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การสรรหา Best Practices กลุมความรู 

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 ไดกําหนดไววา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร

แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือ

นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตอง

สงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด

ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีการดําเนินการการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัยมาตั้งแต

ปงบประมาณ 2549 โดยไดริเร่ิมจัดตั้งเปนชุมชน SSRU.KM ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “We can make a 

difference by KM” ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดมีการจัดการความรูท่ัวท้ังองคกร โดยไดจัดทําแผนการ

จัดการความรู ประกอบดวย 6 แผน คือ แผนที่ 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ แผนที่ 2 พัฒนาบุคลากร 

แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน แผนที่ 4 วิจัยและสรางองคความรู แผนที่ 5 บริการวิชาการ และแผน

ที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือเปนการประเมินผลและติดตามการจัดกิจกรรมการจัดการความรู

ของทุกแผน และเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ “สรรหา 

Best Practice กลุมความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553” ข้ึน  

 

วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ  

2. เพ่ือเปนแนวทางสําหรับกลุมความรูนําไปปรับใชในการดําเนินการ 

3. เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบ และประเมินผลตนเองสําหรับกลุมความรู 
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กระบวนการสรรหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≥ 15 คะแนน ไดรับประกาศนียบัตรการ

มีสวนรวม 

 

กลุมความรูจัดบอรดนิทรรศการ 

 ≥ รอยละ 
81 

 รอยละ 
51-79 

 ≤ รอยละ 
50 

หนวยงานสงกลุมความรูเขารวมการสรรหา Best Practice 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู ระดับแผนท่ี 1-6 คัดกรองกลุมความรู  

(แผนละไมเกิน 3 กลุม) 

ไมผาน 

คณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุมความรู 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของกลุมความรู 

รางวัลแบบอยางโดดเดน 
Good Practice Award 

รางวัลแบบอยางดีเดน 
Best Practice Award 

รางวัลการมีสวนรวม 
Challenger 

ประกาศรับสมัคร 

คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปผลการสรรหา Best Practice โดยพิจารณาจาก
คะแนนเอกสารหลักฐานของกลุมความรูและการจัดบอรดนิทรรศการ  

ผาน 

มอบรางวัล 
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เกณฑการพิจารณา 

คณะอนุกรรมการจัดการความรูไดรวมกันกําหนดรางเกณฑการพิจารณา เพ่ือวัดความสําเร็จของ

การจัดการความรูของกลุมความรูตางๆ และเสนอใหกับคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุมความรู 

ของมหาวิทยาลัยไดพิจารณา เพ่ือนํามาสรรหา Best Practice กลุมความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ดังนี้ 

 เกณฑการพิจารณาแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 เกณฑการพิจารณารอบคัดเลือก มี

น้ําหนักรอยละ 20 และสวนท่ี 2 เกณฑการพิจารณารอบตัดสิน มีน้ําหนักรอยละ 80 โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

สวนที่ 1 เกณฑการพิจารณารอบคัดเลือก โดยพิจารณาจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

จัดการความรูของกลุม แบงออกเปน 2 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ดานการวางแผนและการนําไปปฏิบัติ  คะแนนเต็ม 12 คะแนน 

คําอธิบาย : เพ่ือใหกลุมความรูไดจัดทําแผนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนน

การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม รวมท้ังการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใหมีความยืดหยุนและทันตอการ

เปล่ียนแปลง  

ตัวช้ีวัด ระดับการประเมิน หลักฐาน 

1 2 3 

1.  ความสมบรูณของ

แผนปฏิบัติงานการ

จัดการความรู 

ไมมีแผนหรือมีแผน

ไมเปนเอกสาร 

มีเอกสารแผนแต

ไมครบสมบูรณ 

มีเอกสารแผน

ครบสมบูรณ

และรับรู

รวมกันท้ังกลุม 

1. แผนปฏิบตัิการ 

KM ของกลุม 

2. รอยละของสมาชิก

กลุมท่ีเขาไปมีสวนรวม

ในการจดัทําแผนปฏิบตัิ

งานจัดการความรูของ

กลุม 

 < 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

2. บันทึกการจัดทํา

แผน 

 

3. รอยละของการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่

จัดทําไว 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

3. เอกสารหลักฐาน

ท่ีแสดงการ

ดําเนนิงานในแตละ

กิจกรรมในแผน 

4. ความทันสมัยของ

แผนปฏิบัติงานจัดการ

ความรูท่ีปรับไดทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

ไมเคยมีการทบทวน

แผนหรือมีการ

ทบทวนโดยการ

พูดคุยอยางไมเปน

ทางการกับสมาชิก 

พูดคุยอยางเปน

ทางการแตไมมี

บันทึกและไมมี

การปรับปรุง

แผนปฏิบัติงาน 

มีการทบทวน 

และมีการ

ปรับปรุง

แผนปฏิบัติงาน 

4. บันทึกการ

ทบทวนแผนและ

การปรับปรุง

แผนปฏิบัติงาน  
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มิติที่ 2 ดานการแลกเปล่ียนและการนําความรูไปใช คะแนนเต็ม 18 คะแนน 

คําอธิบาย : เพ่ือเปนเกณฑในการดูผลผลิต และผลลัพธของการจัดการความรู โดยกลุม

ความรูไดปฏิบัติตามแผน ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกภายในกลุมความรู เนนใหทุกคนมี

สวนรวมในการแลกเปลี่ยนและการนําองคความรูไปใชการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมท้ังการนําความรูท่ี

ไดจากการปฏิบัติมาถายทอดตอ  

 

ตัวช้ีวัด ระดับการประเมิน หลักฐาน 

1 2 3 

1. รอยละของผลการปฏิบตังิานท่ี

เปนไปตามแผน 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

1. กระบวนการและผล

การปฏิบัติงานตามแผน 

2. รอยละของสมาชิกกลุมท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

2. บันทึกการประชุม/ 

การสื่อสารเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู ของ 

กลุมความรู 

3. รอยละของสมาชิกกลุมท่ีนํา

ความรูจากการปฏิบัติงานไป

ถายทอดตอ 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

3. บันทึกความรูฝงลึกของ

สมาชิกกลุมในรูปแบบ

ตางๆ  

4. รอยละของสมาชิกกลุมท่ีนํา

ความรูไปใชในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

4. บันทึกการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกจาก

การแลกเปล่ียนเรียนรู 

5. รอยละของสมาชิกกลุมท่ี

สรางสรรคองคความรูใหม  

< 10 % 11-19% 20% ข้ึนไป 

 

5. บันทึกองคความรูใหม

ท่ีเกิดข้ึนจากกลุมความรู 

6. รอยละขององคความรูท่ีไดรับ

การบันทึกเปนคลังความรูตอองค

ความรูท้ังหมด 

< 49 % 50-99% 100%  

 

6. บันทึกคลังความรูของ

กลุมความรู 
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สวนที่ 2 เกณฑการพิจารณารอบตัดสิน พิจารณาจาก 2 สวน คือ  

1. พิจารณาจากคะแนนท่ีไดจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของกลุมความรู น้ําหนัก 

รอยละ 20  

2. พิจารณาจากจัดบอรดนิทรรศการองคความรู น้ําหนักรอยละ 80 มีประเด็นการ

พิจารณา 4 ประเด็น ดังนี้  
 

ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา ระดับการประเมิน 

1 รูปแบบการนําเสนอ 

1.1 ความสอดคลอง
ระหวางหัวเรื่อง  

และเน้ือหา 

1-5 6-8 9-10 

หัวเรื่องบอกวาทํา

อะไรแตเน้ือหาไมได

ตอบวาทําอยางไร 

ตองซักถาม 

เน้ือหาตอบไดวาใน

หัวเรื่องน้ีมีวิธีทาํ

อยางไร  

เมื่อตรวจสอบจากเน้ือหา

ไปหัวเรื่องจะตอบคําถาม

ไดวาทําไปทําไม และเมื่อ

ตรวจสอบจากหัวเรื่องไป

เน้ือหา จะมองเห็นวิธีการ

ปฏิบัติวาทําอยางไรเพื่อ

ตอบหัวเรื่องไดชัดเจน 

1.2 ความชัดเจนของ
การสื่อสาร 

1 2-3 4-5 

ดูแลวไม 

เขาใจความเชื่อมโยง

ของเน้ือหา 

เน้ือหาที่นําเสนอ

เขาใจไดแตยังไม

ตอเน่ืองและ

เชื่อมโยง 

เน้ือหาที่นําเสนอตอเน่ือง

มองเห็นความเช่ือมโยง

ของสารที่ตองการเสนอได

ชัดเจน 

1.3 ความคิดสรางสรรค
ในการนําเสนอผลงาน 

1 2-3 4-5 

ไมกระตุนความสนใจ กระตุนความสนใจ  กระตุนความสนใจและ

ความคิด    

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

2 ดานกระบวนการการไดมาซ่ึงองคความรู 

 2.1 การกําหนด

ประเด็นการจัดการ

ความรู (หัวปลา) 

1 2-3 4-5 

 บอกที่มาไมได เกิดจากความ

ตองการในการแกไข

ปญหาการทํางาน 

เกิดจากความตองการใน

การพัฒนางานตาม

ภาระหนาที ่

 2 . 2  แ น ว ท า ง ก า ร

ดําเนินงานของกลุม 

1-5 6-8 9-10 

 ไมมีวิธีการปฏบิัติใน

การดําเนินงาน หรือมี 

แตไมชัดเจน 

มีวิธีปฏิบัติในการ

ดําเนินงาน แตไม

สมบรูณ 

มีวิธีการปฏิบัติในการ

ดําเนินงานเปนข้ันตอน

และตอเน่ืองกัน 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา ระดับการประเมิน 

 2.3 วิธีการแลกเปลี่ยน

เ รี ย น รู ข อ ง ส ม า ชิ ก

ภายในกลุม 

1-5 6-8 9-10 

 ไมระบุวิธีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

มีวิธีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 1-2 วิธ ี

มีวิธีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

มากกวา 2 วิธี และมีการ

แลกเปลี่ยนทั้งแบบพบ

หนาและแบบเสมือน 

 2 .4 การจัดเ ก็บองค

ความรูที่เกิดข้ึน 

1 2-3 4-5 

 มีรองรอยของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แต

ไมมีการบันทึก 

มีบันทึกการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

แตยังไมได

สังเคราะหเปนองค

ความรู 

มีบันทึกในรูปแบบที่กลุม

งานสามารถนําไปใชได

ทันที  

คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

3 ดานเน้ือหา 

 3.1 องคความรูที่แสดง 

 

1-5 6-8 9-10 

 มาจากความรูแจงชัด

ซ่ึงคนความาจาก

แหลงความรูภายนอก 

เปนความรูฝงลึกซ่ึง

ไดมาโดยการ

ปฏิบัติงานจริงของ

สมาชิก 

มีการนําความรูฝงลึกของ

สมาชิกไปปฏิบติัและตอ

ยอดความรู 

 3.2 การใชองคความรูที่

แสดงในการปฏิบัติงาน 

 

1-5 6-8 9-10 

 ไมมีหลักฐานของการ

นําองคความรูไปใช

งาน 

มีหลักฐานการนํา

องคความรูไปใช

งานแตไมมีการ

ทบทวน 

มีหลักฐานการนําความรู

ไปใชงานและการทบทวน 

หลังใช 

 3.3 การยอมรบัองค

ความรูจากสมาชิก

ภายในกลุม 

1 2-3 4-5 

 ไมมีหลักฐานทีแ่สดง

ถึงการรับรูของสมาชิก 

มีหลักฐานแสดงการ

รับรูวามีแตไมสนใจ

นําไปใช 

มีหลักฐานแสดงการรับรู

วามีและไดนําไปทดลองใช 

คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
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ลําดับท่ี ประเด็นการพิจารณา ระดับการประเมิน 

4 ดานประโยชนท่ีไดรับ 

 4 . 1  ประ โยชน ต อ ผู

เยี่ยมชม 

1-5 6-8 9-10 

  ไมเห็นวาองคความรูมี

ประโยชน 

คิดวามีประโยชนแต

ยังไมไดคิดถึงการ

นําไปประยุกต 

เห็นประโยชนและเห็น

แนวทางของการนําไป

ประยุกตเพื่อพัฒนางาน 

 4 . 2  ป ร ะ โ ย ช น ต อ

มหาวิทยาลัย 

1-5 6-10 10-15 

 เปนองคความรูที่ไม

สอดคลองกับภาระ

งานของกลุมและของ

มหาวิทยาลยั 

เปนองคความรูที่

ชวยในการทํางาน

ของกลุมใหมี

คุณภาพมากขึน้ 

เปนองคความรูที่ชวยใน

การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลยัใหบรรลุ

เปาหมายตัวช้ีวัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ 

คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

 

เกณฑการตดัสิน เปนการนาํคะแนนจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของกลุมความรู และการ

จัดบอรดนิทรรศการองคความรู มารวมกันและคดิเปนรอยละ  

 

 

ประเภทรางวัลและมูลคารางวัล 
 

ช่ือรางวัล มูลคารางวัล คะแนน 

Best Practice Award 

(รางวัลแบบอยางดีเดน) 

รางวัลละ 20,000 บาท 

 

≥ รอยละ 81 

Good Practice Award 

(รางวัลแบบอยางโดดเดน) 

รางวัลละ 10,000 บาท  

(ไมจํากัดจํานวน) 

รอยละ 51-79  

Challenger (รางวัลการมีสวนรวม) รางวัลละ 5,000 บาท 

(ไมจํากัดจํานวน) 

≤ รอยละ 50  
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรมการใหคะแนน 

กลุมความรู....................................................................................................................... 

สวนที่ 1 เกณฑการพิจารณารอบคัดเลือก พิจารณาจากเอกสารสรุปผลการดาํเนินงานของกลุมความรู 

แบงออกเปน 2 มิติ ดังนี ้

 

ตัวช้ีวัด ระดับการประเมิน คะแนนที่ได ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ 1 2 3 

มิติที่1 ดานการวางแผนและการนําไปปฏิบัต ิ

1. ความสมบรูณ

ของแผนปฏิบตัิงาน

การจัดการความรู 

ไมมีแผนหรือ

มีแผนไมเปน

เอกสาร 

มีเอกสาร

แผนแตไม

ครบสมบูรณ 

มีเอกสารแผน

ครบสมบูรณ

และรับรู

รวมกันท้ังกลุม 

  

2. รอยละของ

สมาชิกกลุมท่ีเขาไป

มีสวนรวมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติ

งานจัดการความรู

ของกลุม 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

  

3. รอยละของการ

ปฏิบัติงานตามแผน

ท่ีจัดทําไว 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

  

4. ความทันสมัยของ

แผนปฏิบัติงาน

จัดการความรูท่ีปรับ

ไดทันตอการ

เปล่ียนแปลง 

ไมเคยมีการ

ทบทวนแผน

หรือมีการ

ทบทวนโดย

การพูดคุย

อยางไมเปน

ทางการกับ

สมาชิก 

พูดคุยอยาง

เปนทางการ

แตไมมีบันทึก

และไมมีการ

ปรับปรุง

แผนปฏิบัติ

งาน 

มีการทบทวน 

และมีการ

ปรับปรุง

แผนปฏิบัติงาน 

  

รวม  
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ตัวช้ีวัด ระดับการประเมิน คะแนนที่ได ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ 1 2 3 

มิติที่ 2 ดานการแลกเปล่ียนและการนําความรูไปใช 

1. รอยละของผล

การปฏิบัติงานท่ี

เปนไปตามแผน 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

  

2. รอยละของ

สมาชิกกลุมท่ีมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

  

3. รอยละของ

สมาชิกกลุมท่ีนํา

ความรูจากการ

ปฏิบัติงานไป

ถายทอดตอ 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

  

4. รอยละของ

สมาชิกกลุมท่ีนํา

ความรูไปใชในการ

ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

< 64 % 65-80% 80% ข้ึนไป 

 

  

5. รอยละของ

สมาชิกกลุมท่ี

สรางสรรคองค

ความรูใหม  

< 10 %  11-19% 20% ข้ึนไป 

 

  

6. รอยละขององค

ความรูท่ีไดรับการ

บันทึกเปนคลัง

ความรูตอองค

ความรูท้ังหมด 

< 49 % 50-99% 100%  

 

  

รวม  

คะแนนรวม  
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สวนที่ 2 เกณฑการพิจารณารอบตัดสิน พิจารณาจาก 2 สวนคือ 1) คะแนนท่ีไดจากการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานของกลุมความรู และ2) คะแนนจากการจัดบอรดนิทรรศการองคความรู  
 

ลําดับท่ี ประเด็นการ

พิจารณา 

ระดับการประเมิน คะแนนที่ได ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ 

1 รูปแบบการนําเสนอ 

1.4 ความ
สอดคลองระหวาง

หัวเรื่อง  

และเน้ือหา 

1-5 6-8 9-10   

หัวเรื่องบอก

วาทําอะไรแต

เน้ือหาไมได

ตอบวาทํา

อยางไร ตอง

ซักถาม 

เน้ือหาตอบได

วาในหัวเรื่องน้ี

มีวิธีทําอยางไร  

เมื่อตรวจสอบ

จากเน้ือหาไปหวั

เรื่องจะตอบ

คําถามไดวาทํา

ไปทําไม และ

เมื่อตรวจสอบ

จากหัวเรื่องไป

เน้ือหา จะ

มองเห็นวิธีการ

ปฏิบัติวาทํา

อยางไรเพื่อตอบ

หัวเรื่องได

ชัดเจน 

1.5 ความชัดเจน
ของการสื่อสาร 

1 2-3 4-5   

ดูแลวไม 

เขาใจความ

เชื่อมโยงของ

เน้ือหา 

เน้ือหาที่

นําเสนอเขาใจ

ไดแตยังไม

ตอเน่ืองและ

เชื่อมโยง 

เน้ือหาที่

นําเสนอตอเน่ือง

มองเห็นความ

เชื่อมโยงของ

สารที่ตองการ

เสนอไดชัดเจน 

  

1.6 ความคิด
สรางสรรคในการ

นําเสนอผลงาน 

1 2-3 4-5   

ไมกระตุน

ความสนใจ 

กระตุนความ

สนใจ  

กระตุนความ

สนใจและ

ความคิด    

  

รวม    
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ลําดับท่ี ประเด็นการ

พิจารณา 

ระดับการประเมิน คะแนนที่ได ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ 

2 ดานกระบวนการการไดมาซ่ึงองคความรู 

 2.1 การกําหนด

ประเด็นการจัดการ

ความรู (หัวปลา) 

1 2-3 4-5   

 บอกที่มา

ไมได 

เกิดจาก

ความ

ตองการใน

การแกไข

ปญหาการ

ทํางาน 

เกิดจากความ

ตองการในการ

พัฒนางานตาม

ภาระหนาที ่

  

 2.2 แนวทางการ

ดําเนินงานของ

กลุม 

1-5 6-8 9-10   

 ไมมีวิธีการ

ปฏิบัติในการ

ดําเนินงาน 

หรือมี แตไม

ชัดเจน 

มีวิธีปฏิบัติ

ในการ

ดําเนินงาน 

แตไม

สมบรูณ 

มีวิธีการปฏิบัติใน

การดําเนินงานเปน

ข้ันตอนและ

ตอเน่ืองกัน 

  

 2.3 วิธีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ของสมาชิกภายใน

กลุม 

1-5 6-8 9-10   

 ไมระบุวิธีการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

มีวิธีการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 1-2 

วิธี 

มีวิธีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

มากกวา 2 วิธี และ

มีการแลกเปลีย่น

ทั้งแบบพบหนา

และแบบเสมือน 

  

 2.4 การจัดเก็บ

องคความรูที่

เกิดข้ึน 

1 2-3 4-5   

 มีรองรอย

ของการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู แตไม

มีการบันทึก 

มีบันทึกการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู แตยัง

ไมได

สังเคราะห

เปนองค

ความรู 

มีบันทึกในรูปแบบ

ที่กลุมงานสามารถ

นําไปใชไดทันที  

  

รวม    
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ลําดับท่ี ประเด็นการ

พิจารณา 

ระดับการประเมิน คะแนนที่ได ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ 

3 ดานเน้ือหา 

 3.1 องคความรูที่

แสดง 

 

1-5 6-8 9-10   

 มาจาก

ความรูแจง

ชัดซ่ึงคนควา

มาจากแหลง

ความรู

ภายนอก 

เปนความรูฝง

ลึกซ่ึงไดมาโดย

การปฏิบัติงาน

จริงของสมาชิก 

มีการนําความรู

ฝงลึกของ

สมาชิกไปปฏิบติั

และตอยอด

ความรู 

 3.2 การใชองค

ความรูที่แสดงใน

การปฏิบัติงาน 

 

1-5 6-8 9-10   

 ไมมีหลักฐาน

ของการนํา

องคความรู

ไปใชงาน 

มีหลักฐานการ

นําองคความรู

ไปใชงานแตไม

มีการทบทวน 

มีหลักฐานการ

นําความรูไปใช

งานและการ

ทบทวน หลังใช 

  

 3.3 การยอมรบั

องคความรูจาก

สมาชิกภายในกลุม 

1 2-3 4-5   

 ไมมีหลักฐาน

ที่แสดงถึง

การรับรูของ

สมาชิก 

มีหลักฐาน

แสดงการรับรู

วามีแตไมสนใจ

นําไปใช 

มีหลักฐานแสดง

การรับรูวามีและ

ไดนําไปทดลอง

ใช 

  

รวม    
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ลําดับท่ี ประเด็นการ

พิจารณา 

ระดับการประเมิน คะแนนที่ได ขอสังเกต/

ขอเสนอแนะ 

4 ดานประโยชนท่ีไดรับ 

 4.1 ประโยชนตอผู

เยี่ยมชม 

1-5 6-8 9-10   

  ไมเห็นวา

องคความรูมี

ประโยชน 

คิดวามี

ประโยชนแตยัง

ไมไดคิดถึงการ

นําไปประยุกต 

เห็นประโยชน

และเห็น

แนวทางของการ

นําไปประยุกต

เพื่อพัฒนางาน 

 4.2 ประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย 

1-5 6-10 10-15   

 เปนองค

ความรูที่ไม

สอดคลอง

กับภาระงาน

ของกลุมและ

ของ

มหาวิทยาลยั 

เปนองคความรู

ที่ชวยในการ

ทํางานของกลุม

ใหมีคุณภาพ

มากขึ้น 

เปนองคความรู

ที่ชวยในการ

ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลยัให

บรรลเุปาหมาย

ตัวช้ีวัดตาม

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

  

รวม    

คะแนนรวม    

 

ผลการตัดสิน 

 คะแนนจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของกลุมความรู ………………………คะแนน 

 คะแนนจากการจัดบอรดนิทรรศการ     ………………………คะแนน 

 รวม        ………………………คะแนน 

 

 คิดเปนรอยละ .................................................................................................... 
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