


 

รางวัลการนำเสนอผลงาน 

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา 

  

1. ประเภทบทความดีเด1น 3 ประเด็นยุทธศาสตร;  

1.1 ด%านการผลิตบัณฑิต 

1.2 ด%านการวิจัย 

1.3 ด%านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ผู%ชนะการประกวดในแตDละด%านจะต%องมีคะแนนผลงานอยูDระดับคุณภาพดีเดDน  

ได%คะแนนต้ังแตD 80 คะแนนข้ึนไป  

  

2. ประเภทกิจกรรม Popular Vote ประเด็นยุทธศาสตร; 

  1.1 จำนวนผู%เข%าอDาน (สนใจ) บทความ มากท่ีสุด 

 1.2 จำนวนการ Share (เผยแพรD) บทความ มากท่ีสุด 

 1.3 จำนวนการ Comments (แลกเปล่ียน) บทความ มากท่ีสุด  

 

  -รางวัลผู%ชนะการประกวดการนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี” แตDละประเภท จะได%รับถ%วยรางวัล

พร%อมประกาศนียบัตร 

 -ผู%เข%ารDวมสDงผลงานตามเง่ือนไข จะได%รับประกาศนียบัตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำหนดการประกวดผลงาน 

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา 

 

 9 – 31 กรกฎาคม 2564  ระยะเวลาการสDงผลงานเข%ารDวมประกวด 

 2 – 6 สิงหาคม 2564  ประกาศผลรายช่ือผู%เข%ารDวมประกวดแตDละประเภท 

 9- 13 สิงหาคม 2564  คณะกรรมการพิจารณาบทความ ประเภท บทความดีเดDน 

 9-13 สิงหาคม 2564  สัปดาหmประกวดบทความ ประเภท Popular Vote 

 16-20 สิงหาคม 2564  ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  กรอบการเขียนนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ด”ี 

การจัดการความรูA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา ประจำปF 2564 

 ..................................... 

 

ช่ือผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี” ……………………………………………………………......…………………………………….……… 

หน1วยงาน……........………………………………………………………………………………………........…………………................ 

ช่ือ-สกุล ผูYนำผลงาน……........………………………………………………………………………………………......………...……… 

โทรศัพท;มือถือ............................................................E-mail…………………………….………………......………………. 

1.ประเภทผลงาน 

     ด%านการผลิตบัณฑิต 

     ด%านการวิจัย 

     ด%านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

2.บทสรุป (สรุปเน้ือหาสำคัญของงาน ไมDควรเกิน 10 บรรทัด) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

3.ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติท่ีดี”  (ระบุสภาพปuญหา ความต%องการหรือเหตุผลความจำเปvน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

4.วัตถุประสงค; และเปdาหมายของการดำเนินการ (ระบุวัตถุประสงคmชัดเจนและกำหนดเปwาหมายอยDางเปvน

รูปธรรม ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล%องกับสภาพปuญหา) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

5.กระบวนการดำเนินงาน (ระบุวิธีการ กระบวนการหรือข้ันตอน และเคร่ืองมือการจัดการความรู%ท่ีใช%) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

6.ผลการดำเนินงานและประโยชน;ท่ีไดYรับ (ระบุผลความสำเร็จของการดำเนินงานให%เปvนไปตามวัตถุประสงคm 

ท่ีสามารถแก%ปuญหาได%) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 



7.การเผยแพร1 (ระบุวิธีการท่ีทำให%เห็นรDองรอยหลักฐานการเผยแพรDผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี”) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

8.ปjจจัยความสำเร็จ (ระบุบุคคลที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ และทรัพยากร ท่ีสนับสนุนให%งานประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

9.ปjญหาอุปสรรคและขYอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต1อไป (ถ%ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

10.เอกสารอYางอิง (ถ%ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

 

 

***หมายเหตุ**** 

ควรมีภาพประกอบ อาจอยู1ในแต1ละหัวขYอก็ไดY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการพิจารณาหลักเกณฑPการใหAคะแนนผลงาน 

“แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา 

(คะแนนรวม 100 คะแนน) 

 

1. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติท่ีดี” ท่ีท1านนำเสนอ (20 คะแนน)  

-ระบุสภาพปuญหา ความต%องการหรือเหตุผล ความจำเปvนที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา บุคลากร หนDวยงาน

ของทDานท่ีจะพัฒนา “แนวปฏิบัติท่ีดี” ในด%านท่ีระบุไว%ได%ชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญของปuญหา            

มีแนวทางแก%ปuญหาหรือการพัฒนาที่สอดคล%องกับความต%องการของนักศึกษา บุคลากร หนDวยงาน 

และความสอดคล%องของ “แนวปฏิบัติท่ีดี” ในประเด็นท่ีเก่ียวข%อง  

2. วัตถุประสงค; และเปdาหมายของการดำเนินการ (15 คะแนน) 

-ระบุวัตถุประสงคmชัดเจน และกำหนดเปwาหมายของการดำเนิน “แนวปฏิบัติที่ดี” อยDางเปvนรูปธรรม         

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล%องกับสภาพปuญหา และความต%องการของนักศึกษา บุคลากร 

หนDวยงาน 

3. กระบวนการดำเนินงาน (20 คะแนน) 

- ระบุกระบวนการ หรือขั ้นตอนในการดำเนินงาน “แนวปฏิบัติที ่ดี” ในแตDละด%าน ซึ ่งจะต%อง

สอดคล%องกับวัตถุประสงคm และเปwาหมาย มีการนำเสนอเปvนรูปแบบ (Model) อยDางชัดเจน สามาร

นำไปปฏิบัติได%อยDางแท%จริง 

4. ผลการดำเนินงานและประโยชน;ท่ีไดYรับ (25 คะแนน) 

-ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานให%เปvนไปตามวัตถุประสงคmและเปwาหมาย สามารถแก%ปuญหาและ

พัฒนาผู%เรียนกDอให%เกิดประโยชนmรDวมกันท้ังนักศึกษา บุคลากร และหนDวยงาน 

5. การเผยแพร1 (10 คะแนน) 

-ระบุวิธีท่ีทำให%เห็นรDองรอยหลักฐานการเผยแพรDผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี” และได%รับการยอมรับ 

6. ปjจจัยความสำเร็จ (10 คะแนน) 

-ระบุบุคคลท่ีรับผิดชอบ การบริหารจัดการ และมีทรัพยากร สนับสนุนให%งานประสบผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงคm 

 

 

***ปjญหาอุปสรรค ขYอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต1อเน่ือง และเอกสารอYางอิง*** 

ไม1มีคะแนน แต1ใชYประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

 

 

 



เกณฑPการใหAคะแนนผลงาน  

“แนวปฏิบัติที่ดี”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลAานนา 

  

ลำดับ ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียด เกณฑ;การใหYคะแนน ร1อยรอย/

หลักฐานอYางอิง 

1 ความสำคัญของ 

“แนวปฏิบัติท่ีดี” 

(20 คะแนน) 

1.ระบุสภาพปuญหาความ

ต%องการหรือเหตุผล ความ

จำเปvนท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

บุคลากร หนDวยงาน ท่ี

ต%องการพัฒนาเปvน “แนว

ปฏิบัติท่ีดี” ในด%านท่ีระบุไว%

ชัดเจน 

 

2.มีการจัดลำดับความสำคัญ

ของปuญหาหรือความต%องการ

พัฒนาและมีหลักฐานอ%างอิง 

 

3.มีแนวทางแก%ปuญหาหรือการ

พัฒนาโดยใช%หลักการในการ

ออกแบบผลงานท่ีสัมพันธmกับ

ปuญหาหรือส่ิงท่ีพัฒนา 

 

4.สอดคล%องกับความต%องการ

ของนักศึกษา บุคลากร 

หนDวยงาน 

 

5.ความสอดคล%องของ “แนว

ปฏิบัติท่ีดี” ด%านท่ีเก่ียวข%อง 

-เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียดครบถ%วน ถูกต%อง

และชัดเจน ได% 20 คะแนน 

-เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 15

คะแนน 

-เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 10 

คะแนน 

-เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและไมD

ชัดเจนทุกประเด็น ได% 5 

คะแนน 

 

 

2 วัตถุประสงค;และ 

เปdาหมายของ 

1. กำหนดวัตถุประสงคmและ 

เปwาหมายของการดำเนินงาน 

“แนวปฏิบัติท่ีดี” ได%อยDาง

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ครบถ%วน ถูกต%อง

 



การดำเนินการ 

“แนวปฏิบัติท่ีดี” 

(15 คะแนน) 

ชัดเจน เปvนรูปธรรมท้ังเชิง

ปริมาณและ คุณภาพ  

 

2. วัตถุประสงคmและเปwาหมาย 

สอดคล%องกับสภาพปuญหา 

และ ความต%องการของ

นักศึกษา บุคลากร หนDวยงาน 

   

และชัดเจน 

ได% 15 คะแนน  

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนทุกประเด็น ได% 10 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและไมD

ชัดเจนทุกประเด็น ได% 5 

คะแนน  

3 กระบวนการ 

ดำเนินงาน 

“แนวปฏิบัติท่ีดี”  

(20 คะแนน)  

 

1. มีกระบวนการ วิธีการ หรือ 

ข้ันตอนในการดำเนินงาน 

ข้ันตอน การนำไปใช%และการ

พัฒนา “แนวปฏิบัติท่ีดี” ใน

ด%านน้ัน ๆ สอดคล%องกับ

วัตถุประสงคmและเปwาหมาย  

 

2. มีการนำเสนอเปvนรูปแบบ 

(Model) อยDางชัดเจนเปvน 

แบบอยDางได%  

 

3. มีการดำเนินการตาม

ข้ันตอน ท่ีออกแบบไว%และมี

การปรับปรุง หรือพัฒนาอยDาง

ตDอเน่ือง  

4. สามารถนำไปปฏิบัติได%จริง 

มีวิธีการหรือองคmความรู%ใหมD 

ๆ มีความคิดริเร่ิมสร%างสรรคm  

 

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ครบถ%วน ถูกต%อง

และชัดเจน 

ได% 20 คะแนน  

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 15 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 10 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและไมD

ชัดเจนทุกประเด็น ได% 5 

คะแนน  

 



4 ผลการ 

ดำเนินการและ 

ประโยชน;ท่ีไดYรับ 

“แนวปฏิบัติท่ีดี”  

(25 คะแนน)  

 

1. ผลสำเร็จของการ

ดำเนินงาน เปvนไปตาม

วัตถุประสงคmหรือ เปwาหมาย 

โดยมีหลักฐานหรือข%อมูล 

ประกอบ  

 

2. ผลสำเร็จของการ

ดำเนินงาน เปvนการแก%ปuญหา

และพัฒนานักศึกษา บุคลากร 

หนDวยงานได%ตรงตาม

วัตถุประสงคmและเปwาหมายได%

อยDางครบถ%วน  

 

3. ผลสำเร็จของการ

ดำเนินงานมีคุณคDาและเปvน

ประโยชนmท่ีรDวมกันท้ัง

หนDวยงาน หรือ อ่ืน ๆ ในเชิง

ประจักษm  

 

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ครบถ%วน ถูกต%อง

และชัดเจน 

ได% 25 คะแนน  

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 20 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 15 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและไมD

ชัดเจนทุกประเด็น ได% 5

คะแนน  

 

 

 

 

 

5 การเผยแพร1 

“แนวปฏิบัติท่ีดี”  

( 10 คะแนน )  

 

1. มีการเผยแพรD หรือได%รับ

การยอมรับในระดับหนDวยงาน 

 

2. มีการเผยแพรD หรือได%รับ

การยอมรับในระดับหนDวยงาน

อ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

 

3. มีการเผยแพรD หรือได%รับ

การยอมรับในระดับหนDวยงาน

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ครบถ%วน ถูกต%อง

และชัดเจน 

ได% 10 คะแนน  

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

 



อ่ืนภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

 

ชัดเจนบางประเด็น ได% 7 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 5 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและไมD

ชัดเจนทุกประเด็น ได% 3 

คะแนน  

 

6 ปjจจัย 

ความสำเร็จ  

(10 คะแนน)  

 

1. มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบและ

การ บริหารจัดการท่ีชDวยให%

งานประสบ ผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงคm โดยมี การ

พัฒนาผลงานอยDางตDอเน่ือง  

 

2. มีทรัพยากร สนับสนุนให%

งาน ประสบผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงคm อยDางตDอเน่ือง  

 

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ครบถ%วน ถูกต%อง

และชัดเจน 

ได% 10 คะแนน  

- เขียนครอบคลุมทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมD ถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 7 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและ

ชัดเจนบางประเด็น ได% 5 

คะแนน  

- เขียนไมDครบทุกข%อและมี 

แนวทางการเขียนตาม

รายละเอียด ไมDถูกต%องและไมD

ชัดเจนทุกประเด็น ได% 3 

คะแนน  

 


