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คูมือและแนวปฏิบัติการพัฒนาแฉะคัดเลือกนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่สื (Good Practice)
ระดับชาติ ครั้งที่ I มหาวิทยาคัยราชภัฏกำแพงเพชร
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มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเริยนการสอนและยกระดับสักยภาพในการ
ทำงานด้านทารนริการวิชาการ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้านการวิจัย และด้านการปฎิบํตงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยการใช้เวทีการประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฎิใวัติที่
ดีเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกผลิตผลงานนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนางานของตนให้มีองค์ความ!ในการปฏิบัติงานที่สมบุรณ์ขึ้นรวมทั้งสามารถนำ
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเสือกนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
กำหนดให้แบ่งเป็น 6 ประเภทคือ
1) ด้านการพัฒนาการเรียนภารสอน
2) ด้านการบริการวิชาการ
3) ด้านศิลปะวัฒนธรรม
4) ด้านการวิจัย
5) ด้านการพัฒนากระบุวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
6) ด้านการบุรณาการพันธกิจ
ขึ้งผดงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีกำหนดไล้ว่าจะต้องเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ
สี่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาตัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย
และใช้ได้ผ ดดียิ่งขึ้น เมอนำนวัต กรรมนนมาใช้จ ะช่ว ยให้ก ารทำงานนั้น ได้ผ ลดีม ีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเติม หรืออาจช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย

3.1
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีการปรับปเงและคิดด้นพัฒนาการจัดการเรียน!
ที่สามารถสนองตอบต่อการเรียน!ของผู้เริย่นโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ตังนี้
3.1.1
การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่สืฃองหลักสูตร หมายความว่าเป็นการใช้วิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในห้องถี๋นและตอบสนองความต้องการสอน
บุคคลให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เสรษฐกิจ สังคมของประเทศและของโลก นอกจากนี้การพิจารณาหลักสูตรยังมีความจำเป็นที่
จะต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดหรือทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมทางด้าน

2

การศึกษาเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรบุรณาการ หลักสูตร
รายบุคคล หลักสูตรการพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาก่อนแกประสบการณ์วิชาชีพ หรือหลักสูตรการพัฒนา
นักศึกษาป็ญญาเลิศ เป็นต้น
3.1.2 การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอน หมายความว่าเป็นการ
ใช้วิธีหรือระบบในการปรับปรุงคิดต้นพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการ
เรียนของผู้เรียน เช่น การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนเแบบแต้ป็ญหา การพัฒนาวิธีสอนที่อาศัยวิธีการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
3.1.3 การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่สืฃองสื่อการสอน สามารถแบ่งใต้เป็น 2 ชนิดคือ
สื่อสิ่งพิมพ์ ไต้แก่ เอกสารประกอบการสอน บทเรียนสำเร็จรุป ชุดการเรียน ชุดการสอน
แบบ'ฝึก แผ่นพับ เป็นต้น
โสตทัศ บุป กรณ์ ไต้แก่ ภาพยนตร์ สไลด์ โทรทัศน์ Power point คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
E-Learning เป็นต้น
3.1.4 การพัฒ นานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่สืฃองการวัดผลและประเนินผล หมายความว่าเป็น
เครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลไต้อย่างมีประสิทธิภาพและทำไต้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทาง
การศึกษา การวิจัยสถาบัน ต้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสบุนการวัดผล ตัวอย่างเช่น
การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด การพัฒนาคลังข้อสอบ หรือการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน
การเรียน! 5 ต้านตามกรอบ TQF เป็นต้น
3.2
ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานหรือสิ่งประดิษฐ์ ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้าน
การวิจัยและการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสบุน
การพัฒนานวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการทำงานหรือสิ่งประดิษฐ์สามารถแบ่งออกเป็น
3 ประเภทคือ
3.2.1 พัฒ นานวัฅกรรมหรือแนวปฏิบ ัติท ี่ส ิเพื่อการแท้บ ัญ หาการทำงาน หมายความว่าต้องการ
แต้บัญหาในการทำงานที่ไม่สามารถแต้ไขหรือจัดการต้วยวิธีการเดิม ๆ ไต้จงจำเป็นต้องคิดต้นวิธีการหรือสิ่ง
ใหม่ๆ ขั้น มา เพื่อ ลดปัญ หาระตับ ของปัญ หาลงหรือ นำมาช่ว ยแต้ป ัญ หานนให้ห มดไป เช่นดู,มือการ
ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษา 'หรือคู่มือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3.2.2 พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดิเพื่อการปรับปรุงการทำงาน หมายความว่าปัญหาในการ
ทำงานไม่มีแต'ต้องการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิม ชงอาจนำหลักการใหม่ วิธีการใหม่ หรือเครื่องมือ
ใหม่ มาใช้ปรับปรุงการทำงาน เช่น โปรแกรมประยุกต์ต้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ทำงาน รส หรือ QC เป็นต้น
3.2.3 พัฒนานวัคกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดิเพื่อสร้างสิ่งใหม่ในการทำงาน หมายความว่าไม่มีปัญหา
หรือข้อควรปรับปรุงในการทำงาน แต่ต้องการสร้างสิ่งใหม่ที่จะทำให้การทำงานดีฃี้น เป็นการสร้างช่องทาง
ที่จะสร้างความแปลก แตกต่าง โดดเด่น จนนำไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อใช้ในการทำงาน เช่น การพัฒนา
ต้นแบบชุดทดลอง หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น

3

3.2.4 การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีฃองการบริหารจัดการ หมายความว่ารการใช้ระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีความรวดเร็วทันการ®! เช่น
ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆที่สำคัญ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาบริหาร
จัดการการคำเนินโครงการ หรือการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบต่าง ๆของนักศึกษา เป็นตัน
3.2.5 การพัฒ นานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ติด้านการวิจัย หมายความว่า การทำงานวิจัยที่ผลิต
นวัตกรรมที่มีประโยชน์แก้ป็ญหาหรือพัฒนาการดำรงชีพของมนุษข,! ตัม กี ารเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ที่:มี
คุอเภาพสูง หรือ การทำงานวิจัยที่ม ีก ระบวนการพัฒ นาโครงร่างการวิจัยอย่างเป็น ระบบและมีคุณ ภาพ
สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนที่มีการแข่งขันสูง มีการเผยแพร่ในแหล่งตีพิมพ์ที่มี
คุณภาพสูง สามารถดำเนินการวิจัยได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ไตัรับทุนวิจัย หรือปีงบประมาณถัดไป
3.3
ด้านการ'yรณใการพันธกิจ หมายถึง การใช้วิธี หรือระบบในการคิดล้นพัฒนาเทคนิควิธีการแบบ
ใหม่ในการดำเนินการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก'สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
อย่างผสมผสานกลมกลืน เป็นองค์รวม อันส่งผลให้มหาวิทยาลัยหรือคณะ สามารถปฎิบํตภารกิจตังกล่าวได้
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ่ โดยพันธกิจการผลิตบัณฑิต จะบูรณาการร่วมกับพันธกิจอื่นชงลักษณะการบูร
ฌาการมีคังนี้
3.3.1 การบูรฌาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หมายถึง การพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียน!
กระบวนการวิจัยในวิชาต่าง ๆ เช่น นักศึกษาปริญญาตรีทำโครงการวิจัย เข้าพิงการบรรยายหรือสัมมนา
เกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ การประๆ/มเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาหรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการส่งเสริม
ให้อาจารย์นำผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
3.3.2 การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาชงทำให้น ักศึกษาเกิดความ! และนักศึกษานำความ!ตังกล่าวไปให้บริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม หรือไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการให้บริการวิชาการ ของอาจารย์
3.3.3 การบูร ณาการการบริก ารวิช าการกับ การวิจ ัย หมายถึง การนำผลงานวิจ ัย ไปสู่ก ารใช้
ประโยชน์แก่สังคมหรือการนำป็ญหาหรือความต้องการที่ได้จากการให้บริการวิชาการกลับมาต่อยอดไปสู่
การพัฒนาองค์ความ!โดยผ่านกระบวนการวิจัย
3.3.4 การบูรณาการงานด้านทำนุ บำรุงศิลปะแสะวัฒนธรรม หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาที่นำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมการ
เรียนการสอน

V
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4.1
เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม/แนวปฎิปติที่ดี ของหลักสูตร นวัตกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม
นวัตกรรมของหน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ และด้านการชุรณาการพันธศิจ มีดังปี
V '•
Vนํ้าหนักคะแนน
15

<๙% นเอกสาร/รายงาน
ไ ’ ' v ’v
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งขี้
4.1.1 ความสม,ชุรณ์ของ ระดับ 3 - เป็นผลงานที่มีการรายงานตาม
กระบวนการวิจัย มีการรายงานครบทุกหัวข้อและ
เนื้อหา
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไวิไน
ภาคผนวก ก
ระดับ 2 - เป็นผลงานที่มีการรายงานครบทุกหัวข้อและถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไวิใน
ภาคผนวก ก
ระดับ 1 -เป็นผลงานที่มีการรายงานแต่ไม่ครบชุกหัวข้อที่
กำหนดไวิไนภาคผนวก ก

ตัวบ่งชื้
4.2.1 วัตถุประสงค์
และเปัาหมายของการ
พัฒนานวัดกรรม

เ^ พ -ร® ^
ตัวบ่งขี้
4.3.1 คุณค่าของ
นวัตกรรม/
แนวปฎิบํติที่ดี

เฒ!

ระตับคุณภาพ
นํ้าหนักคะแนน
ระดับ 3 - ทาให้หลักสูตร/หน่วยงาน ประสบความสำเร็จหรือสู่
21
ความเป็นเลิศ
ระดับ 2 - สร้างองค์ความรู้ใหม่
ระดับ 1 - เพี่มประสิทธิภาพของการปฎิบํติงาน/การเรียนการ
สอน
^
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 - การสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใข้ทัง
หน่วยงาน/องค์กรในการจัดการ มีหลักฐานชัดเจน
ของการพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฎิปติที่คีทั่วทั้ง
องค์กรอันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และ
แบ่งปัน
ระดับ 2 - การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฎ็บ่ติที่ดีเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการจัดการมีหลักฐานชัดเจนของการพัฒนา
อันเป็นผลเนื่องมาจากการวิเคราะห์และการเรียนรู้

II
นํ้าหนักคะแนน
18
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ระดับหน่วยงาน/องค์กร
ระดับที่ 1- การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบํติที่ดีเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
สำคัญที่กำหนดไวไร!หน่วยงาน/องค์กร
4.3.2 การแค์ป็ญหาหรือ ระดับ 3 - ปีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการของนวัตกรรม/
พัฒนาคุณภาพ
แนวปฎิบํติที่ดี 3 ครั้ง
ระดับ 2 - มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการของนวัตกรรม/
แนวปฏิบํติที่ดี 2 ครั้ง
ระดับ 1 - ปีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการของนวัตครรม/
แนวปฎิบํติที่ดี 1 ครั้ง
4.4.1 ระดับความใหม่
และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม/
แนวปฎิบํติ ที่คี

4.5.1 ประสิทธิภาพใน
การนำเสนอ

ระดับที่ 3 - ระดับความใหม่และการสร้างสรรค์
เคยปรากฎที่ใดมาก่อน
ระดับที่ 2 - ระดับความใหม่และการสร้างสรรค์
เคยปรากฎและมีการนำมาต่อยอด
ระดับที่ 1 - ระดับความใหม่และการสร้างสรรค์
เคยปรากฎและมีการพัฒนาเพียงบางส่วน

ไม่

15
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ระดับ 3 - เวลาในการนำเสนอและการจัดทำ Presentation ตรง
10
ตามภาคผนวก ค กำหนด 80 % ขึ้นไป
ระดับ 2 - เวลาในการนำเสนอและการจัดทำ Presentation ตรง
ตามภาคผนวก ค กำหนด 70% ขึ้นไป
ระดับ 1 - เวลาในการนำเสนอและการจัดทำ Presentation ตรง
ตามภาคผนวก ค กำหนด 50 % ขึ้นไป
1 1 1 ทารคิดคะแนน
= นํ้าหนักคะแนนแต่ละข้อ X ระดับคุณภาพแต่ละข้อ
= ข้อ ที่ 4.1.-1+ข้ฅ ที่ 4.2.1+ข้อ ท ี่ 4 .3 .แ-ข ้ร ท ี่ 4.3.2+ข้อ ที่ 4.4.1+ข ้อ ที่ 4.5.1
3
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน
91-100
รางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม
คะแนน
71-90
รางวัลคุณภาพระดับดีมาก
คะแนน
50-70
รางวัลคุณภาพระดับดี
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4.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม/แนวปฎิบติที่ดีด้านการวิจัย มีดังนี้
4.21) เกณฑ์การประเมินและนํ้าหนักคะแนนที่ใช้ในการประเมินนวัตกรรมที่ได้ฉากการวิจัย
•ไ!.'1 '’-'**y 4:' ■:y\7*5' s‘1
พอใช้
คะแนน
ติมาก
รายการ'"
เต็ม
' ร - ? , ' - ' .. 1-5
8-10
■ ใช้แก้บัญหาได้ -ใช้แก้ป็ญหา
-ใช้แก้ป็ญหาได้มาก
10
1 นวัตกรรมที่ได้จากการ
ได้'ก้อย
วิจัย
-ใช้งบประมาณในการ ปานกลาง
สร้างพอเหมาะ
-ใช้งานง่าย
-มีความใหม่มาก
-1 หน่วยงาน
■ มากกว่า 2หน่วยงาน
-2 หน่วยงาน
10
2 การนำนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์
■ ใช้ประโยชน์ร ด้าน
■ ใช้!Jระโยชน์ •ใช้'ประโยชน์
(ด้านวิชาการ
2 ด้าน
1 ด้าน
ด้านนโยบาย
ด้านพาณิชย์ )
เกิดผลอย่างชัคเจน 4
3 ผลที่ได้จากการนำ
10
เกิดผลอย่าง
เกิดผลอย่าง
นวัตกรรมไปใช้
ด้าน
ชัดเจน 3 ด้าน
ชัดเจน1-2ด้าน
ประโยชน์
■ สังคมเช้มแข็ง
■ รายได้เพี่มขึ้น
•รายจ่ายลดลง
-สี่งแวดล้อมดีขึ้น
4 แหล่งตีพิมพ์งานวิจัย
10
วารสารในฐานTCIกลุ่ม วารสารในฐาน รายงานสืบ
1 หรือฐานช้อยูล
TCin ลุ่ม 2
เนื่องจากการ
นานาชาติที่
ประชุม
สมศ.รบรอง
40
รวม
4.2.2) เกณฑ์ประเมินแอะนํ้าหนักคะแนนที่ใช้ในการประเมินแนวปฏิบัติที่ติด้านการวิจัย
ที่

รายการ

I กระบวนการพัฒนา
โครงร่างการวิจัย

คะแนน
ติมาก
เต็ม
8-10
10 ■ ใช้แก้บัญหาได้มาก
■ ใช้งบประมาณในการ
สร้างพอเหมาะ

ติ

5-7
■ ใช้แก้บัญหาได้
ปานกลาง

พอใช้
1-5
-ใช้แก้ป็ญหาได้
น้อย
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2 จำนวนงบประมาณทุน
วิจัย และชื่อแหล่งทุน

10

แหล่งตีพิมพ์งานวิจัย

10

4 ปีงบประมาณที่ได้รับ
ทุนวิจัย และ
ปีงบประมาณที่ทำวิจัย
แล้วเสร็จ
5 กระบวนบริหารจัดการ
งานวิจัยได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณที่
ได้รับทุนวิจัยหรือ
ปีงบประมาณถัดไป

10

3

รวม

10

“ใช้งานง่าย
“มีความใหม่มาก
■ จำนวนงบประมาณทุน
วิจัยมากกว่า 40,000 บาท
■ แหล่งทุนภายนอก

วารสารในฐานTCIกลุ่ม 1
หรือฐานข้อมลนานาชาติ
ที่สมศ.รับรอง
งานวิจัยแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน

“อธิบายกระบวนการ
ชัดเจนมาก
“เสนอเทคนิควิธีการใหม่
“เสนอเทคนิควิธีการ
ชัดเจน
“เสนอเทคนิควิธีการ
มาทกว่า 2 เทคนิค

■ แหล่งทุนภายใน
งบประมาณ
แผ่นดินที่ วช้.
พิจารณา
สนับสนุน

“แหล่งทุนภายใน
งบประมาณ
แผ่นดิน(เพิ่มเติม)
หรือเงินปาเง
การสืกษใ

วารสารในฐาน
Tornลุ่ม 2

รายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม

งานวิจัยแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ
ถัดไป 1 ปี

งานวิจัยแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ
ถัดไป มากกว่า 1ปี

■ อธิบาย
กระบวนการ
ชัดเจนปานกลาง
■ เสนอเทคนิค
วิธีการใหม่
“เสนอเทคนิค
วิธีการ 2 เทคนิค

■ อธิบาย
กระบวนการไม่
ชัดเจน
“เสนอเทคนิค
วิธีการ 1 เทคนิค

50

5.1 การดำเนินการจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฎินัติที่ดระดับช้าติ ประจำปี พ-ศ. 2563
5.2 กำหนดการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฎิบํดิที่คี 14 กันยายน 2563

6.1 หากเป็นนวัตกรรม/แนวปฎิบ้ดิที่ดีด้านการเรียนการสอนควรมีระยะเวลาในการดำเนินการครบถ้วน
ระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร (15 สัปดาห์)หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า
2 หน่วยการเรียนรู้ และใช้เวลาในการทดลองสอนไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

8

6.2 ผลงานนวัตกรรม/แนวปฎิบํติที่ดีทุกชิ้นต้องมีการทดลองใช้กับประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
6.3 ผลงานนวัตกรรม/แนวปฎิบํติที่ดีทุกชิ้นต้องมีการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้
6.4 ทุกผลงานต้องมีการรายงานผลของนวัตกรรม/แนวปฏิบติที่ดี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
(ภาคผนวก ก)
6.5 ผลงานทุกรายการต้องนำเสนอในเปแบบโปสเตอร์ขนาด A3 (ภาคผนวก ข)
6.6 คณะกรรมการตัดเลือกให้นำเสนอแบบ Oral Presentation บนเวทีนำเสนอ จำนวน 15 เรื่อง
ต้วย Power point ตามพัวข้อที่กำหนด (ภาคผนวก ค)

7.1 โครงการนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบํติที่ดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (รับผิดชอบโดย
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิวัย และสำนักศิลปวัฒนธรรม )
7.2 โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิปติที่ดีของบุคลากรสายสนับสทุน (รับผิดชอบโดย
สำนักงานอธิการบดี)
7.3 โครงการนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีด้านงานบริการวิชาการ (รับผิดชอบโดยสำนักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้)

ผลงานใดที่ได้รับตัดเลือกให้นำเสนอบนเวทีมีคณะกรรมการตัดสินโดยมีรางวัล ด้านพัฒนาการเรืยนการ
สอน ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน ด้านการพัฒนากระบวนการวิวัย ด้านการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม และ
ด้านการพัฒนาการบริการวิชาการ ด้านการบุรณาการวิชาการ โดยมีรางวัล ตังนี้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 800 บาท
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 600 บาท
รางวัลชมเชย เงนรางวัล 500 บาท

ผลงานแบบโปสเตอร์ม ีค ณะกรรมการตัด สิน โดยมีร างวัล ต้านพัฒ นาการเรียนการสอน ด้านพัฒนา
กระบ วน การท ำงาน ต ้า น ก ารพ ัฒ น าค ระบ วน ก ารวิว ัย ต ้า น การพ ัฒ น าส ิล ป ะวัฒ น ธรรม และต ้า น การ

พัฒนาการบริการวิชาการ ด้านการบุรณาการพันธกิจ โดยมีรางวัล ตังนี้
เงินรางวัลละ 500 บาท (จำนวน 5 รางวัล)
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ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ก(1)
สำหรับ
- ผลงานด้านการเรัยนการสอน
- ผลงานสายสนับสนุน
- ผลงานศิลปวัฒนธรรม
- ผลงานด้านการบูรณาการ
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แบบฟอร์ม ก(1)

Template รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ระด,บชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราฃภัฏกำแพงเพชร
ที่อหน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก
โทรสาร..........................................................E-mail address
1.ขื่อผลงาน
2. ที่มาและความสำคัญชองผลงาน (พอสังเขป)

3. วัตลุประสงค์และเปีาหมายของการผลิตผลงาน

4. แนวคิด/ขั้นตอบการจัดทำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี

5. ประโยชน่ที่ได้รับ

โทรคัพท์
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6. ลักษณะสำคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแบวปฎิบ'ติที่ดี

7. ผลการนำไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้

9. ป้จจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป

11. ป้ญหา/อุปสรรคในการคำเนินการ
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12. จำนวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงในแต่ละครังประกอบด้วย

13. จำนวนและรายช้อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ขุมขน น่านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้

14. บรรณาบุกรม

หมายเหตุ ะ เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้แบบแวนคเวอร์ (Vancouver style)
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ภาคผนวก ก(2)
สำหรับ
- ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิปติที่ดีด้านการวิจัย
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Template บทความวิจัยด้านนวัคกรรม

ซื่อบทความ(ภาษาไทย)
ซื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ)
ซื่อผู้แต่ง(ภาษาไทย)*
ซื่อผู้แต่ง(ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

คำสำคัญ ะ ......................./ ....................... / ......................../ .........................../
ABSTRACT

Keywords ะ ................../ .................. / .................. / .................... /

'สงั กัดขอพูน้ ต่ง (ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

แบบฟอร์ม ก(2)
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ความเป็นมาและความสำคัญของปีญหา

วัตอุประสงค์ของการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย (ค้ามี)

วิธีดำเนินการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย

ข้อเสนอแบะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

บรรณานุกรม

หมายเหตุ ะ เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)

ภาคผนวก ค
รูปแบบของ Presentation ที่ใช้นำเสนอบนเวที
o

20

รูปแบบของ Presentation ที่ใช้นำเสนอบนเวทีนำเสนอ
1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที (คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาผลงาน 5 นาที)
2. หัวข้อที่ใข้นำเสนอควรสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดไวไนภาคผนวก ก เพราะคณะกรรมการได้ศึกษาจาก
เอกสารนั้นก่อนหน้า
3. หากต้องการนำเสนอผลงานเพมเติมจากภาคผนวก ก ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
หนไยเหตุ รูปแบบของ Presentation ที่ใข้นำเสนอตามแต่เจ้าของผลงานออกแบบแต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่
กำหนดเท่านั้นหากเกินเวลาที่กำหนดไว้กรรมการอาจพิจารณาลดคะแนนการนำเสนอของท่านลง

กำหนดการในการส่ง ผลงานและค่า ใช้จ ่า ย
ปฏิทินการดำเนินการ
การดำเนินการเกี่ยวกับการรัน การส่ง การพิจารผา และนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย
เพื่อเช้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราซภัฏ
กำแพงเพชร มีกำหนดดังนี้

ส่งบทความ ฉบับเต็ม

บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2563

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

บัดนี้ - 26 สิงหาคม 2563

ปรับแก้บทความตามดำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

26 สิงหาคม 2563 - 4 กันยายน 2563

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

7 กันยายน 2563

ติดโปสเตอร็โดยผู้ส่งบทความ

13 กันยายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น.

นำเสนอบทความภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

14 กันยายน 2563

หมายเหตุ ะ ผู้จัดขอสงวนสิทธี้ในการพิจารณาบทความ หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสินภายในวันที่
กำหนด
การสมัคร
ร

ุ่^

'

ร-.

อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ

1,800 บาท/บทความ

ผู้เช้าชมงาน

500 บาท/คน

หมายเหตุ ะ ผู้จัดการประชุมไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันนำเสนอ และจะพิจารณาส่งบทความให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเฉพาะบทความที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านี้น สำหรับบทความที่ไม่ได้รับการตอบรับขอ
สงวนสิทธในการคืนเงินค่าลงทะเบียน

หนังสือข้อตกลงการส่งบทความ
การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ตีระดับขาติ ค่?งที่ ๑
มหาวิทยาลัยราซภัฏกำแพงเพชร
วันที.่ .........เดือน.................................พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................

๒. ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................ตำแหน่งทางวิชาการ........
๓. สถานะภาพของผู้ส่งบทความ □ ๑. อาจารย์
□ ๒. นักวิชาการ
□ ๓. นักศึกษา
□ ๔. บุคคลทั่วไป
๔. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรสัพท์..............................................................................E-mail................................................................
๕. ประเภทบทความ
□ ๑. ด้านการเรียนการสอน
□ ๒. ด้านการพัฒนางานสานสนับสนุน
□ ๓. ด้านการบริการวิซาการ
□ ๔. ด้านสืลปะและวัฒนธรรม
□ ๕. ด้านการวิจัย
□ ๖. ด้านการบุรถภการพันธกิจ
๗. ชื่อบทความ
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).
๘. ข้าพเจ้าซอรับรองว่า "บทความวิจัย/บทความวิซาการ เรื่องนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์หรีอเผยแพร่แก่สาธารณซนใน
รูปแบบใดมาก่อน และไม่ได้คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหามาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การอ้างอิง
เนื้อหาภายในบทความ เป็นไปอย่างทูกด้องตามหลักวิชาการ หากไม่เป็นไปตามคำรับรองดังกล่าว อิกทั้งข้าพเจ้า
ยินยอมสละสิทธิ้โดยไม่เรียกร้องค่าลงทะเบียนคืนแต่อย่างใด’'

ลงชื่อ............................................................
( ....................................................................................)

ผู้ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

