าเสนอ   หวัหนำ้ทีม : นำงสำวแสงดำว   แซ่โซง้  
                     เบอร์โทรศพัท:์ 084-8037433 
                     E-mail address: Nco_koj22@hotmail.com 
                    ผูร่้วมงำน คนท่ี  1: นำงสำวอภิชญำ   บ ำรุงผดุงกิจ  
                    ผูร่้วมงำน คนท่ี  2: นำงสำวศิริกำนดำ   แซ่หำง  
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
ช่ือคณะ/หน่อยงานทีสั่งกดั : สำขำวชิำสำธำรณสุขศำสตร์ 
อาจารย์ทีป่รึกษา : อำจำรยร์ำตรี   โพธ์ิระวชั 
เบอร์โทรศัพท์ :    084-9127444            เบอร์โทรสาร :  055706518 
 e-mail address : Nong_ratree@hotmail.com 
 

บทสรุปโครงการ 
             จำกกำรเรียนในรำยวิชำส่งเสริมสุขภำพ 2 ท ำให้มีโอกำสได้ศึกษำเก่ียวกบัลกัษณะของแต่ละวยั 
รวมถึงปัญหำท่ีพบและแนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพในแต่ละวยั โดยกลุ่มของขำ้พเจำ้ไดเ้ลือกเนน้ไปท่ีกลุ่ม
วยัผูสู้งอำยุ ซ่ึงเป็นวยัท่ีมกัพบกบัปัญหำโรคกระดูกและขอ้ ส่งผลให้มกัมีอำกำรปวดหลงัหรือปวดขอ้ อำจมี
สำเหตุมำจำกกำรขำดกำรออกก ำลงักำยและเน่ืองจำกผูสู้งอำยุเป็นวยัท่ีร่ำงกำยมีควำมถดถอย ประสิทธิภำพ
ในกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยลดลง  และอ่อนแอมำกข้ึน ท ำให้เกิดภำวะพึ่งพำ  ไม่สำมำรถช่วยเหลือตงัเอง
ไดห้รือช่วยเหลือตนเองไดน้้อย  หรืออำจมีอำกำรสมองเส่ือม ท ำให้ตอ้งอำศยักำรพึ่งพำเป็นภำระแก่ผูดู้แล  
เกิดภำวะทุพพลภพในท่ีสุด ส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้ผูสู้งอำยดุ ำรงชีวิตอยูอ่ยำ่งไม่มีควำมสุข  ผูสู้งอำยจึุงควรใหค้วำม
สนใจดูแลสุขภำพให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภำพชีวิตท่ีดี  กลุ่มของขำ้พเจำ้ไดแ้ลเห็นควำมส ำคญัดงักล่ำวจึง
ร่วมคิดหำกลวิธีส่งเสริมสุขภำพแก่ผูสู้งอำยุ กลุ่มขำ้พเจำ้จึงไดศึ้กษำถึงวิธีกำรออก ำลงักำยท่ีเหมำะสมกบั
ผูสู้งอำยุควรเป็นอยำ่งไร ซ่ึงไดค้น้พบวิธีกำรออกก ำลงักำยแบบร ำไมพ้ลองของป้ำบุญมี  ท่ีมีท่ำทั้งหมด 12 
ท่ำดว้ยกนัและเป็นกำรออกก ำลงักำยแบบยดืเหยยีดกลำ้มเน้ือล ำตวั แขน ขำ และหลงัเป็นส่วนใหญ่จึงช่วยลด
และป้องกนัอำกำรปวดหลงัไดเ้ป็นอยำ่งดี และใชแ้รงเบำเหมำะส ำหรับวยัผูสู้งอำยุ กลุ่มของขำ้พเจำ้จึงร่วม
กำรจดัท ำโครงกำรร ำไมพ้ลองข้ึน  ซ่ึงผลจำกกำรท ำโครงกำรน้ีมีผูสู้งอำยุมำเขำ้ร่วมกิจกรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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และให้ควำมสนใจในกิจกรรมร ำไมพ้ลองเป็นอย่ำงดี  จำกกำรสังเกตและสอบถำมผูสู้งอำยุท่ีมำเขำ้ร่วม
กิจกรรมถึงอำกำรปวดหลงัและปวดขอ้    ปรำกฏวำ่มีอำกำรดีข้ึน  และจำกแบบประเมินผลหลงัส้ินสุดกำรท ำ
โครงกำร ผูสู้งอำยมีุควำมพึ่งพอใจในกำรร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีพบอยูใ่นระดบัมำก ทั้งยงัสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี
ท ำให้เกิดควำมประทบัใจ ระหวำ่งผูจ้ดักิจกรรม และผูสู้งอำยุท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม  เป็นแรงบนัดำลใจให้คณะ
ผูจ้ดัท ำมีก ำลงัใจท่ีจะขยำยผลกำรศึกษำให้เป็นกำรบริกำรวิชำกำรนอกชั้นเรียน ซ่ึงเป็นกำรพฒันำตวัของ
นกัศึกษำทั้งกำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีจิตบริกำรและกำรน ำควำมรู้ในชั้นเรียนและประสบกำรณ์จำกกำรฝึก
ภำคปฏิบติัไปใชอ้ยำ่งเป็นรูปธรรมมำกข้ึน  เพื่อเป็นอีกทำงเลือกหน่ึงในกำรป้องกนัและลดอำกำรปวดหลงั 
และปวดตำมร่ำงกำย รวมทั้งเป็นกำรน ำเอำวสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น  ไมไ้ผ ่ ท่อUPC  ไมถู้พื้น  น ำมำตดัให้
มีลกัษณะยำให้เท่ำกบัช่วงแขนของแต่ละคน   เพื่อใชใ้นกำรร ำไมพ้ลอง ซ่ึงซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหำง่ำย และไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยนอกจำกน้ีเป็นกำรให้ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมไดรู้้จกัคุณค่ำ และรู้จกัน ำวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์อีกดว้ย 
 

ทีม่าและความส าคัญ 

               วยัผู ้สูงอำยุเป็นวยัท่ีร่ำงกำยมีกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีเส่ือมลง กำรเคล่ือนไหวต่ำงๆมี
ประสิทธิภำพลดลง  ไม่สำมำรถช่วยเหลือตวัเองไดท้ั้งหมด  และอำจมีอำกำรสมองเส่ือม นอกจำกน้ียงัมกั
ป่วยเป็นโรคต่ำงๆ เช่น โรคเบำหวำน   ควำมดนั  โรคกระดูกและขอ้   ท ำให้เกิดภำวะพึ่งพำเป็นภำระแก่
ผูดู้แล  เกิดภำวะทุพพลภพในท่ีสุด ส่ิงเหล่ำน้ีท ำให้ผูสู้งอำยุด ำรงชีวิตอยูอ่ยำ่งไม่มีควำมสุข  ผูสู้งอำยุจึงควร
ใหค้วำมสนใจหรือควรไดรั้บกำรดูแลสุขภำพใหส้มบูรณ์แขง็แรง และมีคุณภำพชีวติท่ีดี   
                เน่ืองจำกปัญหำท่ีพบบ่อยในผูสู้งอำยุก็มกัจะเป็นโรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้ ท่ีส่งผลให้มีอำกำร
ปวดหลงั  ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกกำรขำดกำรออกก ำลงักำย  ดงันั้นกลุ่มของขำ้พเจำ้จึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของ
กำรออกก ำลงักำยของผูสู้งอำยุ โดยใช้วิธีกำรร ำไม้พลองของป้ำบุญมี   ซ่ึงกำรร ำไม้พลองจะเป็นกำรยืด
เหยียดกลำ้มเน้ือล ำตวั แขน ขำ และหลงัเป็นส่วนใหญ่ ช่วยป้องกนัและลดอำกำรปวดหลงั ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวติกำรบริหำรร่ำงกำยอยำ่งต่อเน่ืองประมำณ 20-30 นำที มีควำมแรงอยูใ่นระดบัเบำ เหมำะส ำหรับผูสู้งอำย ุ 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้สู้งอำยตุระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำยเพื่อใหต้นมีสุขภำพดี 
 2. เพื่อใหผู้สู้งอำยมีุกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น ผำ่นกิจกรรม 
 3. เพื่อใหผู้สู้งอำยมีุควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และมีทกัษะในกำรออกก ำลงักำยโดยวธีิร ำไมพ้ลอง และ
สำมำรถน ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนั 
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เป้าหมาย 

          1. ผูสู้งอำยใุนชุมชนนครชุมสำมำรถออกก ำลงักำยดว้ยวธีิร ำไมพ้รองไดทุ้กคน 
          2. ผูสู้งอำยใุนชุมชนนครชุมมีควำมตั้งใจและใหค้วำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม ร้อยละ 100 
 

การด าเนินการตามหลกั PDCA 
              คณะทีมงำนนักศึกษำโปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ได้รับควำมรู้เร่ืองกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำจำกกำรเขำ้ร่วมอบรมท่ีทำงมหำวิทยำลยัจดัข้ึน ท่ีประชุมมีกำรช้ีแจงกระบวนกำรประกนัคุณภำพ
เพื่อพฒันำนกัศึกษำให้มีอตัลกัษณ์และคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุอุดมศึกษำแห่งชำติ  โดยมีขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนตำมหลกั PDCA ดงัน้ี 

กระบวนการวางแผน (Plan) 
              1. จดัประชุมวำงแผนจดัท ำโครงกำร 
              2. ลงพื้นท่ีส ำรวจจ ำนวนผูสู้งอำยแุละปัญหำสุขภำพท่ีเกิดข้ึนในวยัผูสู้งอำยุ 
             3. แต่งตั้งคณะกรรม 
              4. จดัท ำโครงกำรและน ำเสนอโครงกำร 

การด าเนินงาน (Do) 
             1. ประสำนงำน ช้ีแจงกิจกรรมโครงกำร เป้ำหมำย   ใหก้บัทำงผูสู้งอำยแุละชุมชน 
             2. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร 

การตรวจสอบ (Check) 
              กำรตรวจสอบโครงกำร โดยกำรสังเกตเร่ิมตน้จำกกำรมีผูน้ ำในกำรด ำเนินกิจกรรม สมำชิก
ในกลุ่มและกลุ่มโครงกำรอ่ืนท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม ท่ีได้ผ่ำนกำรอธิบำยและฝึกปฏิบติั คอยสังเกตผูสู้งอำยุท่ี
มำร่วมกิจกรรมพร้อมกบัร่วมกิจกรรมไปดว้ย หำกผูสู้งอำยทุ่ำนไหนท ำท่ำผิด ก็จะเขำ้ไปช่วยอธิบำยขั้นตอน
กำรปฏิบติัท่ำให้ถูกตอ้ง และคดัเลือกผูร่้วมกิจกรรมท่ีมีควำมเป็นผูน้ ำและสำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง มำ
เป็นแกนน ำในกำรออกก ำลงักำย และในระหวำ่งด ำเนินกิจกรรมทำงผูจ้ดัท ำโครงกำร  ก็จะสอบควำมเขำ้ใจ
และประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ หลงักำรด ำเนินโครงกำรจะมีแบบประเมินควำมพึง
พอใจและควำมเขำ้ใจของผูร่้วมกิจกรรม เพื่อประเมินผลและควำมส ำเร็จของโครงกำรท่ีไดก้ ำหนดไว ้

การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง (Act) 
             หลงัจำกกำรด ำเนินโครงกำรส้ินสุด  ทำงผูจ้ดัท ำไดเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องและปัญหำอุปสรรค
ของกำรด ำเนินโครงกำร  จึงมีขอ้เสนอแนะท่ีจะน ำไปปรับปรุงดงัน้ี 
            1. จดัหำผูน้ ำท่ีเขม้แขง็และมีควำมรับผดิชอบมำน ำออกก ำลงักำยทุกวนั  
              2. จดัท ำส่ือใหค้วำมรู้และป้ำยประชำสัมพนัธ์เก่ียวกำรออกก ำลงักำยแบบวธีิกำรร ำไมพ้ลอง  
เพื่อเชิญชวนให้ผูสู้งอำยมุำร่วมกิจกรรมมำกข้ึน   
              3. จดัหำสถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรออกก ำลงักำย 
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ผลลพัธ์และผลกระทบ  
              ผลลพัธ์ 
                      1. จำกแบบประเมินผูสู้งอำยุมีควำมรู้และเขำ้ใจเก่ียวกบักำรออกก ำลงักำยโดยกำรร ำไม้
พลอง ร้อยละ70 % 
             2. จำกกำรสอบถำมและสังเกตกำรณ์ออกก ำลงักำยโดยกำรร ำไมพ้ลองของผูสู้งอำยพุบวำ่
ผูสู้งอำยสุำมำรถร ำไมพ้รองไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและครบทุกกระบวนท่ำ 

ผลกระทบ 
            1. ผลกระทบต่อผูจ้ดัท ำโครงกำร 
                เน่ืองจำกผูจ้ดัท ำโครงกำรเป็นนกัศึกษำสำขำวชิำสำธำรณสุขศำสตร์  ซ่ึงตอ้งเรียนรู้
ในกำรส่งเสริมสุขภำพ   ซ่ึงโครงกำรน้ีเป็นโครงกำรส่งเสริมสุขภำพต่อประชำชนจึงท ำใหน้กัศึกษำไดรั้บ
ควำมรู้และประสบกำรณ์  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อไป 
              2. ผลกระทบต่อผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
                จำกกำรด ำเนินโครงกำรออกก ำลงักำยดว้ยกำรร ำไมพ้ลองส่งผลใหผู้สู้งอำยไุด้
เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำย และมำเขำ้ร่วมกิจกรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ียงัส่งผลต่อ
สุขภำพของผูสู้งอำยโุดยเฉพำะอำกำรปวดหลงั เร่ิมมีอำกำรดีข้ึน   และเกิดกำรรวมกลุ่มกำรออกก ำลงักำยท่ี
เขม้แขง็    
 
ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
  ปัญหา  อุปสรรค 
            1.สภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย เช่น ฝนตก ท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได ้
            2.กำรประสำนงำน   ในบำงคร้ังขำดกำรประสำนงำนท ำให้เกิดปัญหำ หรือควำมเขำ้ใจไม่
ตรงกนั 
            3.ขำดประสบกำรณ์ ในกำรด ำเนินกิจกรรม 

 แนวทางแก้ไข      
           สภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยเช่นฝนตกหนกัอำจท ำกำรยกเลิกกำรด ำเนินกิจกรรมในวนันั้น
และแจง้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมทรำบมีกำรประสำนงำนกนัภำยในกลุ่มและผูน้ ำผูสู้งอำยหุรือชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดปัญหำศึกษำหำควำมรู้และรับฟังค ำปรึกษำจำกผูท่ี้มีประสบกำรณ์หรือปฏิบติัตำมค ำแนะน ำของ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  
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ปัจจัยเกือ้หนุนให้เกดิความส าเร็จ 
            มำจำกค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำควำมร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะและควำมร่วมมือของผูสู้งอำยุ
ท่ีมำเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรร ำไมพ้ลองตลอดจนผูน้ ำในชุมชนท่ีไดเ้อ้ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
กิจกรรมเช่นกำรประชำสัมพนัธ์กำรติดต่อประสำนงำนไปยงัผูสู้งอำยกุำรใหส้ถำนท่ีในกำรจดักิจกรรม 
แนวทำงท่ีจะพฒันำต่อไปในอนำคต 
              จดัหำผูน้ ำในหมู่ผูสู้งอำยมุำน ำออกก ำลงักำย หรือพี่อำสำสมคัรมำน ำออกก ำลงักำย   และมอบหมำย
ใหส้ำนต่อโครงกำร โดยท ำต่อเน่ืองและเป็นประจ ำทุกวนั   
 

ภาพกจิกรรม 
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เร่ืองที ่2 
ช่ือเร่ือง  การพฒันาการวาดภาพทางวทิยาศาสตร์  
ช้ือผู้น าเสนอ  1.  นำยวนัชนะ  สีหำมำตร หวัหนำ้ทีม 
   2.  นำงสำวสุไลวรรณ์ เรืองรอด    
สังกดั :   โปรแกรมวชิำวทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 

  มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
อาจารย์ทีป่รึกษา : อำจำรยว์ไิลลกัษณ์ สวนมะลิ   
       เบอร์โทร :  08-3952-8502   
                         E-mail address  : aewilailak_s@hotmail.com 
บทสรุปโครงการ 

กำรเสนอขอ้มูลทำงวิทยำศำสตร์ดว้ยภำพ ช่วยให้นกัวิทยำศำสตร์ส่ือสำรกนัได ้แมมี้ควำมแตกต่ำง
ทำงภำษำ ภำพวำดทำงวิทยำศำสตร์ยงัช่วยให้ขอ้มูลในกำรระบุชนิดของส่ิงมีชีวิต ช่วยเน้นรำยละเอียดของ
อวยัวะท่ีทบัซอ้นกนั หรือประกอบช้ินส่วนท่ีไม่สมบูรณ์แตกหกัลงบนกระดำษอยำ่งท่ีกลอ้งถ่ำยภำพท ำไม่ได้
ในประเทศไทยกำรวำดภำพทำงวทิยำ ศำสตร์ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและเขำ้ใจมำกนกั ท ำใหว้งกำรวทิยำศำสตร์ขำด
บุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดขอ้มูลเป็นภำพได ้ทั้งน้ีเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกักำรวำด
ภำพทำงวิทยำศำสตร์ และหวงัให้วงกำรวิทยำศำสตร์ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสำขำวิชำน้ี ในฐำนะ
ส่วนประกอบส ำคญัส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยนักวิทยำศำสตร์ให้สำมำรถน ำเสนอผล งำนได้มำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ ผูเ้ขำ้อบรมหลำยคนท่ีไม่มีพื้นฐำนกำรวำดภำพ ก็สำมำรถวำดภำพไดอ้ยำ่งสวยงำม ทุกคนมีควำม
ตั้งใจ และควำมพยำยำมในกำรวำดภำพเป็นอย่ำงดี  จึงจดัโครงกำร ส่งนักศึกษำเข้ำศึกษำและฝึกอบรม
กระบวนกำรวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อเพิ่มกำรพฒันำทักษะกำรวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรเก็บและเผยแพร่ขอ้มูลดำ้นควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้กบันกัศึกษำ  นกัวิจยั  โดย
ได้รับเกียรติจำก อำจำรยว์ิชยั  มะลิกุล นกัวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ จำกภำควิชำกีฏวิทยำ สถำบนัสมิธโซ
เนียน กรุงวอชิงตนัดีซี สหรัฐอเมริกำ เป็นวิทยำกร พบวำ่ จำกกำรสัมภำษณ์และสังเกต กระบวนกำรท ำงำน
ของนกัศึกษำวำดภำพประกอบทำงวิทยำศำสตร์ ต่ำงมีวิธีกำรท ำงำนวำดภำพประกอบทำงวิทยำศำสตร์เป็น
เอกลกัษณ์เฉพำะตวั โดยมีพื้นฐำนจำกกระบวนกำรวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ รวมถึงกำรจดัแสดงตวัอย่ำง
ภำพทำงวทิยำศำสตร์ในรูปแบบต่ำงๆ 
 
ทีม่าและความส าคัญ 

สืบเน่ืองจำกโปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  ไดรั้บผิดชอบ โครงกำรอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช       
อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สนองพระรำชด ำริโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร เป็นโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อเป็นแหล่งส ำหรับกำรศึกษำธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม และเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ในท้องถ่ิน พืชสมุนไพร พืชหำยำก ให้ควำมรู้ คุณค่ำ 
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คุณประโยชน์ในกำรอนุรักษ ์และพฤกษศำสตร์แก่บุคคลทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั เป็นกำรพฒันำ
คนในรูปแบบกำรศึกษำแบบองค์รวม ซ่ึงมีรำยวิชำส ำรวจติดตำมตรวจสอบ กำรศึกษำและท ำวิจยัเก่ียวกบั
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพื่อรวบรวมขอ้มูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในกำรจดัท ำเป็นฐำนขอ้มูล
ส ำหรับเผยแพร่ควำมรู้ต่อไป   เพรำะภำพวำดมีข้อได้เปรียบภำพถ่ำยหลำยประกำร โดยเฉพำะในทำง
ธรรมชำติวิทยำแลว้ ภำพวำดจะแสดงกำยวิภำคและสัณฐำนของส่ิงมีชีวิต หรือลกัษณะรูปร่ำงรูปทรงของส่ิง
ศึกษำดำ้นกำยภำพ ไดผ้ำ่นกำรเรียบเรียงและปรับปรุงขอ้มูลให้ถูกตอ้งแม่นย  ำ สำมำรถช่วยในกำรระบุชนิด
ส่ิงมีชีวิต และส่ิงไม่มีชีวิตไดน้อกจำกนั้นภำพวำดเป็นภำพตวัแทนของประชำกร ท ำให้เรำสำมำรถประมวล
ลกัษณะส ำคญัของกลุ่มส่ิงมีชีวติ หรือลกัษณะโดยรวมของส่ิงไม่มีชีวติประเภทนั้นๆ ไดใ้นภำพวำดหน่ึงภำพ 
ในขณะท่ีภำพถ่ำยโดยกลอ้งถ่ำยภำพ จ ำเป็นตอ้งเฉพำะเจำะจงลงไปท่ีตวัอยำ่งเพียงช้ินเดียว อีกประกำรหน่ึง
ภำพถ่ำยมกัมีบริเวณท่ีไม่ชดัและมีเงำมืดซ่ึงท ำใหไ้ม่สำมำรถบอกรำยละเอียดในบริเวณนั้นๆ ไดแ้ต่ภำพวำดท่ี
ดีสำมำรถแสดงรำยละเอียดของชั้นเซลล์เน้ือเยื่อและอวยัวะท่ีทบัซ้อนกนั สำมำรถเน้นรำยละเอียดท่ีส ำคญั 
ดว้ยเหตุต่ำงๆ เหล่ำน้ี ท ำใหภ้ำพวำดยงัคงมีควำมส ำคญัต่อกำรแสดงผลทำงวทิยำศำสตร์ไม่เส่ือมคลำย 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันำทกัษะกำรวำดภำพวทิยำศำสตร์ 
2. เพื่อพฒันำศกัยภำพของนกัศึกษำ  นกัวจิยัดำ้นธรรมชำติและวทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

 
เป้าหมาย 
 นกัศึกษำ โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปมีกำรพฒันำทกัษะกำร
วำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อบูรณำกำรใชก้บัวิชำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงส่ิงแวดลอ้มและต่อยอด
ส ำหรับกำรเก็บขอ้มูลท ำวจิยั 
 
การด าเนินงานตามหลกั PDCA 

1.  โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  วำงแผนส่งนกัศึกษำ
เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญ อำจำรย์วิชัย  มะลิกุล นักวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ จำก
ภำควิชำกีฏวิทยำ สถำบนัสมิธโซเนียน  กรุงวอชิงตนัดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกำ ท่ีให้เกียรติเป็นวิทยำกรให้
ควำมรู้ 

2. นักศึกษำลงมือปฏิบติัจริงโดยเขำ้อบรมอำจำรยว์ิชยั  มะลิกุล นักวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ จำก
ภำควิชำกีฏวิทยำ  สถำบันสมิธโซเนียน  กรุงวอชิงตนัดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกำ   องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วทิยำศำสตร์แห่งชำติ 

3.  นกัศึกษำผำ่นกำรประเมินผลงำนท่ีไดป้ฏิบติัจำก อำจำรยว์ิชยั  มะลิกุล โดยไดรั้บเกียรติบตัรกำร
ผำ่นกำรอบรมจำกองคก์ำรพิพิธภณัฑว์ทิยำศำสตร์แห่งชำติ 



56 

 

4.  นกัศึกษำพฒันำฝีมือให้มีทกัษะท่ีดีมำกข้ึน  และมีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์แลกเปล่ียนควำมรู้
ใหน้กัศึกษำรุ่นนอ้ง  
 
ผลลพัธ์และผลกระทบ 

 ภำพถ่ำยโดยกล้องถ่ำยภำพ ต้องเฉพำะเจำะจงลงไปท่ีตัวอย่ำงเพียงช้ินเดียว อีกประกำรหน่ึง
ภำพถ่ำยมกัมีบริเวณท่ีไม่ชดัและมีเงำมืดซ่ึงท ำให้ไม่สำมำรถบอกรำยละเอียดในบริเวณนั้นๆ ได ้ แต่ภำพวำด
ท่ีดีสำมำรถแสดงรำยละเอียดของชั้นเซลลเ์น้ือเยือ่และอวยัวะท่ีทบัซ้อนกนั  สำมำรถเนน้รำยละเอียดท่ีส ำคญั
ต่อกำรแสดงผลทำงวทิยำศำสตร์ไม่เส่ือมคลำย 
 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

ศำสตร์น้ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและเขำ้ใจมำกนกั ท ำใหว้งกำรวทิยำศำสตร์ขำดบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ
ในกำรถ่ำยทอดขอ้มูลเป็นภำพได ้ 
 
ปัจจัยเกือ้หนุนให้เกดิความส าเร็จ 

 1.  โปรแกรมวิชำวทิยำศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีให้กำรสนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำน 

2.  นกัศึกษำมีทกัษะพื้นฐำนทีดีในกำรวำดภำพ 
 
แนวทางการพฒันาต่อไปในอนาคต 
 น ำทกัษะท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบังำนวจิยัไดใ้นอนำคต 
 

ภาพกจิกรรม 
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2.  (ตัวอย่าง) โครงการน าเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติทีด่ีของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย                             
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 
เร่ืองที ่1 
หน่วยงาน :  งำนพฒันำระบบเครือข่ำย ส ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ผู้รับผดิชอบหลกั : นำยศิลป์ณรงค ์ฉวพีฒัน์ 
โทรศัพท์: 081-3952525   
E-mail address: silnarong@gmal.com 
 
ช่ือผลงาน  

กำรเปรียบเทียบกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกบัระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยเดิมของมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร (ภำคต่อ กำรพฒันำระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส ำหรับ
มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร (Private Cloud Computing))  
 
ทีม่าและความส าคัญของผลงาน(พอสังเขป)  
 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรเป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรระบบเครือข่ำยและอินเตอร์เน็ต ให้แก่หน่วยงำนและบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  นอกจำกน้ียงัให้บริกำรระบบ Infrastructure Network และห้อง Data 
Center ท่ีรับฝำก/ดูแลเคร่ืองแม่ข่ำยของหน่วยงำนต่ำง ๆเป็นจ ำนวนมำก  ท ำให้มหำวิทยำลยัตอ้งรับภำระ
ค่ำใชจ่้ำยค่ำกระแสไฟฟ้ำ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบปรัปอำกำศ รวมไปถึงงบประมำณในกำร
จดัซ้ือเร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเป็นจ ำนวนมำก โดยท่ียงัใชป้ระสิทธิภำพของเคร่ืองแม่ข่ำยไม่เต็มท่ีเท่ำท่ีควร 
นอกจำกน้ีเคร่ืองแม่ข่ำยในห้อง Data Center ส่วนมำกท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเกินกวำ่ 5 ปี ซ่ึงมหำวทิยำลยัจะตอ้ง
แบกรับควำมเส่ียงในกำรจดัหำงบประมำณในกรณีท่ีมี เคร่ืองแม่ข่ำยของหน่วยงำนต่ำง ๆ ช ำรุดหรือขดัขอ้ง
ระหว่ำงปีงบประมำณอีกทั้งบุคลำกรหลำย ๆหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชรยงัขำด
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรเคร่ืองแม่ข่ำยทีตนเองรับผิดชอบ ดงันั้นงำนพฒันำ
ระบบเครือข่ำยจึงไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรพฒันำระบบประมวลผลแบบกลุ่มเฆฆส ำหรับมหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร (Private Cloud Computing) เพื่อแกไ้ขและรองรับปัญหำดงักล่ำวท่ีจะเกิดข้ึน  
 จำกกำรน ำเสนอในโครงกำรกำรน ำเสนอแนวปฏิบัติ ท่ี ดี  (Good Practice) หรือนวัตกรรม 
(Innovation)ระดบัหน่วยงำน ร่วมกบัมหำวิทยำลยัในเครือข่ำยเขตภำคเหนือตอนล่ำง” เม่ือวนัท่ี 31 มิถุนำยน 
2555 ได้น ำไปสู่กำรส่งผลงำนวิจยัและอยู่ระหว่ำงกำรตรวจผลลงำนจำกผูท้รำงคุณวุฒิในงำนประชุมทำง
วชิำกำร "นเรศวรวจิยั" คร้ังท่ี 9 ภำยใตห้วัขอ้ "ควำมรู้สู่เชิงพำณิชย ์น ำเศรษฐกิจไทยกำ้วไกลอำเซียน" 

mailto:silnarong@gmal.com
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วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการผลติผลงาน 
1. เพื่อจดัหำระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีมีประสิทธิภำพสูงทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

ของหน่วยงำนต่ำง ๆภำยในมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 5 ปี และ 
 2. เพื่อลดค่ำใชจ่้ำยงบประมำณค่ำสำธำณูปโภคเช่นค่ำไฟฟ้ำ ใหก้บัมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
 3. เพื่อใหม้หำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรสำมำรถบริหำรจดักำรหรือจดัสรรงบประมำณเพื่อ
สำมำรถน ำเอำงบประมำณไปใชใ้นโครงกำรอ่ืน ๆไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 4. เพื่อใหไ้ดร้ะบบเคร่ืองแม่ข่ำยท่ีมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรในกำรใชแ้บบ
ทนัทีทนัใดไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน 

5. เพื่อท่ีจะสำมำรถบริหำรจดักำรไดจ้ำกจุดศูนยก์ลำงเพียงจุดเดียวและระบบมีควำมปลอดภยัมำก
ข้ึน 
 6. เพื่อตอบโจทยค์วำมคุม้ค่ำของกำรใชง้ำนซอฟตแ์วร์ลิขลิขสิทธ์ิส ำหรับสถำบนักำรศึกษำ 
 7. เพื่อรองรับและสนบัสนุนกำรใชง้ำน Green ICT ภำยในมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ในกำร
เป็นตน้แบบใหก้บัหน่วยงำนอ่ืนๆต่อไป 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
  1. ประหยดัระบบสำยเคบิลท่ีใชเ้ช่ือมต่อจำก Switch ไปยงัเคร่ืองแม่ข่ำยในโซนต่ำง ๆ 
 2. ประหยดัค่ำใชจ่้ำยสำธำรณูปโภค เช่นค่ำไฟฟ้ำ ค่ำซ่อมบ ำรุงระบบปรับอำกำศ 
 3. สำมำรถดูแลระบบต่ำง ๆ ไดจ้ำกจุดศูนยก์ลำงเพียงจุดเดียว ท ำใหร้ะบบมีควำมปลอดภยัมำกข้ึน 
  4. มหำวทิยำลยัสำมำรถใชง้ำนโปรแกรมลิขสิทธ์ิส ำหรับสถำบนักำรศึกษำไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1. กำรศึกษำและรวบรวมขอ้มูล 
  2. กำรวเิครำะห์และกำรออกแบบระบบ 
 3. กำรติดตั้งระบบ 

   4. กำรวเิครำะห์กำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำภำยในหอ้งศูนยข์อ้มูลกลำง 
 

.ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. กำรท ำงำนเป็นทีม 
 2. กำรส ำรวจควำมตอ้งกำรและสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีแทจ้ริงขององคก์รหรือหน่วยงำน 
 3. กำรพฒันำและกำรต่อยอดองคค์วำมรู้ท่ีมีอยู ่
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แนวทางในการพฒันากระบวนการต่อไป 
 ควรท ำกำรประเมินประสิทธิภำพควำมพึงพอใจ ของผูดู้แลระบบ และควำมคุม้ค่ำกำรลงทุนของกำร
ให้บริกำรระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เปรียบเทียบกบัระบบเดิมวำ่ มีควำมแตกต่ำงกนัมำกนอ้ยเพียงใด 
และระบบสำมำรถช่วยลดตน้ทุนกำรบริหำรจดักำร กำรวำงแผนงบประมำณทำงดำ้นโครงสร้ำงขั้นพื้นฐำน
ไอทีใหก้บัหน่วยงำนหรือองคก์รน้ีไดม้ำกนอ้ยเพียงใด ในมุมมองของผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพประกอบ 

ภาพแสดงหน้าจอระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
กรำฟแสดงกำรปริมำณพลงังำนในหอ้ง Data Center ท่ีมีแนวโนม้จะลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ยทุธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปี พ.ศ 2557 กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) 
ในกำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมสีเขียว มำใชภ้ำยในองคก์ร 
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เร่ืองที ่2 
ช่ือหน่วยงาน 
 ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม   
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง/ผู้รับผดิชอบหลัก 
 ผศ.เยำวลกัษณ์  ใจวสุิทธ์ิหรรษำ 

โทรศพัท ์ 055 – 706555 ต่อ 1601 โทรสำร  055 – 706518  มือถือ 081 – 9626862                 
e-mail address  :  tamon-1@hotmail.com  
ช่ือผลงาน 

กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงวฒันธรรม ระบ ำรวมเผำ่ชำวเขำ 
 

ทีม่าและความส าคัญของผลงาน  
วฒันธรรมมีกำรเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี มีควำมเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเสมอ ศิลปะกำรแสดงเป็นส่ิง

หน่ึงท่ีมีกำรเคล่ือนไหวไม่คงท่ี มีกำรสร้ำงสรรคห์รือนิยมเรียกวำ่รังสรรคข้ึ์นใหม่อยำ่งมำกมำย ส ำนกัฯ จึงมี
เป้ำหมำยในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรแสดง "ระบ ำรวมเผำ่ชำวเขำ" ใหเ้กิดควำมสมบูรณ์อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน
ของศิลปะกำรแสดงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ถูกตอ้ง เหมำะสมท่ีจะท ำกำรเผยแพร่ต่อไป 

“ระบ ารวมเผ่าชาวเขา”  เป็นกำรแสดงชุดหน่ึงท่ีประดิษฐ์ข้ึนโดย  อำจำรยเ์ยำวลกัษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษำ  
และนักศึกษำโปรแกรมวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร  คณะมนุษยศำสตรและสังคมศำสตร์  สถำบนัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร  เม่ือปี พ.ศ.2531  มีวตัถุประสงค์เพื่อส่ือให้เห็นว่ำจงัหวดัก ำแพงเพชรมีชำวไทยภูเขำอำศยัอยู่
หลำยเผำ่  กำรแสดง ส่ือควำมหมำยใหเ้ห็นลกัษณะวถีิชีวติควำมเป็นอยู ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของชนเผำ่ทั้ง  6  เผำ่  คือ  เผำ่มง้  เผำ่เยำ้  เผำ่มูเซอ  เผำ่กระเหร่ียง  เผำ่ลีซอและเผำ่อีกอ้     โดยช่วงทำ้ยของ
กำรแสดงจะเนน้ใหเ้ห็นวำ่ชำวเขำทุกเผำ่ท่ีอำศยัอยูใ่นประเทศไทย มีควำมรัก ควำมสำมคัคีและเนน้ใหเ้ห็น 

 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการผลติผลงาน 

1. เพื่อให ้"ระบ ำรวมเผำ่ชำวเขำ" เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนของศิลปะกำรแสดง 
2. เพื่อเป็นกำรอนุรักษ ์ส่งเสริม ศิลปะกำรแสดงใหค้งอยูต่่อไป 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
เกิดควำมสมบูรณ์อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนของศิลปะกำรแสดงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ถูกตอ้ง 

เหมำะสม ท่ีจะท ำกำรเผยแพร่เป็นตวัอยำ่งของศิลปะและวฒันธรรมต่อไป 
 
 
 

mailto:tamon-1@hotmail.com
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. ศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร กำรลงพื้นท่ีสัมภำษณ์ชำวเขำในอ ำเภอคลองลำน จงัหวดัก ำแพงเพชร 

รวบรวบขอ้มูลชำวไทยภูเขำท่ีปรำกกฎในจงัหวดัก ำแพงเพชร  และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จงัหวดัตำก 

2. บรรจุเพลง 
3. ออกแบบท่ำร ำ และเคร่ืองแต่งกำย  โดยยดึรูปแบบเดิมของแต่ละชนเผำ่ 
4. ทดลองแสดง ปรับเพลงปรับท่ำร ำให้เหมำะสมและถูกตอ้งตำมรูปแบบกำรแสดง 
5. น ำกำรแสดงออกเผยแพร่ 
6. ท ำแบบสอบถำมผูช้มเพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจ/สัมภำษณ์ผูช้ม 

7. เชิญผูเ้ช่ียวชำญดำ้นศิลปะกำรแสดงมำวพิำกษก์ำรแสดง 
 

เคร่ืองแต่งกาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   เผำ่มง้                  เผำ่เยำ้ 

 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 
 

เผำ่มูเซอ 
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 เผำ่กระเหร่ียง       เผำ่ลีซอ 

 

     
เผำ่อีกอ้ 

 

  
เคร่ืองแต่งกำยภำพรวม 

 
เพลงประกอบการแสดง 

ประพนัธ์โดย    
อำจำรยส์ ำรวม  ฉ ่ำกมล  อำจำรยป์ระจ ำภำควชิำภำษำไทย (ในสมยันั้น)     
อำจำรยส์รำวธุ  สุขกมล  ขำ้รำชกำรบ ำนำญ มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
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เน้ือเพลง  “ระบ ารวมเผ่าชาวเขา” 
 เผ่าม้ง  

ไทยภูเขำเผำ่มง้ทั้งชำยหญิง  รักถ่ินจริงพ ำนกัอยูต่ำมภูเขำ 
ต่ำงขยนัท ำไร่แต่วยัเยำว ์    รักชนเผำ่มุ่งรักษำประเพณี 

 เผ่าเย้า  
น่ีคือเยำ้เผำ่ท่ีรักสะอำด   สำมคัคีกนัดุจญำติเพื่อนอ้งพี่ 

ร ่ ำรวยเพรำะบำกบัน่ขยนัดี   ประเพณีงำนวิวำห์เหมือนอยำ่งจีน 
 เผ่ามูเซอ  

เผำ่มูเซอหรือลำฮูอยูโ่ดดเด่ียว  ไม่ขอ้งเก่ียวติดต่อคนนอกถ่ิน 
อำชีพหลกัท ำไร่แต่พอกิน    โยกยำ้ยถ่ินท ำไร่ไม่คงทน 

 เผ่ากระเหร่ียง  
เผำ่กระเหร่ียงเสียงเรียกวำ่อยำ่งนั้น  ปลูกพืชพนัธ์เล้ียงสัตวไ์ม่ขดัสน 

รวมกนัอยูเ่ฉพำะเผำ่ไม่ปะปน   ทั้งอดทนเขม้แขง็ใชแ้รงกำย 
 เผ่าลซีอ  

เผำ่ลีซอพอใจอยูไ่หล่เขำ   รักพงษเ์ผำ่เอ้ือเฟ้ือตำมเช้ือสำย 
ถือแซ่เดียวซ่ือสัตยท์ั้งหญิงชำย   มีชีวติเรียบง่ำยสืบวงศม์ำ 

 เผ่าอก้ีอ  
อีกอ้หรืออำข่ำท่ีวำ่ขำน   มีถ่ินฐำนก่อนเก่ำเจำ้ภูผำ 

รักสวยงำมเคร่ืองแต่งกำยตระกำรตำ  ปรำรถนำควำมสงบสุขสบำย 
 เพลงแขกบรเทศ  

ทั้งหกเผำ่ชำวเขำลว้นน่ำรัก  ต่ำงสมคัรสำมคัคีมิแหนงหน่ำย 
แมต่้ำงเผำ่ต่ำงผวิพรรณกระจดักระจำย  แต่ก็มีควำมหมำยไทยดว้ยกนั 

    ดนตรี  ใชว้งดนตรีพื้นเมือง 
 

จ านวนผู้แสดงและเวลาทีใ่ช้ในการแสดง 
 จ านวนผู้แสดง  จ  ำนวน  12  คน 
 เวลาทีใ่ช้ในการแสดง  ใชเ้วลำ  10-12  นำที  
   

ขั้นตอนการก าหนด/สร้างมาตรฐานชุดการแสดง “ระบ ารวมเผ่าชาวเขา” 
ส ำนักศิลปะและวฒันธรรม ได้ด ำเนินกำรจดัโครงกำรสร้ำงมำตรฐำนวฒันธรรม “ระบ ำรวมเผ่ำ

ชำวเขำ” ข้ึน  ในวันศุกร์ท่ี   19  กรกฎำคม  2556  ณ หอศิลปะดุริยนำฏ  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
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มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรเพื่อเป็นกำรจดัรูปแบบกำรแสดงให้เกิดมำตรฐำนนำฏศิลป์และเป็นท่ียอมรับ
ในทำงวชิำกำรโดยมีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นนำฏศิลป์มำวพิำกษ ์ ประกอบดว้ย 

1.  รองศำสตรำจำรยนิ์สำ  เมลำนนท ์ จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 
2.  ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์  จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
3.  ผูช่้วยศำสตรำจำรยช์ชัชยั  พวกดี  จำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
4.  อำจำรยพ์รพิมล  ยีต่นัสี  จำกวทิยำลยันำฏศิลปเชียงใหม่ 
5.  อำจำรยล์ออ  นอ้ยวงศ ์ จำกวทิยำลยันำฏศิลปสุโขทยั  
 

ภำพกำรวพิำกษชุ์ดกำรแสดง “ระบ ำรวมเผำ่ชำวเขำ” 

 

 

 



65 

 

ข้ันตอนการเผยแพร่ชุดการแสดง “ระบ ารวมเผ่าชาวเขา” 
กำรแสดงชุด ระบ ำรวมเผำ่ชำวเขำ  ไดมี้กำรเผยแพร่ในระดบัประเทศ  ดงัน้ี 
- งำนมหกรรมศิลปวฒันธรรมพื้นบำ้นระดบัชำติ 

คร้ังท่ี 4  วนัท่ี  3–4  ธนัวำคม  2554  ณ มหำวทิยำลยัรำชภฏักำญจนบุรี  จงัหวดักำญจนบุรี 
คร้ังท่ี 5  วนัท่ี  17 – 18  กุมภำพนัธ์  2555  ณ  มหำวทิยำลยัรำชภฏัเทพสตรี  และพระนำรำยณ์

รำชนิเวศน์  จงัหวดัลพบุรี 
คร้ังท่ี 8  วนัท่ี  29-31  มีนำคม  2556  ณ มหำวทิยำลยัรำชภฏับุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย  ์
คร้ังท่ี 9  วนัท่ี  12-17  กุมภำพนัธ์  2557  ณ มหำวทิยำลยัรำชภฏัสงขลำ  จงัหวดัสงขลำ 

- งำนศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษำ 
คร้ังท่ี  10  วนัท่ี  7 - 9  ธนัวำคม  2552  ณ  ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                             

พระชนมพรรษำ  มหำวทิยำลยัศิลปำกร พระรำชวงัสนำมจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 
คร้ังท่ี 12  “เทิดไทอ้งคเ์อกอคัรศิลปิน”  วนัท่ี  8 – 11  ธนัวำคม  2554  ณ มหำวทิยำลยัวงษ์

ชวลิตกุล  จงัหวดันครรำชสีมำ 
คร้ังท่ี 13 “ร้อยดวงใจถวำยแม่ของแผน่ดิน” วนัท่ี 11–16  สิงหำคม  2555  ณ มหำวทิยำลยั               

รำชภฏัสงขลำ  จงัหวดัสงขลำ 
- แสดงตอ้นรับนกัท่องเท่ียวของจงัหวดัก ำแพงเพชร ของมหำวทิยำลยั และงำนประเพณีต่ำง ๆ 
นอกจำกน้ี กำรแสดงชุดระบ ำรวมเผำ่ชำวเขำ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรคดัเลือก เขตภำคเหนือ รอบออดิชัน่     

ในรำยกำรไทยแลนดก์อ็ตทำเลน้ท ์ซีซัน่ 4  เม่ือวนัท่ี  8  มีนำคม  2557  ณ เมญ่ำไลฟ์สไตร์ช็อปป้ิงเซนเตอร์  
จงัหวดัเชียงใหม ่  
 
ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ 

1. จงัหวดัก ำแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกท ำให้มีนักท่องเท่ียวเขำ้มำพกัและเท่ียวชมจึงมีโอกำสจดั   
กำรแสดงในงำนต่ำง ๆ และกำรแสดงทุกคร้ังตอ้งส่ือควำมเป็นก ำแพงเพชร จึงท ำให้ระช ำชำวเขำเป็นชุด
ส ำคญัชุดหน่ึงตอ้งถ่ำยทอดกำรแสดงให้กบัผูช้มเสมอ ๆ และเป็นท่ีต่ืนตำต่ืนใจองผูช้มในควำมงำมของ
เคร่ืองแต่งกำยของนกัแสดง เส้ือผำ้ในกำรแสดง 

2. ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรมมีเครือข่ำยทำงวฒันธรรม ทั้งระดบัอุดมศึกษำ ระดบัมหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร เครือข่ำยในทอ้งถ่ิน เครือข่ำยระดบันำนำชำติ จึงมีโอกำสในกำรน ำกำรแสดงชุดน้ีไปเผยแพร่
สม ่ำเสมอ  
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แนวทางในการพฒันากระบวนการต่อไป 
1. พฒันำรูปแบบกำรแสดง เช่น เร่ืองของเพลง บนัทึกใหม่โดยเพิ่มเสียงของดนตรีให้เกิดควำมไพเรำะ

มำกยิง่ข้ึน  เพิ่มเคร่ืองดนตรีใหน่้ำสนใจ เช่น น ำแคนชำวเขำมำใชใ้นกำรแสดง  และกำรแสดงใหก้ระซบั  
       2. พฒันำรูปแบบของเคร่ืองแต่งกำย สีสันใหส้ดใสข้ึนและเพิ่มเคร่ืองประดบัใหง้ดงำมมำกข้ึน 
 
ปัญหา/อุปสรรค์ในการด าเนินการ 

1. ปัญหำใหญ่ท่ีสุดคือ ในกำรด ำเนินงำนเผยแพร่กำรแสดง เน่ืองจำกไม่มีนักศึกษำโปรแกรม
ศิลปะกำรแสดงนำฏศิลป์โดยตรง  จึงท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรเลือกตวันกัแสดง  นกัแสดงไม่สำมำรถเลือก
ดำ้นควำมงำมของตวัละคร นกัแสดงท่ีมำแสดงตอ้งเป็นอำสำสมคัร  

2.  อุปสรรคในกำรซ้อม เน่ืองจำกไม่ใช่นกัแสดงท่ีมีพื้นดำ้นนำฏศิลป์จึงท ำให้ใช้เวลำในกำรซ้อมกำร
แสดงมำกกวำ่ปกติ 

ภาพประกอบ 
 
 
ตวัอยำ่งชุดกำรแต่งกำยชำวไทยภูเขำแบบดั้งเดิม 

 



67 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



68 

 

3. (ตัวอย่าง) โครงการน าเสนอนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติทีด่ีของมหาวทิยาลัยเครือข่ายระดับอุดมศึกษา 
 
เร่ืองที ่1 
หน่วยงาน : วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ชยันำท  
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง/ผู้รับผดิชอบหลัก: อำจำรยพ์ิมพรรณ รัตนโกมล 
 โทรศัพท์: 089-8179319 โทรสาร: 056-405599   E-mail address:  pimpun217@hotmail.com  
 
ช่ือผลงาน  กำรบูรณำกำรงำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบักำรจดักำรเรียนกำรสอน และกิจกำร
นกัศึกษำ 
 
ทีม่าและความส าคัญของผลงาน  

วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ชยันำทโดยงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำ
ก ำหนดแผนงำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงครอบคลุมโครงกำร/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวนัส ำคญัของ
ชำติ ศำสนำและพระมหำกษตัริย ์วิทยำลยัมีกำรจดัท ำโครงกำรทำยำทกลองยำวสืบทอดเป็นเอกลกัษณ์ของ
นกัศึกษำโดยนักศึกษำของวิทยำลยัจะสำมำรถตีและร ำกลองยำวได้ทุกรุ่นสืบทอดมำเป็นระยะเวลำ 17 ปี
ตั้งแต่พ.ศ. 2538จนถึงปัจจุบนัและนกัศึกษำจะน ำออกแสดงเม่ือมีงำนประเพณีท่ีส ำคญัเช่นงำนวนัแห่เทียน
เขำ้พรรษำ วนัสงกรำนต ์กำรประชุมศิษยเ์ก่ำประจ ำปี งำนส ำคญัของวทิยำลยัและจงัหวดัท่ีจดัข้ึนเป็นตน้  

P: ฝ่ำยวชิำกำรร่วมกบังำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมไทยวำงแผนก ำหนดรำยวชิำท่ีมีกำรบูรณำ
กำรงำนศิลปะและวฒันธรรมไทยอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 2 รำยวิชำคือ รำยวิชำจริยศำสตร์และกฎหมำย
วชิำชีพกำรพยำบำลและรำยวชิำปฏิบติักำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกนักำรเจบ็ป่วย 

D: มีกำรน ำท่ำร ำกลองยำวมำใช้ในกำรบริหำรขอ้ไหล่ในผูท่ี้มีปัญหำภำวะขอ้ไหล่ติดในกำรศึกษำ
ภำคปฏิบติัโดยสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของรำยวิชำขอ้ 4 ก ำหนดให้เลือกใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน 
เทคโนโลยีผสมผสำนภูมิปัญญำทอ้งถ่ินในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกนัปัญหำสุขภำพของบุคคลใน
ภำวะปกติในวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่และวยัผูสู้งอำย ุ
  C: ภำยหลงักำรศึกษำภำคปฏิบติัในปีกำรศึกษำ2553 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูสู้งอำยุท่ีเขำ้
ร่วมกิจกรรมพบวำ่มีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก  ปีกำรศึกษำ2554 วทิยำลยัด ำเนินกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรและ
ปัญหำของผูสู้งอำยุชุมชนหมู่ 5 อ ำเภอเมือง จงัหวดัชัยนำทซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กบัวิทยำลยั ผลกำรส ำรวจพบว่ำ
ผูสู้งอำย ุมีปัญหำเร่ืองกระดูกและขอ้ วทิยำลยัจึงน ำกิจกรรมดงักล่ำวมำบูรณำกำรกบักำรบริกำรวชิำกำร  

A: ปีกำรศึกษำ 2554วทิยำลยัไดรั้บทุนสนบัสนุนจำกสมำคมศิษยเ์ก่ำพยำบำล กระทรวงสำธำรณสุข
ในกำรจดัท ำโครงกำรร ำอย่ำงไรไม่ให้ข้อไหล่ติด เพื่อจดัท ำคู่มือและแผ่น CD มอบให้กับผูสู้งอำยุและ
ด ำเนินกำรให้ผูสู้งอำยุไดอ้อกก ำลงักำยดว้ยท่ำร ำไทยประยุกต์ประกอบเพลงร ำกลองยำวใช้เวลำในกำรท ำ
กิจกรรมต่อเน่ืองช่วงแรกทุกสัปดำห์เป็นเวลำ 8 สัปดำห์ นอกจำกเป็นกำรน ำควำมรู้สู่กำรบริกำรวิชำกำรแก่
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สังคมแล้วในปีกำรศึกษำ 2554 นักศึกษำได้เรียนวิชำกำรวิจยัทำงกำรพยำบำลจึงท ำให้นักศึกษำน ำควำมรู้
เร่ืองกำรวิจยัมำด ำเนินกำรร่วมกับกิจกรรมบริกำรวิชำกำร โดยนักศึกษำได้วำงแผนกำรจดักิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินกำรวิจยัโดยนัดท ำกิจกรรมทุกเดือนต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 ถึง
เมษำยน 2555โดยก่อนกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษำมีกำรประเมินภำวะขอ้ไหล่ติดของผูสู้งอำยุทุกคนและ
ภำยหลงัจำกเขำ้ร่วมกิจกรรม 8 คร้ังไดมี้กำรประเมินภำวะขอ้ไหล่ติดซ ้ ำส ำหรับผูท่ี้มีภำวะขอ้ไหล่ติดและ
ประเมินควำมพึงพอใจของผูสู้งอำยตุ่อกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีดว้ย 

 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการผลติผลงาน 

1. มีกำรบูรณำกำรงำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนและกิจกำร
นกัศึกษำ 

2. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือบริกำรดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสำธำรณชน 
3. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จและน ำไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนและกิจกำรนกัศึกษำ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เกิดกำรบูรณำกำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบังำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยมีกำร
ระบุไวใ้นแผนน ำสู่กำรปฏิบติัในรำยวชิำปฏิบติักำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกนักำรเจบ็ป่วย  

2. ดำ้นของงำนกิจกำรนกัศึกษำไดรั้บกำรสนบัสนุนโครงกำรกิจกรรมเสริมหลกัสูตรนกัศึกษำเร่ือง
ร ำอยำ่งไร ไม่ให้ขอ้ไหล่ติดจำกสมำคมศิษยเ์ก่ำพยำบำลกระทรวงสำธำรณสุขจดัเป็นโครงกำรท่ีจดัเพิ่มเติม
เต็ม คุณลกัษณะควำมเป็นบณัฑิตให้แก่นกัศึกษำเป็นกิจกรรมท่ีเรียนรู้นอกชั้นเรียนท่ีเก้ือหนุนให้นกัศึกษำ
ไดรั้บประสบกำรณ์หลำกหลำย  

3. พฒันำทกัษะนกัศึกษำในกำรจดัท ำส่ือประเภทคู่มือและ CDประกอบกำรออกก ำลงักำยดว้ยท่ำร ำ
ไทยประยกุตป์ระกอบเพลงร ำกลองยำวเผยแพร่ 

4. เช่ือมโยงควำมรู้จำกกำรบริกำรวชิำกำรนอกชั้นเรียนสู่กำรเรียนวชิำวจิยัทำงกำรพยำบำล 
5. ได้ผลงำนวิจยัน ำไปเผยแพร่เวทีระดบัชำติและนำนำชำติได้รับรำงวลั ชนะเลิศด้ำนจริยธรรม/

อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในเวทีกำรประชุมระดบัชำติเร่ืองสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของ
นิสิตนักศึกษำ:เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำเสนอผลงำนจดัโดยส ำนักงำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ
สมำคมศิษยเ์ก่ำพยำบำลกระทรวงสำธำรณสุขและสถำบนัพระบรมรำชชนกและรำงวลัท่ี 1 กำรประชุม 1st   

ISC International Student Conference on “Innovation for Harmonious Living in a Borderless Society”  จัด
โดยสโมสรนกัศึกษำมหำวทิยำลยัขอนแก่น 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมไดมี้กำรจดัท ำรูปแบบกำรปฏิบติังำนตำมรูปแบบของ

PIE model ดงัน้ี 
P=Participation 
ประชุมช้ีแจงองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ีกำรประกนัคุณภำพ และร่วมกนัก ำหนดเป้ำประสงคต์วัช้ีวดั

ควำมส ำเร็จ จดัท ำแผนงำน/โครงกำรใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของวทิยำลยัแลว้มอบหมำยผูรั้บผดิชอบ 
I=Implementation 
ผูรั้บผดิชอบแผนงำน/โครงกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
E=Evaluation 
ประเมินผลแผนงำน/โครงกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัเพื่อน ำ

ผลกำรประเมินมำพิจำรณำปรับแผนและวำงแผนกำรท ำงำนเป็นระยะตำมท่ีก ำหนดไว ้
 

ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ 
1. มีระบบและกลไกกำรท ำงำนและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนดไว ้
2. มีกำรก ำหนดเป้ำประสงคแ์ละตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จไวใ้นแผนปฏิบติังำนของวทิยำลยั 
3. มีระบบกำรติดตำมก ำกบัใหแ้ผนงำน/โครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
5. มีกำรทบทวนแผนและตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุตำมเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
6. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร 
7. รำยงำนกำรประเมินตนเองและมีกำรตรวจประเมินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีละ                

2 คร้ัง  
 

แนวทางในการพฒันากระบวนการต่อไป 
น ำผลกำรประเมินแผนปฏิบติักำรและแผนกลยุทธ์ประจ ำปีของวิทยำลยัมำพิจำรณำร่วมกบัตวับ่งช้ี

กำรประกนัคุณภำพเพื่อวำงแผนก ำหนดเป้ำประสงคแ์ละตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จก ำหนดเป็นแผนงำน/โครงกำร
ไวใ้นแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติักำรในปีงบประมำณถดัไป 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

1. ตวับ่งช้ีเกณฑป์ระกนัคุณภำพกำรศึกษำยงัมีกำรปรับเปล่ียนเป็นระยะ 
2. วทิยำลยัมีบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีจะมำช่วยในกำรท ำงำนดำ้นงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำไม่

เพียงพอ 
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เร่ืองที ่2 
ช่ือมหาวทิยาลัย  มหำวทิยำลยันเรศวร 
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง/ผู้รับผดิชอบหลัก 

นำยชนะชยั ณ วเิชียร กองพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 โทรศัพท์ 055-961446โทรสาร 055-961443 
E-mail address chanachain@nu.ac.th 

ช่ือผลงาน ระบบสำรสนเทศสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ QAD Service III 

ทีม่าและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป) 

กองพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลยันเรศวรไดจ้ดัท ำระบบสำรสนเทศดำ้นกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ QAD Service และ ใช้ระบบฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนประกัน
คุณภำพ ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลยันเรศวร  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรขบัเคล่ือน
ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกบัเป้ำหมำยในกำรบริหำรมหำวิทยำลยั  
ส่งผลให้เกิดกำรพฒันำคุณภำพของแต่ละหน่วยงำนอยำ่งต่อเน่ือง พร้อมรับกำรตรวจสอบและประเมิน
ตำมเกณฑ์กำรประกนัคุณภำพของ สกอ., สมศ. และ ก.พ.ร. ประกอบกบัมหำวทิยำลยัไดก้ ำหนดให้ คณะ
วชิำ วทิยำลยั  

ระบบ QAD Service เป็นระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำรของ
สถำบนัใหรั้บทรำบควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินงำน และสำมำรถส่งกำรรำยงำนผลกำรประเมิน (SAR) 
สู่ระบบ CHEQA Online System ไดโ้ดยตรง ดงัรูปท่ีปรำกฏ 
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วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการผลติผลงาน 
 1. เพื่อพฒันำระบบสำรสนเทศดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำของมหำวทิยำลยั 
 2. เพื่อรวบรวมขอ้มูล วเิครำะห์และสังเครำะห์ขอ้มูล ส ำหรับเสนอผูบ้ริหำรทุกระดบั 
 3. เพื่อเช่ือมต่อระบบสำรสนเทศระดบัคณะวชิำและหน่วยงำนส่วนกลำง 
 4. เพื่อเช่ือมต่อขอ้มูลระบบ CHEQA Online System ส ำหรับส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 5. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจกำรเขำ้ใชร้ะบบ QAD Service แก่ผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรประกนั
คุณภำพ ทั้งระดบัคณะวชิำและหน่วยงำนกลำงท่ีรับผดิชอบตวับ่งช้ีระดบัมหำวทิยำลยั 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. มหำวทิยำลยัมีระบบสำรสนเทศดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ระบบ QAD Service) 
ท่ีมีประสิทธิภำพส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมวงรอบ (6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน) ทั้งระดบั
คณะวชิำ/วทิยำลยั และระดบัมหำวทิยำลยั 
 2. ผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพทั้งในระดบัคณะวิชำ/วทิยำลยั และหน่วยงำนกลำงท่ี
รับผดิชอบตวับ่งช้ีระดบัมหำวทิยำลยั มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถใชร้ะบบ QAD Service ในกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 3. คณะวชิำและมหำวทิยำลยั รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ครบ
ตำมวงรอบ (6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน) ในระบบ QAD Service 
 4. ผูบ้ริหำรเรียกดูผลกำรด ำเนินงำนตำมรอบกำรรำยงำน (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)รูปแบบ
ออนไลน์และสำมำรถน ำผลไปปรับปรุงพฒันำกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำย 
 5. คณะวชิำ/วทิยำลยั และมหำวทิยำลยั มีขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนดำ้นประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในท่ีครบถว้น สมบูรณ์ พร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. Basic Requirement Identification ก ำหนดขอ้ตกลงร่วมกนัทั้งระดบับริหำรและระดบัปฏิบติักำร
และทิศทำงกำรน ำเสนอระบบในรูปแบบต่ำง ๆ 

2. Developing the initial Prototype สร้ำงตน้แบบเร่ิมตน้กำรใชง้ำนระบบพร้อมรำยละเอียดกำร
ท ำงำน 

3. Review of the Prototype น ำเสนอระบบในส่วนกำรพฒันำและรูปแบบรำยงำน เพื่อน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมทั้งส่วนบริหำรและส่วนปฏิบติักำร 

4. Revise and enhance the Prototype ทดลองใชง้ำนระบบพร้อมกำรปรับปรุงระบบให้มี
ประสิทธิภำพท่ีดียิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ 
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมท่ีท ำใหเ้กิดควำมส ำเร็จมีอยู ่3 ประกำร คน เคร่ืองมือ                

และ วธีิกำร 
1. คน เป็นปัจจยัแรกท่ีช่วยผลกัดนัใหเ้กิดระบบ QAD ข้ึน โดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี 

- ผูป้ฏิบติังำนดำ้น QA มีส่วนช่วยในกำรใหค้วำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพโดยตรง 
- ผูพ้ฒันำระบบ 
- ผูบ้ริหำร 

2. เคร่ืองมือ กล่ำวคือ ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และ Platform Document เป็นกลไกหลกั 
3. วธีิกำร มีควำมร่วมมือดำ้นกำรใหค้วำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพ และกำรประชุมกลุ่มในกำรสกดั

ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดว้ธีิปฏิบติัท่ีดี 
แนวทางในการพฒันากระบวนการต่อไป 

ในปีกำรประเมิน 2557 จะมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรประเมินใหม่โดยมีกำรประเมินเป็น 3 ระดบั 
จึงมีกำรวเิครำะห์ระบบสำรสนเทศเบ้ืองตน้เพื่อศึกษำควำมเปล่ียนแปลงของเกณฑแ์ละกระบวนกำรพฒันำ
โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดงัน้ี คือ 

การประเมินระดับหลกัสูตร ระบบท่ีเก่ียวขอ้งคือ TQF 
 กำรวเิครำะห์เบ้ืองตน้ รูปแบบกำรประเมินจะเป็นลกัษณะใหม่โดยมีกำรติดตำม

และตรวจสอบในระดบัหลกัสูตร ทั้งน้ีจึงเป็นโจทยใ์หม่ของมหำวทิยำลยั เพรำะไม่เคย ประเมินมำก่อนท ำให้
เกิดควำมสับสนของกระบวนกำรและทิศทำงในกำรบริหำรและจดักำรขอ้มูล 

การประเมินระดับคณะวชิา ระบบท่ีเก่ียวขอ้คือ QAD Service และ CHEQA 
  กำรวเิครำะห์เบ้ืองตน้ ในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรประเมินระดบัคณะวชิำจะมีควำม

คลำ้ยคลึงกบักำรประเมินปีก่อน ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบจะถูกแบ่งออกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
  -มีกำรน ำเอำผลประเมินหลกัสูตรเขำ้ร่วมพิจำรณำประเมิน 
  -กำรประเมินจะไม่ถูกรวมกำรประเมิน สมศ. ท ำใหข้อ้มูลเดิมท่ีจดัเก็บไม่สำมำรถ

น ำมำประกอบกำรใชง้ำนในปี 2557 ได ้
การประเมินระดับมหาวิทยาลยั ระบบท่ีเก่ียวขอ้คือ QAD Service และ CHEQA 
  กำรวเิครำะห์เบ้ืองตน้ กำรประเมินระดบัมหำวทิยำลยั จะมีกำรประเมินท่ีคลำ้ยคลึง

กบักำรประเมินระดบัคณะวชิำและกำรประเมินปีก่อน ๆ ของระดบัมหำวทิยำลยั 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

1. ระยะเวลำในกำรพฒันำค่อนขำ้งจ ำกดั 
2. กำรกรอกขอ้มูลเชิงปริมำณถูกก ำหนดใหส่้วนกลำงเป็นผูก้รอกขอ้มูล จึงท ำใหข้อ้มูลระดบัคณะมี

กำรรำยงำนชำ้ เพรำะตอ้งรอส่วนกลำงกรอก 
3. ควำมเขำ้ใจในขอ้มูลคลำดเคล่ือนระหวำ่งส่วนกลำงและคณะ 
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ภาคผนวก ข 
 

คู่มือและแนวปฏบัิติการพฒันาและคดัเลือกนวตักรรม/แนวปฏบิัติทีด่ี 
 มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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คู่มือและแนวปฏิบัตกิารพฒันาและคัดเลือกนวตักรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) 
 มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

     
 

      มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดบัคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนและยกระดบัศกัยภำพในกำร
ท ำงำนของบุคลำกรของมหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร โดยกำรใช้เวทีกำรประกวดนวตักรรมหรือแนว
ปฏิบติัท่ีดีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลยัผลิตผลงำนนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อ
พฒันำงำนของตนให้มีองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบติังำนท่ีสมบูรณ์ข้ึนรวมทั้งสำมำรถน ำนวตักรรมหรือแนว
ปฏิบติัท่ีดีไปใชไ้ดจ้ริง 
 

 

         
 
 
 
 

     หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรคัดเลือกนวตักรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของ
หลกัสูตรและหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชรก ำหนดใหแ้บ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1) ดำ้นกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน  
2) ดำ้นกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน 

      ซ่ึงผลงำนท่ีเป็นนวตักรรมหรือแนวปฏิบติัท่ีดีก ำหนดไวว้่ำจะตอ้งเป็นแนวควำมคิด กำรปฏิบติั หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใครใชม้ำก่อน หรือเป็นกำรพฒันำดดัแปลงจำกของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหท้นัสมยั
และใช้ได้ผลดียิ่งข้ึน เม่ือน ำนวตักรรมนั้ นมำใช้จะช่วยให้กำรท ำงำนนั้ นได้ผลดีมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงกวำ่เดิม หรืออำจช่วยใหป้ระหยดัเวลำและแรงงำนอีกดว้ย  
 

 
 
 
 
 
 
 

        3.1  ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นกำรใชว้ิธีกำรปรับปรุงและคิดคน้พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ี
สำมำรถสนองตอบต่อกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
            3.1.1 การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หมำยควำมวำ่เป็นกำรใชว้ิธีกำรใหม่ๆ 
ในกำรพฒันำหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินและตอบสนองควำมตอ้งกำรสอนบุคคล
ให้มำกข้ึน เน่ืองจำกหลักสูตรต้องมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมของประเทศและของโลก นอกจำกน้ีกำรพิจำรณำหลกัสูตรยงัมีควำมจ ำเป็นท่ี
จะต้องอยู่บนพื้นฐำนแนวคิดหรือทฤษฎี ปรัชญำ แนวคิดและวิธีกำรใหม่ๆ ท่ีเป็นนวตักรรมทำงด้ำน
กำรศึกษำเขำ้มำช่วยเหลือจดักำรใหเ้ป็นไปในทิศทำงท่ีตอ้งกำร เช่น กำรพฒันำหลกัสูตรบูรณำกำร หลกัสูตร
รำยบุคคล หลกัสูตรกำรพฒันำศกัยภำพนักศึกษำก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือหลกัสูตรกำรพฒันำ
นกัศึกษำปัญญำเลิศ เป็นตน้ 

1. แนวคิด/หลกัการ 
 

2. ลกัษณะของผลงาน 
 

3. หลกัส าคัญในการพจิารณาการเป็นนวตักรรมหรือแนวปฏิบัติทีด่ี 
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3.1.2 การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอน หมำยควำมวำ่เป็นกำร

ใช้วิธีหรือระบบในกำรปรับปรุงคิดคน้พฒันำเทคนิควิธีกำรสอนแบบใหม่ๆ ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อกำร
เรียนของผูเ้รียน เช่น กำรเรียนแบบมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้แบบแกปั้ญหำ กำรพฒันำวธีิสอนท่ีอำศยัวิธีกำรและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขำ้มำช่วยในกำรจดักำรเรียนกำรสอน  

3.1.3 การพฒันานวตักรรมหรือแนวปฏิบัติทีด่ีของส่ือการสอน  สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 
  ส่ือส่ิงพิมพ์  ไดแ้ก่ เอกสำรประกอบกำรสอน บทเรียนส ำเร็จรูป ชุดกำรเรียน ชุดกำรสอน 

แบบฝึก แผน่พบั เป็นตน้ 
 โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ภำพยนตร์ สไลด์ โทรทัศน์ Power point คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                

E-Learning เป็นตน้  
3.1.4 การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของการวัดผลและประเมินผล หมำยควำมว่ำเป็น

เคร่ืองมือเพื่อกำรวดัผลและประเมินผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและท ำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว รวมไปถึงกำรวิจยัทำง
กำรศึกษำ กำรวิจยัสถำบนั ดว้ยกำรประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มำสนบัสนุนกำรวดัผล  ตวัอยำ่งเช่น 
กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรตดัเกรด กำรพฒันำคลงัขอ้สอบ หรือกำรพฒันำและวิเครำะห์ขอ้สอบมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ 5 ดำ้นตำมกรอบ TQF เป็นตน้  

 
       3.2  ด้านการพฒันากระบวนการท างานหรือส่ิงประดิษฐ์  
             กำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีของกระบวนกำรท ำงำนหรือส่ิงประดิษฐ์สำมำรถแบ่งออกเป็น 
3 ประเภทคือ 
  3.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการแก้ปัญหาการท างาน  หมำยควำมว่ำ
ตอ้งกำรแกปั้ญหำในกำรท ำงำนท่ีไม่สำมำรถแกไ้ขหรือจดักำรดว้ยวธีิกำรเดิมๆ ไดจึ้งจ ำเป็นตอ้งคิดคน้วธีิกำร
หรือส่ิงใหม่ๆข้ึนมำ เพื่อลดปัญหำระดบัของปัญหำลงหรือน ำมำช่วยแกปั้ญหำนั้นให้หมดไป เช่นคู่มือกำร
ปฏิบติังำนกำรใหค้  ำปรึกษำ หรือคู่มือกำรลดข้ึนตอนกำรปฏิบติังำน เป็นตน้ 
              3.2.2 พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการปรับปรุงการท างาน หมำยควำมว่ำ
ปัญหำในกำรท ำงำนไม่มีแต่ตอ้งกำรปรับปรุงส่ิงต่ำงๆ ให้ดีกวำ่เดิม ซ่ึงอำจน ำหลกักำรใหม่ วิธีกำรใหม่ หรือ
เคร่ืองมือใหม่ มำใชป้รับปรุงกำรท ำงำน เช่น โปรแกรมประยุกตด์ำ้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ
กบักำรท ำงำน 5ส หรือ QC เป็นตน้ 
  3.2.3 พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือสร้างส่ิงใหม่ในการท างาน หมำยควำมวำ่ไม่
มีปัญหำหรือขอ้ควรปรับปรุงในกำรท ำงำน แต่ตอ้งกำรสร้ำงส่ิงใหม่ท่ีจะท ำให้กำรท ำงำนดีข้ึน เป็นกำรสร้ำง
ช่องทำงท่ีจะสร้ำงควำมแปลก แตกต่ำง โดดเด่น จนน ำไปสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่เพื่อใชใ้นกำรท ำงำน เช่น กำร
พฒันำตน้แบบชุดทดลอง หรือส่ิงประดิษฐต่์ำงๆ เป็นตน้ 
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3.2.4 การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการ  หมำยควำมวำ่มีกำร
ใชร้ะบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรบริหำรจดักำร เพื่อกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรให้มีควำมรวดเร็วทนักำรณ์ 
เช่นฐำนขอ้มูลนกัศึกษำ ฐำนขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูลต่ำงๆท่ีส ำคญั กำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขำ้มำบริหำร
จดักำรกำรด ำเนินโครงกำร หรือกำรน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขำ้มำพฒันำระบบต่ำงๆของนกัศึกษำ เป็นตน้  

 
 
 

 
      

 
 

 

       เกณฑก์ำรประเมินคุณภำพนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีหน่วยงำนภำยใน มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
มีดงัน้ี                 
      4.1 ด้านเอกสาร/รายงาน  

 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
4.1.1 ควำมสมบูรณ์ของ
เน้ือหำ 

ระดบั 3 –  เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนตำม  
                  กระบวนกำรวิจยั มีกำรรำยงำนครบ       

ทุกหวัขอ้และถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำร
พิจำรณำท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

ระดบั 2 –  เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนครบทุกหวัขอ้
และถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำท่ี
ก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

ระดบั 1 – เป็นผลงำนท่ีมีกำรรำยงำนขำดหรือไม่
ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำอยำ่ง
นอ้ย 1 หวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก 

 
 

3 

4.1.2 ช่ือเร่ือง ระดบั 3 – ช่ือเร่ืองประกอบดว้ยนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดี ส่ิงท่ีพฒันำและระบุแหล่งท่ีใช ้

ระดบั 2 – ช่ือเร่ืองประกอบดว้ยนวตักรรม/แนว 
ปฏิบติัท่ีดี และส่ิงท่ีพฒันำ 

ระดบั 1 – ช่ือเร่ืองมีเพียงองคป์ระกอบใด 
                 ประกอบหน่ึงเพียงองคป์ระกอบเดียว 
 
 

3 

4. เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวตักรรม/แนวปฏิบัติทีด่ี 
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     4.2 ด้านกระบวนการพฒันา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       4.3 คุณค่าและประโยชน์ของนวตักรรม/แนวปฏิบัติที่ดี 
 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
4.2.1 วตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยของกำร
พฒันำนวตักรรม 

ระดบั 3 –  วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร มี 
                  ควำมเป็นไปไดแ้ละสำมำรถวดัได ้
 ระดบั 2 – วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร 
                  และสำมำรถวดัได ้
ระดบั 1 – วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย สอดคลอ้ง 
                  กบัสภำพปัญหำและควำมตอ้งกำร 
 

3 

4.2.2 กำรใชห้ลกักำร
แนวคิด ทฤษฏีในกำร
พฒันำนวตักรรม 

ระดบั 3 – มีกำรสังเครำะห์ หลกักำร แนวคิด  
                ทฤษฏีมำประยกุตใ์ชไ้ดส้อดคลอ้งกบั 
                สภำพปัญหำหรือควำมตอ้งกำรพฒันำ 
ระดบั 2 – ใชห้ลกักำร แนวคิด ทฤษฎีถูกตอ้ง  
                 ตำมหลกัวชิำ และสอดคลอ้งกบั  
                 สภำพปัญหำหรือควำมตอ้งกำรพฒันำ 
ระดบั 1 – ใชห้ลกักำร  แนวคิด ทฤษฎี แต่ไม่ 
                 สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำหรือควำม 

ตอ้งกำรพฒันำ 
 

3 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
4.3.1 กำรแกปั้ญหำหรือ
พฒันำคุณภำพ 

ระดบั 3 – แกปั้ญหำหรือพฒันำไดต้รงตำม 
                วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เกิดประโยชน์ 
                อยำ่งกวำ้งขวำง 
ระดบั 2 - แกปั้ญหำหรือพฒันำไดต้รงตำม 
               วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
ระดบั 1 - แกปั้ญหำหรือพฒันำได ้แต่ไม่ 
               ครบถว้นตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 

3 
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ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
4.3.2 กำรใชท้รัพยำกร
ในกำรพฒันำ
นวตักรรม/ 
แนวปฏิบติัท่ีดี 

ระดบั 3 – ประยกุตใ์ชท้รัพยำกรท่ีมีอยูใ่นกำรพฒันำ 
                 นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีไดเ้หมำะสม 

คุม้ค่ำ และสอดคลอ้งกบับริบทของ
หลกัสูตรหรือหน่วยงำน 

ระดบั 2 – ใชท้รัพยำกรในกำรพฒันำนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดีได ้เหมำะสม คุม้ค่ำ และ
สอดคลอ้งกบับริบทของหลกัสูตรหรือ
หน่วยงำน 

ระดบั 1 – ใชท้รัพยำกรในกำรพฒันำนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดีไม่คุม้ค่ำ 

3 

4.3.3 กำรเรียนรู้ร่วมกนั ระดบั 3 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
ร่วมกนัทั้งหลกัสูตรหรือหน่วยงำน 

ระดบั 2 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
เฉพำะบำงคนภำยในหลกัสูตรหรือ
หน่วยงำน 

ระดบั 1 – กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม/แนวปฏิบติั 
ท่ีดีก่อใหเ้กิดประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้
เฉพำะบุคคล 

3 

4.3.4 ส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ 

ระดบั 3 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
                ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันำ/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                ศึกษำ คน้ควำ้ และแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
                จนสำมำรถต่อยอดหรือสร้ำงนวตักรรม 

ใหม่ได ้
ระดบั 2 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำนวตักรรม 
                ส่งเสริม  กระตุน้  ใหผู้พ้ฒันำ/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                ศึกษำ คน้ควำ้ และแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม 
ระดบั 1 – นวตักรรม/กระบวนกำรพฒันำก่อใหเ้กิด 
                กำรศึกษำคน้ควำ้ และหำควำมรู้เพ่ิมเติม 
                เฉพำะผูพ้ฒันำ 

3 
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      4.4 ด้านความคิดสร้างสรรค์  

 
 

 
 เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนน    91 – 99   รำงวลัคุณภำพระดบัดีเยีย่ม 
   คะแนน    75 – 90          รำงวลัคุณภำพระดบัดีมำก 
  คะแนน   65 – 74          รำงวลัคุณภำพระดบัดี 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
4.3.5 ผลงำนท่ีเกิดกบั
คุณภำพกำรศึกษำ 

ระดบั 3 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวที
ระดบัประเทศ 

ระดบั 2 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวทีระดบั
ภูมิภำค หรือ  ระดบัเครือข่ำย
สถำบนัอุดมศึกษำ 

ระดบั 1 – ผลงำนไดรั้บรำงวลั/น ำเสนอบนเวที
ภำยในมหำวทิยำลยั 

3 

4.3.6 กำรน ำไปใช ้ ระดบั 3 – มีขั้นตอนกำรใชไ้ม่ซบัซอ้น สำมำรถ 
                 น ำไปใชไ้ดดี้ 
ระดบั 2 – มีขั้นตอนกำรใชไ้ม่ซบัซอ้น แต่มีเง่ือนไข  
                 และขอ้จ ำกดั 
ระดบั 1 – มีขั้นตอนกำรใชซ้บัซอ้น มีเง่ือนไข และ 
                ขอ้จ ำกดั 

3 

ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ น า้หนักคะแนน 
4.4.1 นวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดีมีควำมแปลก
ใหม ่

ระดบั 3 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี ไดจ้ดลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร  

ระดบั 2 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีแปลกใหม่               
ไม่ เคยมีหรือปรำกฏมำก่อนสำมำรถน ำไป
พฒันำ/แกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ระดบั 1 – นวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีมีอยูแ่ลว้แต่
น ำมำปรับปรุงพฒันำใหม่สำมำรถน ำไป
พฒันำ/แกปั้ญหำได ้

3 
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      5.1 ระดบัหน่วยงำน   1 ตุลำคม 2557 – 30 เมษำยน 2558 
      5.2 ระดบัสถำบนั  พฤษภำคม 2558 
 
 
 

 
      
 
 

      6.1 หำกเป็นนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีดำ้นกำรเรียนกำรสอนควรมีระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรครบถว้น
ระยะเวลำท่ีก ำหนดในหลกัสูตร (15 สัปดำห์) หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้อ้งด ำเนินกำรไม่นอ้ยกวำ่              
2 หน่วยกำรเรียนรู้ และใชเ้วลำในกำรทดลองสอนไม่นอ้ยกวำ่ 4 สัปดำห์ 
      6.2 ผลงำนนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีทุกช้ินตอ้งมีกำรทดลองใชก้บัประชำกรหรือกลุ่มตวัอยำ่ง                             
      6.3 ผลงำนนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดีทุกช้ินตอ้งมีกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลองใช ้                       
      6.4 ทุกผลงำนตอ้งมีกำรรำยงำนผลของนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด                 
(ภำคผนวก ก) 
      6.5 ผลงำนทุกรำยกำรตอ้งน ำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ขนำด A3 (ภำคผนวก ข) 
      6.6 หวัหนำ้หน่วยงำนทุกหน่วยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัล ำดบัผลงำนตำมเกณฑก์ำรประเมินท่ี
ก ำหนดโดยล ำดบัท่ี 1-2 ของหน่วยงำนระดบัคณะและล ำดบัท่ี 1 ของส ำนกั/สถำบนัตอ้งน ำเสนอแบบ Oral              
บนเวทีน ำเสนอดว้ย Power point ตำมหวัขอ้ท่ีก ำหนด (ภำคผนวก ค) 
 
 
 

      
 
 
                                            
 
 
 
 
  
 

      7.1 โครงการ 1 โปรแกรมวิชา 1 นวตักรรม (รับผิดชอบโดย ทกุหลกัสตูรภายในมหาวิทยาลยั)  
      7.2 โครงการจดัท าคูมื่อและแนวปฏิบตัท่ีิดีของบคุลากรสายสนบัสนนุ (รับผิดชอบโดยส านกังาน
อธิการบดี)  
      7.3 โครงการน าเสนอนวตักรรม/แนวปฏิบตัท่ีิดี ของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
(รับผิดชอบโดยส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา) 
 
 

 
      
 
         

      8.1 ระดบัหน่วยงำนเบิกจ่ำยงบประมำณก่อนวนังำนน ำเสนอนวตักรรมระดบัมหำวิทยำลยัภำยในเดือน 
เมษำยน 2558 
      8.2 เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประกอบดว้ยรำยงำนตำมแบบฟอร์มในภำคผนวก (ก-ข)  
และ ภำคผนวก (ค)  

5. ระยะเวลาการด าเนินการ 

6. วธีิการและหลกัเกณฑ์ในการปฏิบัติ/เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 
 

7. โครงการทีเ่กีย่วข้อง 
 

8. หลกัเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ 
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                           ผลงำนใดท่ีไดรั้บคดัเลือกให้น ำเสนอบนเวทีระดบัมหำวิทยำลยัจะมีคณะกรรมกำรจำกภำยนอกมำตดัสิน
โดยมีรำงวลั ดำ้นพฒันำกำรเรียนกำรสอน และดำ้นพฒันำกระบวนกำรท ำงำน โดยมีรำงวลั ดงัน้ี 
 รางวลัที ่1  เงินรำงวลั 5,000 บำท  (ดำ้นละ 1 รำงวลั) 
  รางวลัที ่2  เงินรำงวลั 4,000 บำท  (ดำ้นละ 1 รำงวลั) 

รางวลัที ่3  เงินรำงวลั 3,000 บำท  (ดำ้นละ 1 รำงวลั) 
รางวลัชมเชย  เงินรำงวลั 2,000 บำท  (ดำ้นละ 3 รำงวลั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การน าเสนอบนเวทีและเงินรางวลั  
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รายงานการพฒันานวตักรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ช่ือหน่วยงาน 
..........................................................................................................................................................................  
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง/ผู้รับผดิชอบหลัก
............................................................................................................................. โทรศัพท์ ............................ 
โทรสาร ........................................................... E-mail address ….................................................................  
1.ช่ือผลงาน
............................................................................................................................................................. 
2. ทีม่าและความส าคัญของผลงาน (พอสังเขป)  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
3. วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการผลติผลงาน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
6. ผลการน าไปทดลองใช้กบัประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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7.  การวเิคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
8. ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ 
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
9. แนวทางในการพฒันาต่อไป 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
8.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ   หวัขอ้สำมำรถเพิ่มเติมไดห้ำกผูรั้บผดิชอบพิจำรณำวำ่จ ำเป็น เป็นประโยชน์และมีคุณค่ำต่อกำร
ปรับปรุงพฒันำ 
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รูปแบบการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือน าเสนอ 
 

โปสเตอร์ขนาด A3 ต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือหน่วยงำน 
2. ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง/ผูรั้บผิดชอบหลกั  
3.ช่ือผลงำน 
4. ท่ีมำและควำมส ำคญัของผลงำน (พอสังเขป)  
5. วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกำรผลิตผลงำน 
6. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
7. แนวทำงในกำรพฒันำต่อไป 
8. ภำพประกอบตำมเห็นสมควร 

 
หมายเหตุ    รูปแบบของโปสเตอร์ไม่ก ำหนดตำมแต่เจำ้ของผลงำนจะออกแบบ และทำงผูจ้ดังำนมีขำตั้ง
เตรียมไวใ้ห ้ 
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รูปแบบของ Presentation ที่ใช้น าเสนอบนเวทนี าเสนอ 
 

1. เวลำในกำรน ำเสนอตอ้งอยูร่ะหวำ่ง 10-15 นำที (คณะกรรมกำรใหข้อ้เสนอแนะกำรพฒันำผลงำน 5 นำที) 
2. หวัขอ้ท่ีใชน้ ำเสนอควรสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวก ก เพรำะคณะกรรมกำรไดศึ้กษำจำก
เอกสำรนั้นก่อนหนำ้ 
3. หำกตอ้งกำรน ำเสนอผลงำนเพิ่มเติมจำกภำคผนวก ก ตอ้งอยูใ่นระยะเวลำท่ีก ำหนดเท่ำนั้น 
 
หมายเหตุ    รูปแบบของ Presentation ท่ีใชน้ ำเสนอตำมแต่เจำ้ของผลงำนออกแบบแต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลำท่ี
ก ำหนดเท่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 

มาตรการและแนวปฏบิัติในการส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมกจิกรรมน าเสนอแนว
ปฏบิัติทีด่ี/นวตักรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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มาตรการและแนวปฏบิัติในการส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมกจิกรรมน าเสนอแนว
ปฏบิัติทีด่ี/นวตักรรมของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ความเป็นมา และความส าคัญ 
 แนวปฏิบติัท่ีดี และนวตักรรม เป็นผลงำนท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนของ
บุคลำกรไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกจำกจะสำมำรถใชเ้ป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหบุ้คลำกรคนอ่ืนปฏิบติัตำมได ้ยงัท ำใหเ้กิด
กำรพฒันำกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกข้ึน ดงันั้นมหำวทิยำลยัจึงใหค้วำมส ำคญั
และใหก้ำรสนบัสนุนเป็นอยำ่งมำกท่ีจะใหบุ้คลำกรไดพ้ฒันำงำนของตนเองใหเ้กิดเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี และ
นวตักรรมได ้เพื่อพฒันำคุณภำพมำปฏิบติังำนของมหำวิทยำลยัใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภำพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมใหทุ้หน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลยัมีแนวปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรมในกำรปฏิบติังำน 
2. เพื่อยกระดบัคุณภำพของผลงำนนวตักรรมใหมี้มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 
ผู้รับผดิชอบและจัดท า 

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
2. นำงสำวพนัทิพำ เยน็ญำ สังกดั ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
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แบบ  RM-3 
แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเส่ียง 

 

โครงการ/ 
ประเภทความเส่ียง 

(๑) 

ความเส่ียง 
 

(๒) 

ปัจจัยเส่ียง แนวทางตอบสนอง
ต่อความเส่ียง 

(๓) 

แผนงาน/กจิกรรม 
 

(๔) 

ผู้รับผดิชอบ/
ผู้รับผดิชอบหลกั 

(๕) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

(๖) 

-โครงกำรน ำเสนอ
นวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดี 
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนท่ีไดรั้บกำร
จดัสรรงบประมำณ
จำกมหำวทิยำลยัไม่
ส่งผลงำนเขำ้ร่วม
กิจกรรม 

ปัจจัยภายใน 
1.แต่ละหน่วยงำนท่ี
ไดรั้บกำรจดัสรร
งบประมำณไม่ไดจ้ดัท ำ
ผลงำน/จดัส่งผลงำนเขำ้
ร่วมกิจกรรม 

กำรควบคุม/ 
ลดควำมเส่ียง 
(Treat) 
 

จดัท ำเป็นมำตรกำร
ป้องกนั 
“มำตรกำรและแนว
ปฏิบติัในกำรส่งเสริม
ใหห้น่วยงำนส่ง
ผลงำนเขำ้ร่วม
กิจกรรมน ำเสนอ                              
แนวปฏิบติัท่ีดี/
นวตักรรม” 

-รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 

-นำงสำวพนัทิพำ 
เยน็ญำ 
 

ปีงบประมำณ 2558 
ปีกำรศึกษำ 2557 
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มาตรการ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานทีด่ าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
 

1. มำตรกำรส ำหรับมหำวทิยำลยั 
 

1. จดัท ำคู่มือเพื่ออธิบำยเกณฑก์ำรคดัเลือกและ
ตดัสินผลงำน 
 

พฤศจิกำยน 2557 
 

มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

- -รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 
-นำงสำวพนัทิพำ 
เยน็ญำ 

2. หนงัสือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำร
ด ำเนินกำรไปยงัคณะ ส ำนกั และสถำบนัโดย
ใหร้ำยงำนตำมแบบฟอร์มท่ีมหำวทิยำลยั
ก ำหนด 

มกรำคม, 
กุมภำพนัธ์, มีนำคม, 
เมษำยน 2558 
 

มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

- -นำงสำวพนัทิพำ 
เยน็ญำ 

3. จดัท ำหนงัสือแจง้วนัเวลำ สถำนท่ี ในกำร
จดักิจกรรม 

มีนำคม 2558 
 

มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

- -นำงสำวพนัทิพำ 
เยน็ญำ 

4. จดัท ำหนงัสือใหส่้งผลงำนและรำยช่ือ
บุคลำกรเขำ้ร่วมกิจกรรม 

1-15 เมษำยน 2558 
 

มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

- -นำงสำวพนัทิพำ 
เยน็ญำ 

5.จดักิจกรรมตำม วนัท่ี เวลำ และสถำนท่ีท่ี
ก ำหนด 
 

16-31 พฤษภำคม 
2558 

มหำวทิยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

125,000 -รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วำงแผนและประกนั
คุณภำพกำรศึกษำ 
-นำงสำวพนัทิพำ 
เยน็ญำ 
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มาตรการ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานทีด่ าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
 

2. มำตรกำรส ำหรับคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

1. จดัประชุมในระดบัคณะเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเขำ้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัเกณฑแ์ละวธีิกำร
คดัเลือกผลงำน 
 

ธนัวำคม  2557 
 
 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 

2. มอบคู่มือท่ีไดรั้บจำกมหำวทิยำลยัใหก้บั
หลกัสูตร / หน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรเงิน
จำกมหำวทิยำลยัใหด้ ำเนินโครงกำร 
 

ธนัวำคม 2557 
 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 

3. แจง้ใหทุ้กหลกัสูตร / หน่วยงำนในสังกดัส่ง
รำยงำนติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำร
ด ำเนินกำร 
 

มกรำคม, 
กุมภำพนัธ์, มีนำคม, 
เมษำยน 2558 
 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 

4. แจง้วนัเวลำ สถำนท่ี ในกำรจดักิจกรรมให้
หลกัสูตร / หน่วยงำนในสังกดัรับทรำบ 
 
 

มีนำคม 2558 
 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 
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มาตรการ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานทีด่ าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
 

5. รวบรวมผลงำนของแต่ละหลกัสูตร / 
หน่วยงำนในสังกดัส่งมำยงัมหำวทิยำลยั 

16-30 เมษำยน 2558 
 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 

6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรคดัเลือกผลงำนใน
ระดบัคณะ/ส ำนกั/สถำบนั เพื่อน ำเสนอบนเวที
ในระดบัมหำวทิยำลยัตำมเกณฑท่ี์
มหำวทิยำลยัก ำหนด โดยคดัเลือกมำหน่วยงำน
ละ 2ช้ินงำน 

1-10 พฤษภำคม 
2558 
 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 

6. ส่งรำยช่ือบุคลำกรเขำ้ร่วมกิจกรรม 
 

3-7 พฤษภำคม 2558 
 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 

7. แจง้ก ำหนดกำรในกำรจดักิจกรรมกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ก่อนวนัจดักิจกรรม  
7 วนั 

แต่ละคณะ/ส ำนกั/
สถำบนั 

- คณะ/ส ำนกั/สถำบนั 

3. มำตรกำรส ำหรับหลกัสูตร/
หน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรจดัสรร
งบประมำณ 

ใชห้ลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัตำมคู่มือและแนว
ปฏิบติั กำรพฒันำและคดัเลือกนวตักรรม/แนว
ปฏิบติัท่ีดี มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

พฤศจิกำยน 2557-
พฤษภำคม 2558 

แต่ละหลกัสูตร/
หน่วยงำน 

ตำมท่ี
มหำวทิยำลยั
จดัสรร 
หลกัสูตรละ 
10,000 บำท 
และ หน่วยงำน
ละ 2,000 บำท  

หลกัสูตร/หน่วยงำนท่ี
ไดรั้บกำรจดัสรร
งบประมำณจำก
มหำวทิยำลยั 
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มาตรการส าหรับมหาวิทยาลัย 

มาตรการส าหรับคณะ/ส านัก/สถาบัน 

จดัท ำคู่มือเพื่ออธิบำยเกณฑก์ำรคดัเลือกและตดัสิน
ผลงำน 

หนงัสือติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินกำรไปยงั
คณะ ส ำนกั และสถำบนั  โดยใหร้ำยงำนตำมแบบฟอร์ม
ท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 

จดัท ำหนงัสือแจง้วนัเวลำ สถำนท่ี ในกำรจดักิจกรรม 

จดัท ำหนงัสือใหส่้งผลงำนและรำยช่ือบุคลำกรเขำ้ร่วม
กิจกรรม 

จดักิจกรรมตำม วนัท่ี เวลำ และสถำนท่ีท่ีก ำหนด 

จดัประชุมในระดบัคณะเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ร่วมกนัเก่ียวกบัเกณฑแ์ละวธีิกำรคดัเลือกผลงำน 

มอบคู่มือท่ีไดรั้บจำกมหำวทิยำลยัใหก้บัหลกัสูตร / 
หน่วยงำนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรเงินจำกมหำวทิยำลยัให้
ด ำเนินโครงกำร 

แจง้ใหทุ้กหลกัสูตร / หน่วยงำนในสังกดัส่งรำยงำน
ติดตำมควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินกำร 

มาตรการและแนวปฏบิัติในการส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วม
กจิกรรมน าเสนอแนวปฏบิัติทีด่ี/นวตักรรมของหน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบ 
                  (ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แจง้วนัเวลำ สถำนท่ี ในกำรจดักิจกรรม ใหห้ลกัสูตร / 
หน่วยงำนในสังกดัรับทรำบ 

รวบรวมผลงำนของแต่ละหลกัสูตร / หน่วยงำนในสังกดั
ส่งมำยงัมหำวทิยำลยั 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรคดัเลือกผลงำนในระดบัคณะ 
ส ำนกั/สถำบนั เพื่อน ำเสนอบนเวทีในระดบัมหำวทิยำลยั 
ตำมเกณฑท่ี์มหำวทิยำลยัก ำหนด โดยคดัเลือกมำ
หน่วยงำนละ 2 ช้ินงำน 

ส่งรำยช่ือบุคลำกรเขำ้ร่วมกิจกรรม 

แจง้ก ำหนดกำรในกำรจดักิจกรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด 

มาตรการส าหรับหลกัสูตร/หน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ใชห้ลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัตำมคู่มือและแนวปฏิบติั 
กำรพฒันำและคดัเลือกนวตักรรม/แนวปฏิบติัท่ีดี 
มหำวทิยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 


