แนวทางการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสิน
การประกวดผลงานและนวัตกรรมสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในโครงการ “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง: คิด-ทา-กัน” ครั้งที่ 3
วันที่ 27 กรกฎำคม 2560 ณ ลำนโต๊ะกลม ชั้น 3 สำนักวิทยบริกำร

1. แนวทางการพิจารณา
ผลงำนนวัตกรรมทีเ่ ข้ำร่วมประกวดแบ่งตำมประเภท ดังนี้
1.1 กำรปรับปรุงกระบวนกำร (Process Improvement)
1.2 กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร (Management & Administration Improvement)
1.3 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)
1.4 ธุรกิจใหม่ (Business Excellence)
คาอธิบายประเภทของโครงการประกวด
ประเภท
1.1 การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)

1.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการ (Management &
Administration Improvement)

1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development)
1.4 ธุรกิจใหม่ (Business Excellence)

คาอธิบาย
เน้นกระบวนกำรทำงำนเป็นหลัก ซึ่งอำจมีองค์ประกอบสำคัญในกำรปรับปรุง
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร เทคโนโลยี กำรปรับปรุงหรือลดขั้นตอน
ที่ ท ำให้ เกิ ด กำรลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำน ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิผลที่คุ้มค่ำ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสำนักวิทยบริกำรได้
มีวัตถุประสงค์ที่เน้นในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งอำจมีองค์ประกอบ
สำคัญในกำรปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกำรทำงำน หรือกำรบริกำรที่ทำให้เกิดกำร
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน ลดค่ำใช้จ่ำย เพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำทั้ง
ภำยในและภำยนอก โดยคิดวิธีในกำรบริหำรจัดกำรใหม่ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่
คุ้มค่ำที่สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงชัดเจน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรหรือบริกำรใหม่ที่ไม่เคยมีกำรก่อนในสำนักวิทยบริกำร
เป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยปรำกฎมำก่อน

2. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดผลงำน/นวัตกรรม สำนักวิทยบริกำร พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
2.1 ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร เป็นประธำนกรรมกำรตัดสิน และ
2.2 คณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน จำกคณะ/หน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
3. เงินรำงวัลแต่ละประเภทในกำรประกวดผลงำน/นวัตกรรม สำนักวิทยบริกำร พ.ศ. 2560 ในงำน “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง:
คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 3
เงินรางวัล
รายละเอียด
รางวัลดีเกิ๊นน
(เงินรางวัลพร้อมถ้วย
รางวัล)
รางวัลดีต่อใจ
(เงินรางวัล)
รางวัลแบบนี้ก็ได้หรา
(เงินรางวัล)

ประเภท 1
กำรปรับปรุงกระบวนกำร
2000
(1 รำงวัล)

ประเภท 2
กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
2000
(1 รำงวัล)

ประเภท 3
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
3000
(1 รำงวัล)

ประเภท 4
ธุรกิจใหม่
3000
(1 รำงวัล)

1000
(1 รำงวัล)
500
(2 รำงวัล)

1000
(1 รำงวัล)
500
(2 รำงวัล)

1000
(1 รำงวัล)
500
(2 รำงวัล)

1000
(1 รำงวัล)
500
(2 รำงวัล)
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2. ข้อกาหนดในการเสนอผลงาน (ในวันงาน)
ผู้เสนอผลงำนเข้ำประกวด ต้องระบุประเภทผลงานอย่างชัดเจน (ระบุได้เพียง 1 ประเภทต่อผลงาน) พร้อม
นำเสนอแต่ละผลงำนที่กำหนดที่ประกอบด้วยเอกสำรดังนี้
1. รำยละเอียดผลงำนตำมแบบฟอร์มข้อเสนอแนะควำมคิด (Idea Suggestion) และ
2. รำยละเอียดผลงำนตำมแบบฟอร์มข้อเสนอกำรจัดทำโครงกำร (Kaizen Project) และ
3. Powerpoint หรือสื่อกำรนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ รูปแบบประกอบด้วย กำรแสดงชื่อผลงำน ชื่อผูส้ ร้ำงสรรค์
ผลงำน หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ รำยละเอียดผลงำน รวมถึงกำรนำไปใช้ประโยชน์ โดยผลงำนนำเสนอ
ใช้เวลำไม่เกิน 10 นำทีต่อหนึ่งผลงำน
4. อืน่ ๆ (ถ้ำมี)

3. รายละเอียดการพิจารณา
1. พิจำรณำผลงำน/นวัตกรรมจำกเอกสำรแบบฟอร์มข้อเสนอแนะควำมคิด (Idea Suggestion) และรำยละเอียด
ผลงำนตำมแบบฟอร์มข้อเสนอกำรจัดทำโครงกำร (Kaizen Project) กับผลงำนเข้ำร่วมประกวดฯ ตำมที่ผู้
เสนอผลงำนได้นำเสนอ
2. กำรพิจำรณำให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนให้คะแนนตำมแบบกำรให้คะแนนที่
กำหนด เลขำนุกำรคณะทำงำนส่งเสริมนวัตกรรมดำเนินกำรรวบรวมคะแนนและนำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อ
อภิปรำยร่วมกันในกำรตัดสินผู้ได้รำงวัล ทั้งนีผ้ ลงำนที่ได้รำงวัล ต้องได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ตัดสินกำหนด
3. ในกำรพิจำรณำขอให้มีข้อคิดเห็น (ข้อดี/ข้อเด่น ข้อควรปรับปรุง/พัฒนำ) เพื่อประโยชน์แก่ผู้นำเสนอผลงำนใน
กำรปรับปรุงผลงำนนวัตกรรมต่อไป
4. จำนวนของผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรตัดสินฯ
5. กรณีที่ผลงำน/นวัตกรรมส่งเข้ำประกวดยังไม่ถึงเกณฑ์รับรำงวัล ขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดให้รำงวัล ทั้งนี้ ผู้ที่
นำเสนอผลงำนทุกท่ำนจะได้รับใบประกำศเกียรติคุณจำกสำนักวิทยบริกำร และได้รับกำรประทับตรำ
“หลอดไฟ” จำนวน 5 ดวง

4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
หัวข้อ/รายละเอียด
1. ความใหม่และระดับการพัฒนาของผลงานนวัตกรรม
1.1 มีควำมใหม่ มีส่วนของผลงำนที่มีกำรต่อยอดจำกงำนที่ปรำกฎอยู่กอ่ นแล้ว ไม่ซ้ำซ้อนกับงำนที่มีอยู่เดิม
1.2 ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมพยำยำมเพียงไร ในกำรประดิษฐ์คิดค้น
1.3 มีระดับกำรพัฒนำต่อยอดก้ำวหน้ำ ไปจำกงำนที่มีปรำกฏอยู่เดิมมำกน้อยเพียงไร มีต้นแบบ
(Prototype) หรือไม่ ระยะกำรพัฒนำเป็นอย่ำงไร
2. คุณภาพของผลงานนวัตกรรม
2.1 มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้มำกน้อยเพียงไร
2.2 มีควำมสมบูรณ์ของผลงำนมำกน้อยเพียงไร
2.3 ควำมประณีต ควำมละเอียดของผลงำนเป็นอย่ำงไร
3. การนาเสนอผลงานนวัตกรรม
3.1 คุณภำพ ควำมสมบูรณ์ในกำรแสดงชิ้นงำน
3.2 เอกสำรประกอบกำรนำเสนอมีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน มีขอ้ มูลสำคัญๆ
3.3 วิธีกำรนำเสนอ ทักษะกำรนำเสนอ เป็นลำดับ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย กำรควบคุมเวลำในกำรนำเสนอ

ค่าน้าหนัก คะแนนเต็ม
3

100
40
30
30

1.5

100
50
30
20
100
40
30
30

1.5
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5. เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรม (ตามตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้
ด้านกระบวนการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการ
พัฒนา
2. การใช้หลักการแนวคิด
ทฤษฎีในการพัฒนา
นวัตกรรม

3. การออกแบบนวัตกรรม

4. ความสาเร็จของการ
พัฒนานวัตกรรม
ด้านคุณค่าของนวัตกรรม
5. การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพผู้ใช้บริการ

6. การใช้ทรัพยากรในการ
พัฒนานวัตกรรม

7. การเรียนรู้ร่วมกัน

8. ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการแสวงหา
ความรู้

9. การยอมรับ

10. การนาไปใช้

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 -วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยสอดคล้องกับแนวทำงกำร
พัฒนำ สภำพปัญหำ และควำม
ต้องกำรมีควำมเป็นไปได้ร้อยละ 100
 ระดับ 3 - มีกำรสังเครำะห์
หลักกำรแนวคิด ทฤษฎี มำประยุกต์
ใช้ได้สอดคล้องสภำพปัญหำ หรือ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำนวัตกรรม

ระดับ 2 - วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยสอดคล้องกับแนวทำงกำร
พัฒนำ สภำพปัญหำ และควำมต้องกำร
มีควำมเป็นไปได้ไม่เกินร้อยละ 50
 ระดับ 2 – ใช้หลักกำร แนวคิด
ทฤษฎีถูกต้องตำมหลักวิชำ และ
สอดคล้องกับสภำพปัญหำ หรือควำม
ต้องกำรพัฒนำ

 ระดับ 1 - วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำ สภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำร

 ระดับ 3 – มีกำรออกแบบพัฒนำ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำ
หรือควำมต้องกำรบริบท หลักกำร
แนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม
กระบวนกำรพัฒนำและมีควำมเป็นไป
ได้
 ระดับ 3 - กำรพัฒนำนวัตกรรมได้
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น มีกำรเผยแพร่และ
สร้ำงเครือข่ำย

 ระดับ 2 – มีกำรออกแบบพัฒนำ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำ
หรือควำมต้องกำร หรือบริบท หรือ
หลักกำร หรือแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุม
กระบวนกำรพัฒนำ และมีควำมเป็นไป
ได้
 ระดับ 2 - กำรพัฒนำนวัตกรรม
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น มีกำรเผยแพร่

 ระดับ 1 - มีกำรออกแบบพัฒนำ
นวัตกรรมสอดคล้องกับสภำพปัญหำหรือ
ควำมต้องกำร บริบทหลักกำรแนวคิด
ทฤษฎีบำงส่วน ครอบคลุมกระบนกำร
พัฒนำแต่เป็สไปได้ยำก

 ระดับ 3 - แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
ผูใ้ ช้บริกำรได้ตรงตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยเกิดประโยชน์อย่ำง
กว้ำงขวำง
 ระดับ 3 - ประยุกต์ใช้ทรัพยำกรที่
มีอยู่ในกำรพัฒนำนวัตกรรมได้
เหมำะสมคุ้มค่ำ และสอดคล้องกับ
บริบทของสำนักวิทยบริกำร
 ระดับ 3 - กระบวนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบกำรณ์และ
กำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งสำนักวิทย
บริกำร
 ระดับ 3 - นวัตกรรม/
กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมส่งเสริม
กระตุ้นให้ผู้พัฒนำ/ผู้เกี่ยวข้องศึกษำ
ค้นคว้ำและแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมจน
สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมใหม่ได้
 ระดับ 3 - เป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักวิทย
บริกำร
 ระดับ 3 - ใช้ง่ำย สะดวกและมี
ขั้นตอนกำรใช้ไม่ซับซ้อน สำมำรถ
นำไปใช้ได้ดี

 ระดับ 2 - แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
ผูใ้ ช้บริกำรได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย

 ระดับ 1 - แก้ปัญหำหรือพัฒนำบริกำร
ได้ แต่ไม่ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย

 ระดับ 2 - ใช้ทรัพยำกรในกำร
พัฒนำนวัตกรรมได้เหมำะสม คุ้มค่ำ
และสอดคล้องกับบริบทของสำนักวิทย
บริกำร
 ระดับ 2 - กระบวนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบกำรณ์และ
กำรเรียนรู้เฉพำะกลุ่ม

 ระดับ 1 - ใช้ทรัพยำกรในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมไม่คุ้มค่ำ

 ระดับ 2 - นวัตกรรม/
กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมส่งเสริม
กระตุ้นให้ผู้พัฒนำ/ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษำ
ค้นคว้ำและแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม

 ระดับ 1 - นวัตกรรม/
กระบวนกำรพัฒนำก่อให้เกิดกำรค้นคว้ำ
แสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมเฉพำะ ผูพ้ ัฒนำ

 ระดับ 2 - เป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องในระดับสำนักวิทยบริกำร

 ระดับ 1- เป็นทีย่ อมรับของผู้เกี่ยวข้อง
เฉพระกลุ่ม

 ระดับ 2 - ใช้สะดวกแม้ขั้นตอน
ค่อนข้ำงซับซ้อน

 ระดับ 1 - มีขั้นตอนกำรไปใช้ซับซ้อนมี
เงื่อนไข และข้อจำกัด

 ระดับ 1 – ใช้หลักกำรแนวคิด ทฤษฎี
แต่ไม่สอดคล้อง

 ระดับ 1 - กำรพัฒนำนวัตกรรม
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น

 ระดับ 1 - กระบวนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมก่อให้เกิดประสบกำรณ์และกำร
เรียนรู้เฉพระบุคคล
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6. การพิจารณารางวัลสุดยอดนวัตกรรม
1. รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสานักวิทยบริการ
1.1 พิจำรณำคัดเลือกจำกผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุดของแต่ละประเภท โดยให้ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกรำงวัลสุดยอดนวัตกรรมสำนักวิทยบริกำร
1.2 ผู้ที่ได้รับรำงวัลสุดยอดนวัตกรรมสำนักวิทยบริกำร จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมถ้วยรำงวัล
ได้รับกำรประทับตรำ “หลอดไฟ” จานวน 50 ดวง นอกจำกนี้จะได้รับกำรประกำศใน Hall of Frame
“สุดยอดนวัตกรรม”ประจำปี บนเว็บไซต์ Innovation สำนักวิทยบริกำร

7. การพิจารณารางวัล Popular vote
ให้บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรที่เข้ำร่วมกำรนำเสนอผลงำนใน “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง: คิด-ทำ-กัน” ครั้งที่ 3 มีส่วนร่วม
ในกำรให้คะแนนผลงำนที่ตนเองชื่นชอบจำนวน 1 ผลงำน ผลงำนใดได้รับคะแนนโหวตมำกทีส่ ุด จะได้รับรำงวัล Popular
Vote พร้อมทั้งได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ถ้วยรำงวัล และประกำศใน Hall of Frame “Popular Vote”ประจำปี บน
เว็บไซต์ Innovation สำนักวิทยบริกำร ได้รับกำรประทับตรำ “หลอดไฟ” จานวน 20 ดวง

…………………………………………………………..
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