๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง เกณฑการตัดสินผลงานวันการจัดการความรูสูคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ (QA_KM Day 2019)
*****************************
ด ว ย สํ า นัก มาตรฐานและประกัน คุณ ภาพจะจัด โครงการวั น การจั ด การความรู สู คุ ณ ภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (QA_KM Day 2019) โดยมีว ัต ถุป ระสงคเพื่อจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ
ความสําเร็จของบุคคลหรือหนวยงาน ดานบริการวิชาการสูการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น ดานการผลิต
บัณฑิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานศิลปะและวัฒนธรรม
สืบสานความเปนไทย ดานบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ และดานการบริหาร
จัดการงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสรางการมีสวนรวมของหนวยงาน
ภายใน(เครือขาย)ในบริหารจัดการ นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการความรู ในมหาวิทยาลัยฯ และ
เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่เปนตนแบบและเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งมีรายละเอี ยด ดังนี้
ขอ ๑ คุณสมบัติของผูสงผลงานเขารวมแลกเปลีย่ นเรียนรูตองเปนบุคลากรสายวิชาการ/สาย
สนับสนุน/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอ ๒ กติกาการสงผลงานเขารวมแลกเปลีย่ นเรียนรู
(๑) ตองเปน ผลงานของเจาของผลงานหรือในนามของหนว ยงานที่สงเขารว มแลกเปลี่ย น
เรียนรูและตองไมล อกเลี ยนแบบหรื อละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น
(๒) การสงผลงานต องส งไฟลผลงานตามแบบฟอรมที่สํานักมาตรฐานฯ กําหนด โดยใช Font
Th SarabunPSK ขนาด ๑๖ เพื่ อคณะผู จั ด ทําจะไดร วบรวมผลงานจากเจา ของผลงานหรื อ ในนามของ
หนวยงานภายในตางๆ มาจัดทําเปนรูปเลมสูจิบัตรงาน QA_KM Day 2019 ตอไป
(๓) ในกรณีที่ตอ งการสง มากกว า ๑ ผลงานในแตล ะดา น กรุณ าสง ผลงานแยกในแต ล ะ
ผลงานพรอ มระบุ ข อ มูล ในแบบฟอร ม ใหชัด เจน เชน ผลงานของผูสง หรื อ หนว ยงาน ก โปรดระบุ ก๑
และ ก๒ เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเลือ กผลงานที่ดีที่สุดเพีย ง ๑ ผลงานเทานั้น ที่มีสิ ทธิ์
ไดรับรางวัลสําหรับผูสงผลงานเข าแลกเปลี่ย นเรี ยนรู ๑ ทานหรือหนวยงาน ในแตละดาน
ขอ ๓ วิธีการสงผลงาน
(๑) ดาวนโหลดแบบฟอรมรายละเอียดการเขียนผลงานและเอกสารประกอบการสงผลงานได
ที่ http://qa.rmu.ac.th
(๒) กรอกรายละเอีย ดตามแบบฟอรม การเขี ย นผลงานพรอ มตรวจสอบความถูก ต อ ง
สามารถสงผลงานได ๒ ชองทาง คือ E-mail: qa.rmu1@gmail.com หรือสงผลงานดว ยตนเองที่สํา นั ก
มาตรฐานและประกัน คุณ ภาพ ชั ้น ๓ อาคารเฉลิม พระเกีย รติ ๗๒ พรรษา มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

๒
(๓) ติดตอสอบถามไดที่ นางสาวอันนา ออนมาก นัก วิเ คราะหน โยบายและแผนปฏิบัติก าร
โทรศัพ ท ๐๙๘-๒๒๙๖๕๓๒ หรื อ สํา นัก มาตรฐานและประกัน คุณ ภาพ โทรศัพ ท ๐๔๓-๗๒๒๒๑๔
ภายใน ๒๑๒ หรือ Email: qa.rmu1@gmail.com
ขอ ๔ ลักษณะผลงานที่สงมารวมแลกเปลีย่ นเรียนรู
(๑) ผลงานที่นําเสนอ มีเนื้อหาและกระบวนการดําเนิน การที่นาสนใจ และมีลําดับขั้น ตอน
ตามหลักการจัดการองคความรู
(๒) ผลงานมี ค วามชั ด เจนขององค ค วามรู สามารถนํ า เสนอองค ค วามรู ไ ด อ ย า งชั ด เจน
โดยนําเสนอใหเห็นถึงชุดองคความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน หรือมีหลักฐานองคความรูที่คนทั่วไปเขาถึงได
(๓) ผลงานสามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการนําไปใชพัฒนาตน/คน/งาน/ชุมชมสังคม
(๔) ผลงานเกิดประโยชนตอ บุคลากร/นักศึกษา/องคกร/ชุมชนและสังคม สามารถนําเสนอ
ประโยชนขององคความรูตอการพัฒนาคน การทํางาน นักศึกษาบุคลากร องคกรและชุมชนสังคม โดยแสดงถึง
ผลจากการนําองคความรูไปประยุกตใชและขยายผลอยางตอเนื่อง
ขอ ๕ เกณฑการคัดเลือก
(๑) ผลงานที่นําเสนอ มีเนื้อหาและกระบวนการดําเนินการที่นาสนใจ
และมีลําดับขั้นตอนตามหลักการจัดการองคความรู
(๒) ผลงานมีความชัดเจนขององคความรู
(๓) ผลงานสามารถสรางแรงบันดาลใจใหการนําไปใชพัฒนาตน/
คน/งาน/ชุมชมสังคม
(๔) ผลงานเกิดประโยชนตอนักศึกษา/บุคลากร/องคกร/ชุมชนและสังคม
(๕) ผลงานเปน Best pastiest และสามารถนําไปขยายผล/เครือขาย
งานดานนั้นๆ ใหยั่งยืน
รวมคะแนน

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ขอ ๖ รางวัล
(๑) รางวัลชนะเลิศ
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
(๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ประกาศเกียรติคุณพรอมโลรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ
ประกาศเกียรติคุณ

ขอ ๗ คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการ
(๓) กรรมการ
(๔) กรรมการ
(๕) กรรมการและเลขานุการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ขอ ๘ ระยะเวลาดําเนินการและการประกาศผล
(๑) การดําเนินการประชาสัมพันธเชิญชวนใหสงผลงานฯ รับสมัครผลงานและเก็บรวบรวม
ระหวางวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓
(๒) กรรมการตัดสินใหคะแนน ระหวางวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๓) ประกาศผลและแจงใหเจาของผลงานทราบ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๔) มอบรางวัลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขอ ๙ เงื่อนไขการรับรางวัล
(๑) ทุกผลงานที่สง เข า รว มแลกเปลี่ย นเรีย นรูจ ะไดรับ ใบประกาศเกีย รติคุณ ตามรายชื่ อ
เจา ของผลงานที ่ป รากฏอยู ใ นแตล ะผลงาน โดยสํ า นัก มาตรฐานฯ จะจัด สง ใหภ ายหลัง เมื ่อ สิ ้น สุด
โครงการฯ
(๒) ประกาศผลวัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผา นทางเว็บ ไซตข อง สํา นัก มาตรฐานฯ
ที่ http://qa.rmu.ac.th และสื่ อสั งคมออนไลน ต างๆ ผลการพิ จ ารณาและการตั ดสิ น ของคณะกรรมการฯ
ถือเปนที่สุด
(๓) การมอบรางวั ลและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู โดยเจา ของผลงาน/หนว ยงานเจ า ของ
ผลงานที ่ช นะเลิศ อัน ดับ ๑ ตอ งมานํ า เสนอผลงานแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ก ับ ผู เ ขา รว มโครงการฯ
หากไมส ามารถเดิ น ทางมารั บ รางวั ล /รว มแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ไ ดด ว ยตนเองตอ งสง ตัว แทนเพื ่ อ มา
แลกเปลี่ย นเรีย นรูในวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมวิ ญ ู
คุว านัน ท ชั้น ๕ อาคารเฉลิม พระเกีย รติ ๗๒ พรรษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม และใชเ วลา
ในการแลกเปลี่ย นเรี ยนรูผ ลงานละ ๑๕ นาที่
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดี
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารยนิรุต ถึงนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

