
 

 

ประเด็นการพิจารณาคะแนน (เบื้องต้น) 

หัวข้อองค์ประกอบ 
เกณฑ์คะแนน 

ระดับพอใช ้ ระดับด ี ระดับดีมาก คะแนนเต็ม 

1. หลักการ หมายถึง มีการใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีที่
สอดคล้องกับสภาพปญัหา
หรือความต้องการในการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงาน 

1 – 7 คะแนน 

-ไม่ระบุว่ามกีารใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีในการ

แก้ปัญหาหรือการปรับปรุง
การปฏิบัติงานหรือความ
ต้องการในการพัฒนา 

หรือปรับปรุงกระบวนงาน 

8 – 14 คะแนน 

มีการใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาหรือความต้องการใน

การพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนงานบางส่วน 

หรือไม่ชัดเจน 

15 - 20 คะแนน 

มีการใช้หลักการ แนวคิดที่
สอดคล้องกับสภาพปญัหา
หรือความต้องการในการ

พัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนงานอย่างชัดเจน 

20 

2.วัตถุประสงค ์หมายถึง การ
มีเป้าหมายในการสร้างเป็น
ผลงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ปรับปรุงหรือพัฒนางานใน
การปฏิบัติงาน 

1 – 3 คะแนน 

มีเป้าหมายในการสร้างเป็น
ผลงานไม่ชัดเจนวา่เพื่อ

แก้ปัญหาหรือการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

4 – 6 คะแนน 

มีเป้าหมายในการสร้างเป็น
ผลงานเพื่อแก้ไขปญัหาหรือ

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

7 - 10 คะแนน 

มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
สร้างเป็นผลงานเพื่อพัฒนาใน

การปฏิบัติงาน 

10 

3. ระดับความใหม่/ความคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง เป็น
ผลงานใหม่ หรือผลงานที่ใช้
วิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่
เคยมีหรือปรากฏมากอ่น หรือ
กระบวนงาน พัฒนาต่อยอดที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ
เนื้องานที่ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานในการปฏิบัติงาน 

1 – 7 คะแนน 

เป็นผลงานที่ไม่สะท้อนให้เห็น
ว่ามีการพัฒนาต่อยอดไม่เห็น

ถึงพัฒนาการของเนื้องาน 
ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

8 – 14 คะแนน 

เป็นผลงานที่พัฒนาต่อยอดที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของ

เนื้องานที่ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงาน 

15 - 20 คะแนน 

เป็นผลงานใหม่ 

หรือผลงานที่ใช้วิธีการ 
หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคย

ปรากฏมากอ่น 

20 

4. การมีส่วนร่วม หมายถึง 
เป็นการพัฒนากระบวนงานจาก
ทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่น า 
มาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1 - 3 คะแนน 

เป็นการพัฒนากระบวนงานที่
ไม่ได้ใช้ข้อมูลจากการมีส่วน
ร่วมของทีมงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนงาน 

4 – 6 คะแนน 

เป็นการพัฒนากระบวนงาน
จากการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพื่อน ามาเป็นข้อมูล
บางส่วนในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7 – 10 คะแนน 

เป็นการพัฒนากระบวนงาน
จากการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อน ามาเป็นข้อมูลที่
สมบูรณ์ในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนงานใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

10 

5. การแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนากระบวนงาน หมายถึง 
ผลลัพธ์ของผลงานที่พัฒนาขึ้น
เกิดประโยชน์และสามารถ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1 - 7 คะแนน 

ผลลัพธ์ของผลงานที่พัฒนาขึ้น
เกิดประโยชน์และสามารถ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

8 – 14 คะแนน 

ผลลัพธ์ของผลงานที่พัฒนาขึ้น
เกิดประโยชน์และสามารถ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ไม่ครบถ้วน 

15 – 20 คะแนน 

ผลลัพธ์ของผลงานที่พัฒนาขึ้น
เกิดประโยชน์และสามารถ

แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์อยา่งครบถ้วน 

20 



 

 

หัวข้อองค์ประกอบ 
เกณฑ์คะแนน 

ระดับพอใช ้ ระดับด ี ระดับดีมาก คะแนนเต็ม 

6. การใชท้รัพยากร หมายถึง 
ใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
ผลงานได้เหมาะสม คุ้มค่า 
ประหยัดและสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน / 
มหาวิทยาลัย 

1 - 3 คะแนน 

ไม่สะท้อนให้เห็นว่าใช้
ทรัพยากรในการพัฒนา

ผลงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
ประหยัดและสอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน / 
มหาวิทยาลัย 

4 – 6 คะแนน 

ใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
ผลงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
ประหยัด และสอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน /
มหาวิทยาลัยบางส่วนหรือไม่

ชัดเจน 

7 – 10 คะแนน 

ใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
ผลงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
ประหยัดและสอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยอยา่งชัดเจน 

 

10 

7.การเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง ผลงานที่
พัฒนาขึ้นมาสามารถน าไป
ปฏิบัติ/ใช้ประโยชน์ ได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน และมีการเปิดช่องทาง
ให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อกับ
หน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ได้
หลากหลายช่องทาง และในแต่
ละช่องทางที่ให้ผู้รับบริการ
ติดต่อนั้น มีความสะดวกและ
ง่ายในการติดต่อ พูดคุย  

1 - 3 คะแนน 

มีอย่างน้อย 1 ใน 4 ข้อ ของ
ระดับดีมาก 

4 – 6 คะแนน 

มีอย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ ของ
ระดับดีมาก 

 

7 – 10 คะแนน 

(1) กระบวนงานทีพ่ัฒนาขึ้น
สามารถน าไปปฏิบัติ / ใช้
ประโยชน์ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
(2) มีช่องทางให้ผู้รับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่
ได้หลากหลายช่องทางในการ
ปรึกษาปัญหาและรับบริการ 
เช่น  Website, Social media, 
E-mail, โทรศัพท์ 
(3) ผู้รับบริการสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอ-
แนะในการปรับปรุงให้บริการ 
(4) มีกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ในระดับองค์กร 

10 

รวมทั้งสิ้น 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


