หลักเกณฑการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการความรู
“วันบุรพาจารย”
วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม 25๖๑
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
๑. สวนงานดําเนินการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการความรู
๑) ระดั บ ส ว นงาน ทุกสวนงานตองสงแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของสวนงาน ดานการจัดการเรียนการ
สอน และดานการวิจัย (สวนงานสนับสนุน ใหสงผลงานตามภารกิจ) อยางนอยดานละ 1 เรื่อง ประกอบดว ย
-ส ว นกลาง ระดั บ คณะ สํา นั ก สถาบั น ศูน ย
จํา นวน ๑๕ ส ว นงาน
-วิ ท ยาเขต
จํา นวน ๑๑ ส วนงาน
-วิ ท ยาลั ย ในกํา กั บ
จํา นวน ๑๖ ส วนงาน
๒) ระดับบุคคล ใหทุกสวนงานคัดเลือกและเสนอบุคลากรที่มีผลงานที่เปนเลิศดานการจัดการความรู
ประเภทละ 1 ทานแยกเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) ประเภทวิชาการ (Buddhist Academic Expert)
(๒) ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ (Supporter Expert)
(๓) ประเภทผูประสานงานจัดการความรู (KM Facilitator Expert)
๒. หลักเกณฑการพิจารณารอบคัดเลือกแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ดังนี้
เกณฑพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. มีการจัดวางระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรูของสวนงาน
๓. มีคณะทํางานและผูประสานงานจัดการความรู (KM Facilitator)
๔. มีการประชุมชี้แจงมอบหมายงานตามแผนการจัดการความรูของสวนงาน
๕. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูในสวนงานอยางนอย ๒ ครั้ง
๖. มีองคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย ๒ เรื่อง
๗. มีการนําองคความรูในขอ ๖ ไปพัฒนางานเห็นผลเปนที่ประจักษ
๘. มีการเผยแพรองคความรูภายในสวนงานหรือระหวางสวนงาน
๙. หัวหนาสวนงานมีบทบาทนําในการสนับสนุนการจัดการความรูของสวนงาน
๑๐.มีการรายงานผลการจัดการความรูของสวนงาน ครบถวนตามเวลาที่กําหนด
คาคะแนนรวมทั้งสิ้น

คาคะแนน
๑๐
๕
๕
๑๐
๑๕
๑๕
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐๐
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๓. หลักเกณฑการพิจารณาและใหคะแนนระดับบุคคลดังนี้
เกณฑพิจารณา
๑.สามารถนําเสนอองคความรู (Knowledge Asset: KA) ไดอยางชัดเจน
-มีการนําเสนอองคความรู
-มีการถอดบทเรียนจากองคความรู
-มีหลักฐานการเผยแพรองคความรูที่คนทั่วไปสามารถเขาถึงได
๒.ประโยชนขององคความรู (Knowledge Asset: KA) ตอการพัฒนาคน พัฒนา
กระบวนการทํางาน และยกระดับความสามารถหรือประสิทธิภาพของสวนงาน
-มีผลลัพธตอบสนองตอพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
-มีการนําองคความรูไปตอยอด ใชประโยชน
-มีการขยายผล หรือขยายเครือขายการใชประโยชนจากองคความรู (Knowledge
Asset: KA) อยางตอเนื่อง
๓.ความโดดเดนในการใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management: KM)
เพื่อสรางผลงาน
-มีหลักฐานการนําไปใชยกระดับความรู หรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คาคะแนนรวมทั้งสิ้น

คาคะแนน
๔๐

๓๐

๓๐
๑๐๐

๔. การมอบรางวัลผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการความรูแตละประเภท มีดังนี้
๔.๑ ระดับสวนงาน
๑) ระดับดีเลิศ สวนงานที่มีคะแนนรวมมากกวา 80 คะแนน
จํานวนไมเกิน 10 รางวัล รางวัลมูลคา 10,000 บาท พรอมโลหประกาศเกียรติคุณ
๒) ระดับดีเดน สวนงานที่มีคะแนนรวม 61 -79 คะแนน
จํานวนไมเกิน 10 รางวัล รางวัลมูลคา 5,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคุณ
๓) ระดับมาตรฐาน สวนงานที่มีคะแนนรวม 50 -60 คะแนน
จํานวนไมเกิน 20 รางวัล รางวัลมูลคา 3,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคณ
ุ
๔.๒ ระดับบุคคล
๑) ระดับดีเลิศ ผูที่มีคะแนนประเมินรวมมากกวา 80 คะแนน
จํานวนไมเกิน 10 รางวัล รางวัลมูลคา ๕,000 บาท พรอมโลหประกาศเกียรติคุณ
๒) ระดับดีเดน ผูที่มีคะแนนประเมินรวม 61 -79 คะแนน
จํานวนไมเกิน 10 รางวัล รางวัลมูลคา ๓,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคุณ
๓) ระดับมาตรฐาน ผูที่มีคะแนนประเมินรวม 50 -60 คะแนน
จํานวนไมเกิน 20 รางวัล รางวัลมูลคา ๑,000 บาท พรอมประกาศเกียรติคุณ
๔.๓ รางวัลการจัดนิทรรศการเดนดานการจัดการความรู จํานวน ๓ รางวัล
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๕. กำหนดการสงผลงาน นําเสนอผลงาน และการตัดสินแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
ที่
กิจกรรม
วัน/เดือน/ป
๑. -รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู
-สงผลงานระดับสวนงานและระดับบุคคล (แยกผลงานตาม
วันที่ ๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระดับและประเภท)
๒. นําเสนอผลงานดวย PowerPoint ระดับสวนงาน และระดับ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บุคคล นําเสนอแยกกัน ตามลําดับสวนงาน
ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา
ระดับสวนงาน-สวนกลาง ๑๕ สวนงาน
๑.สํานักงานอธิการบดี
๒.บัณฑิตวิทยาลัย
๓.คณะพุทธศาสตร
๔.คณะครุศาสตร
หองประชุม ๑
๕.คณะมนุษยศาสตร
๖.คณะสังคมศาสตร
เวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป
๗.สถาบันภาษา
๘.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร
๙.สถาบันวิปสสนาธุระ
๑๐.สํานักทะเบียนและวัดผล
๑๑.สํานักสงเสริมฯ
๑๒.สํานักหอสมุดฯ
๑๓.ศูนยอาเซียนศึกษา
๑๔.วิทยาลัยพุทธศาสตรฯ
๑๕.วิทยาลัยพระธรรมทูต
ระดับสวนงาน-วิทยาเขต ๑๑ แหง+วิทยาลัยในกํากับ ๒ แหง
๑.วิทยาเขตหนองคาย
๒.วิทยาเขตเชียงใหม
๓.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔.วิทยาเขตขอนแกน
๕.วิทยาเขตนครราชสีมา
๖. วิทยาเขตอุบลราชธานี
๗. วิทยาเขตแพร
๘.วิทยาเขตสุรินทร
หองประชุม ๒
๙.วิทยาเขตพะเยา
๑๐.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป
๑๑.วิทยาเขตนครสวรรค ๑๒. วิทยาลัยสงฆเลย
๑๓. วิทยาลัยสงฆนครพนม
ระดับสวนงาน-วิทยาลัยในกํากับ ๑๔ แหง
ณ หองประชุม ๓
๑.วิทยาลัยสงฆลําพูน
๒.วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
เวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป
๓.วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย
๔.วิทยาลัยสงฆปตตานี
๕.วิทยาลัยสงฆนครนานฯ ๖.วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร
๗.วิทยาลัยสงฆเชียงราย ๘.วิทยาลัยสงฆนครลําปาง
๙.วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ๑๐.วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาฯ
๑๑. วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ๑๒.วิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง
๑๓. วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด ๑๔.วิทยาลัยสงฆราชบุรี
ระดับบุคคล-ทุกประเภท ทุกสวนงาน

ณ หองประชุม ๔

๓. ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือก ผานระบบสารบรรณ
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
อิเล็กทรอนิกส และทางเว็บไซตกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
๔. สวนงานที่ผานการพิจารณารอบคัดเลือก
๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จัดนิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู (มีงบประมาณ
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
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ที่

กิจกรรม

สนับสนุนการจัด)
๕. ตัดสินรอบสุดทาย ทุกระดับ และประเภท

วัน/เดือน/ป
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก ประกอบดวย
๑. พระสุวรรณเมธาภรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
๒. พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ
๓. พระศรีศาสนบัณฑิต ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ มจร
4. พระครูโสภณพุทธิศาสตร คณบดีคณะครุศาสตร มจร.
๔. ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
๕. น.อ. นรพัชร ทาอินทร ผูชวยผูอํานวยการศูนยตอสูอากาศยานและรักษาฝง กองทัพเรือ
๖. น.อ.ศุลีพร รําไพกุล กองทัพเรือ
๗. พล.อ.ต.หญิง สุพิศ ประสพศิลป ที่ปรึกษาการขับเคลื่อน ทอ.ใหเปนองคการแหงการเรียนรู
๘. น.อ.หญิง ดร.ธนพร แยมสุดา รองผูอํานวยการกองวิทยาการ ศูนยวิทยาการ กรมแพทย
ทหารเรือ
๙. อ.ธีรเสฏฐ ศิรธนานนท ที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและผูเชี่ยวชาญ EdPEx
10. อ.นงลักษณ ไชยเสโน กรรมการสมาคมบริหารงานบุคคลแหงประเทศไทย
11. ดร.อิสรา รําไพกุล ที่ปรึกษาดานการพัฒนาระบบคุณภาพ Excellence Model
๖. เอกสารประกอบการสงผลงานเขาประกวด
สวนงาน/บุคคล/ผูประสานงานจัดการความรู ที่สงผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเข าประกวด ให
สงผลงานและสรุปสาระสําคัญ (executive summary) ใหครอบคลุมหัวขอและสอดคลองกับหลักเกณฑการให
คะแนน ตามขอ ๒ และ ๓ ขางตน ดังนี้
ระดับสวนงาน (๔๒ สวนงาน) เกณฑประเมินตามขอ ๒ ดังนี้
ชื่อผลงาน/องคความรู/แนวปฏิบัติ ......................................................................................................................
๑) แนวความคิด……………………………………………………..………………………………………………………….
๒) ประโยชนของผลงาน ดังนี้
(๑) สามารถนําเสนอองคความรู (Knowledge asset :KA) ไดอยางชัดเจน (ระบุขอมูลอางอิง)
(๒) สามารถนําเสนอประโยชนขององคความรู (Knowledge asset :KA) ตอการพัฒนาคนการ
ทํางานและหนวยงาน (ระบุขอมูลอางอิง)
(๓) มีความโดดเดนในการใชกระบวนการ จัดการความรู (Knowledge Management :KM)
เพื่อผลิตผลงาน (ระบุขอมูลอางอิง)
(๔) ภาพประกอบเพื่อนําเสนอผลงาน อื่นๆ ฯลฯ (ควรมี)
ระดับบุคคล เกณฑประเมินตามขอ ๒ ดังนี้
๑) ชื่อองคความรูที่ไดนําไปพัฒนาตนเอง............................................................................................
๒) ผลจากการนำเอาองคความรูไปพัฒนาตนเอง ดังนี้
(๑) สามารถนําเสนอองคความรู (Knowledge asset :KA) ไดอยางชัดเจน (ระบุขอมูลอางอิง)
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(๒) สามารถนําเสนอประโยชนขององคความรู (Knowledge asset :KA) ตอการพัฒนาคนการ
ทางานและหนวยงาน (ระบุขอมูลอางอิง)
(๓) มีความโดดเดนในการใชกระบวนการ จัดการความรู (Knowledge Management :KM)
เพื่อผลิตผลงาน (ระบุขอมูลอางอิง)
(๔) ภาพประกอบเพื่อนาเสนอผลงาน อื่นๆ ฯลฯ (ควรมี)
ความยาวในการนําเสนอผลงาน ไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 (ขนาดตัวหนังสือ 16) ภาพประกอบ
นําเสนอผลงาน อื่นๆ ฯลฯ ขนาดกระดาษ A4 เชนเดียวกัน

การจัดสงรายงานและผลงาน ภายในวันจันทรที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑.บันทึกสงผลงาน (.docx หรือ .pdf) และ PowerPoint เสนอผลงาน พรอมเอกสาร
ภาพประกอบกิจกรรม ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ถึง รองอธิการบดีฝาย
บริหาร ประธานคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี
๒.จัดสงเอกสารไฟลภาพ สงไปที่ email: center@mcu.ac.th ประกอบดวย
 สําเนาเอกสารในขอ 1
 ไฟลภาพกิจกรรม


คําแนะนําในการเสนอผลงาน KM
๑.ในการนําเสนอผลการจัดการความรูของสวนงาน จะใชเวลานําเสนอสวนงานละ ๓๐ นาที แบงเปนเวลา
ในการนําเสนอไมเกิน ๑๕ นาที และการซักถามจากคณะกรรมการประเมิน ประมาณ ๑๕ นาที
๒.การนําเสนอของสวนงาน ใหนําเสนอไมเกิน ๑๕ Slides โดยเนื้อหาของการนําเสนอในประเด็น
-สวนงานจัดการความรูเรื่องอะไร
-สวนงานดําเนินการยางไร เชน มีวิธีการ เครื่องมือที่ใช เปนตน เพื่อไปสูเปาหมายองคกร
-สวนงานไดผลลัพธอะไรจากการทํา KM / Change management ที่เกิดขึ้น
-เรื่องดีๆ หรือการถอดบทเรียน (Lessons Learned: LL) ที่เกิดขึ้นเพื่อการเรียนรู สุดทายเมื่อ
จัดการความรูแลวสงผลอยางไรตอเปาหมายของสวนงานและมหาวิทยาลัย (Impact)
***ควรใช template ตามที่แนบ เปนแบบในการนําเสนอ***

แบบสงผลงานแนววิธปี ฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการความรู “วันบุรพาจารย”
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บันทึกขอความ
สวนงาน ...........................................................
โทร. ……………………………………………………..
มิถุนายน ๒๕๖๑
ที่ ศธ ๖๑…./………………………………………………… วันที่
เรื่อง สงผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการความรู “วันบุรพาจารย”
เรียน รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรูมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกที่ ศธ. ๖๑๐๐/ ลงวันที่
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความ
รวมมือรายงานผลการจัดการความรูและสงผลงานการจัดการความรูสวนงานเขาประกวด ความทราบแลวนั้น
สวนงาน(ชื่อสวนงาน)......................................................... ไดดําเนินการจัดการความรูตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และขอนําสงผลงานแนววิธีป ฏิบัติที่เปนเลิศดานการจัดการความรู เพื่อเขารวมประกวดภายใน
งาน “วันบุรพาจารย”ดังนี้
 ระดับสวนงาน
ผลงานที่ ๑ ดานการจัดการเรียนการสอน ชื่อผลงาน .........................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลงานที่ ๒ ดานการวิจัยและผลงานสรางสรรค ชื่อผลงาน ................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผลงานที่ .. ดานการดําเนินงานตามภารกิจ ชื่อผลงาน .......................................................................
.........................................................................................................................................................................
 ระดับบุคคล ดานการพัฒนาและยกระดับการทํางาน
ประเภทวิชาการ ขอเสนอ (ชื่อ-ฉายา/นามสกุล) ........................ตำแหนงงาน..............................
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก.........................e-mail address…………………………..……..
ชื่อผลงาน .........................................................................................................................................
ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ขอเสนอ (ชื่อ-ฉายา/นามสกุล) ..................ตำแหนงงาน......................
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก.........................e-mail address…………………………..……..
ชื่อผลงาน .........................................................................................................................................
ประเภทผูประสานงานจัดการความรู ขอเสนอ (ชื่อ-ฉายา/นามสกุล) ..............ตำแหนงงาน...........
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก.........................e-mail address…………………………..……..
ชื่อผลงาน .........................................................................................................................................
ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารพรอมสําเนา เพื่อเขารับการคัดเลือกผลงานเดน ดังนี้
 ขอมูลผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและไฟลนําเสนอ ในรูปแบบไฟล .pdf, .ppt
 รูปภาพประกอบ  อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
ประธานอนุกรรมการจัดการความรูสวนงาน

