CALL FOR PAPERS
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
“การบูรณาการการจัดการความรู้สชู่ ุมชนและประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา”
12 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากทุกสถาบันอุดมศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดกรอบการประกัน
คุณภาพการศึก ษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบบริหารคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อทาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีผลลัพธ์
ในเกณฑ์ดี ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนชุมชนและสังคม
โดยผ่ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ที่กาหนดและให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพ
โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ย วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์ได้
ตลอดจนปัจจุบัน สถาบัน อุดมศึกษาทุกสถาบันต้อ งมีการเตรียมความพร้ อมเพื่อรองรับการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ประชาชนให้มีทักษะ
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเปิดเสรี
การศึกษาในอาเซียน ตลอดจนการสร้างกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรสาคัญในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพของหน่วยงานระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสาคัญของการดาเนินงานภายในระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบัน
การพลศึกษา ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการ
ความรู้สชู่ ุมชนและประชาคมอาเซียน โดยครอบคลุมประเด็นการบูรณาการในด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด้วย
1. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
2. การบูรณาการการวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
3. การบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
4. การบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันอุดมศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังคุณศุภานัน ทัพสัพ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดนนทบุรี โทร 0923303181, 092-364-8794 อีเมล km.rmutsb@gmail.com ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2556
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด ประกาศ
ผลขั้นต้น วันที่ 10 ม.ค. 2557 ผ่านเว็บไซต์ http://www.rmutsb.ac.th
3. ผลงานที่ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองให้ น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในงาน โครงการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน” ระหว่างวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจัดทาเป็นโปสเตอร์ขนาด
A1 ใช้พื้นที่ในการนาเสนอไม่เกิน 1 x 1.20 เมตร และนาโปสเตอร์มาติดตั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2557
4. นาเสนอผลงานภาคบรรยายโดยมีระยะเวลาในการนาเสนอหัวข้อละไม่เกิน 20 นาที ในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 และเวลาสาหรับคาถาม-คาตอบ 5 นาที
5. ตัดสินผลการประกวด มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
การพิจารณาตัดสินรางวัล
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด
1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ทาหน้าที่กลั่นกรอง คัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบ เพื่อนาเสนอ
ภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย
2. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
จานวน 5 ท่าน ทาหน้าที่พิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ

ผลการพิจารณาตัดสิน
การมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณ แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
3. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
4. ผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับวุฒิบัตร
รูปแบบการนาเสนอ
ผู้ส่งแนวปฏิบัติที่ดีต้องนาเสนอเนื้อหาและเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงแนวปฏิ บัติที่ดีโดยต้องครอบคลุม
เนื้อหาดังนี้
1. การบริหารจัดการมีการกาหนดทิศทางและเป้าหมายการบูรณาการในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน
2. การวางแผน การจัดการ วิธีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติการสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ
3. การให้ความสาคัญและเอาใจใส่กลุ่มเป้าหมายมีวิธีการอย่างไร (รู้ความต้องการ/ความคาดหวังของ
กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและวิธีการประเมินความพึงพอใจหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นของกลุ่มเป้าหมายการจัดการ
กับความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย การรักษากลุ่มเป้าหมายและการดาเนินการให้เกิดความยั่งยืน
4. การจัดการกระบวนการเป็นการพัฒนากระบวนการในการบูรณาการ โดยพึ่งพากระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุนการจัดการสมรรถนะของผู้ดาเนินกิจกรรม การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
จัดการปฏิบัติงานในช่วงเวลาของกิจกรรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้
เกิดการดาเนินงานซ้า
5. การวิเคราะห์เชิงสถิติ มีการนาข้อมูลเชิงสถิติมาจัดทาเป็นข้อมูลในรูปแบบเชิงวิเคราะห์
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ผลงานมีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการพัฒนาคุณภาพ โดยการสร้างสรรค์และบูรณาการการ
จัดการความรู้ วิธีการทางานใหม่สามารถลดเวลาและขั้นตอนการทางานหรือนวัตกรรมสู่ชุมชน
และประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
2. ระบุข้อมูลผลงานตามรูปแบบการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

สรุปกาหนดการที่สาคัญ
กิจกรรมการดาเนินงาน
การส่งเอกสารเสนอแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมใบสมัคร

กาหนดการ
1 – 27 ธ.ค.
2556

ประกาศผลการตัดสินขั้นต้น
วันสุดท้ายของการส่งแนวปฏิบัติที่ดี – เอกสาร
นาเสนอบนเวทีการประกวด สาหรับผู้ผ่านการ
คัดเลือก
วันสุดท้ายของการส่งร่างโปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี
สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

10 ม.ค. 2557
24 ม.ค. 2557

วันติดตั้งโปสเตอร์ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
รอบแรก

11 ก.พ. 2557

การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีบนเวทีการประกวด
และ มอบรางวัล ผู้ชนะการประกวด

12 ก.พ. 2557

24 ม.ค. 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์มือถือ 092-3303181, 092-364-8794
โทรสาร. 02-526 9277, 02-5260391
อีเมล km.rmutsb@gmail.com

สถานที่/ช่องทาง
คุณศุภานัน ทัพสัพ
โทร 092-3303181, 092-364-8794
อีเมล km.rmutsb@gmail.com
http://www.rmutsb.ac.th
คุณศุภานัน ทัพสัพ
โทร 092-3303181, 092-364-8794
อีเมล km.rmutsb@gmail.com
คุณศุภานัน ทัพสัพ
โทร 092-3303181, 092-364-8794
อีเมล km.rmutsb@gmail.com
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
จ.พระนครศรีอยุธยา
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปแบบการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประกวดแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices)
“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา”
 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
 การบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
 การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม  การบูรณาการการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี
ชื่อ-นามสกุลผู้นาเสนอ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
e-mail address
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บทสรุปผู้บริหาร (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
ประวัติหน่วยงาน (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
กระบวนการ/วิธีการดาเนินการในอดีต (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินงานที่ได้ดาเนินการตามหลัก PDCA)
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