๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (QA_KM Day 2020)
*****************************
ด้วยสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพจะจัดโครงการประกวดผลงานวันการจัดการความรู้สู่คณ
ุ ภาพ พ.ศ.
๒๕๖๓ (QA_KM Day 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสาเร็จ
ของบุคคลหรือหน่วยงาน ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทางาน (WIL/สหกิจศึกษา/Start up) ด้านการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ภาษาอังกฤษ) ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (ด้านดิจิทัล)
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย และด้านบริหารจัดการและประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน
(เครือข่าย)ในบริหารจัดการ นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อคัดเลือกแนว
ปฏิบัติที่ดที ี่เป็นต้นแบบและเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ข้อ ๒ กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๑) ต้องเป็นผลงานของเจ้า ของผลงานหรือในนามของหน่ว ยงานที่ส่ง เข้า ร่ว มแลกเปลี่ยนเรีย นรู้
และต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
(๒) การส่งผลงานต้องส่งไฟล์ผลงานตามแบบฟอร์มที่สานักมาตรฐานฯ กาหนดโดยใช้ Font Th
SarabunPSK ขนาด ๑๖ เพื่อคณะผู้จัดทาจะได้รวบรวมผลงานจากเจ้าของผลงานหรือในนามของหน่วยงานภายใน
ต่างๆ มาจัดทาเป็นรูปเล่มเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป
(๓) ในกรณีที่ต้องการส่งมากกว่า ๑ ผลงานในแต่ละด้าน กรุณาส่งผลงานแยกในแต่ละผลงานพร้อม
ระบุข้อมูลในแบบฟอร์มให้ชัดเจน เช่น ผลงานของผู้ส่งหรื อหน่วยงาน ก โปรดระบุ ก๑ และ ก๒ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะ
กรรมการฯ จะพิ จ ารณาเลื อ กผลงานที่ ดี ที่ สุ ด เพี ย ง ๑ ผลงานเท่ า นั้ น ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล ส าหรั บ ผู้ ส่ ง ผลงาน
เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ท่านหรือหน่วยงาน ในแต่ละด้าน
ข้อ ๓ วิธีการส่งผลงาน
(๑) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดการเขียนผลงานและเอกสารประกอบการส่งผลงาน
ได้ที่ เว็บไซต์ สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ http://qarmu.org

๒
(๒) กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการเขียนผลงานพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสามารถส่งผลงาน
ได้ ๒ ช่องทาง คือ E-mail: qa.rmu1@gmail.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชัน้
๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ
(๓) ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวอันนา อ่อนมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์
๐๙๘-๒๒๙๖๕๓๒ หรือ สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๒๒๑๔ ภายใน ๒๑๒ หรือ Email:
qa.rmu1@gmail.com
ข้อ ๔ ลักษณะผลงานทีส่ ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๑) ผลงานที่นาเสนอ มีเนื้อหาและกระบวนการดาเนินการทีน่ ่าสนใจและมีลาดับขั้นตอนตามหลักการ
จัดการองค์ความรู้
(๒) ผลงานมีความชัดเจนขององค์ความรู้ สามารถนาเสนอองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจน โดยนาเสนอให้
เห็นถึงชุดองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน หรือมีหลักฐานองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้
(๓) ผลงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนาไปใช้พฒ
ั นาตน/คน/งาน/ชุมชมสังคม
(๔) ผลงานเกิดประโยชน์ต่อ บุคลากร/นักศึกษา/องค์กร/ชุมชนและสังคม สามารถนาเสนอประโยชน์
ขององค์ความรู้ต่อการพัฒนาคน การทางาน นักศึกษาบุคลากร องค์กรและชุมชนสังคม โดยแสดงถึงผลจากการนาองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๕ เกณฑ์การคัดเลือก
(๑) ผลงานมีเนื้อหาและกระบวนการดาเนินการที่นา่ สนใจ
และมีลาดับขั้นตอนตามหลักการจัดการองค์ความรู้
(๒) ผลงานมีความชัดเจนขององค์ความรู้
(๓) ผลงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้การนาไปใช้พฒ
ั นาตน/
คน/งาน/ชุมชมสังคม
(๔) ผลงานเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา/บุคลากร/องค์กร/ชุมชนและสังคม
(๕) ผลงานเป็น Best pastiest และสามารถนาไปขยายผล/เครือข่าย
งานด้านนั้นๆ ให้ยั่งยืน
รวมคะแนน

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

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

ประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล
ประกาศเกียรติคุณ
ประกาศเกียรติคุณ

ข้อ ๗ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการ
(๓) กรรมการ

จานวน ๑,๕๐๐ บาท
จานวน ๑,๐๐๐ บาท
จานวน ๑,๐๐๐ บาท

๓
(๔) กรรมการ
(๕) กรรมการและเลขานุการ

จานวน ๑,๐๐๐ บาท
จานวน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๘ ระยะเวลาดาเนินการและการประกาศผล
(๑) การดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่งผลงานฯ รับสมัครผลงานและเก็บรวบรวมระหว่าง
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
(๒) กรรมการตัดสินให้คะแนน ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(๓) ประกาศผลและแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(๔) มอบรางวัล ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๙ เงื่อนไขการรับรางวัล
(๑) ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้รบั ใบประกาศเกียรติคุณ ตามรายชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละผลงาน โดยสานักมาตรฐานฯ จะจัดส่งให้ภายหลังเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
(๒) ประกาศผลวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักมาตรฐานฯ
ที่ http://qarmu.org และสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด
(๓) การมอบรางวัลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับ
รางวัล ติดต่อรับรางวัลด้วยตนเองที่ นางสาวอันนา อ่อนมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๙๘๒๒๙๖๕๓๒ ณ สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
ข้อ ๑๐ หากผลงานด้านใดที่มจี านวนผลงานไม่ถึง ๓ ผลงาน คณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานจะนาผลงานนั้น
รวบรวมกับด้านที่สัมพันธ์กัน
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

