
 
 
 

 

CALL FOR PAPERS 
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

“การบูรณาการการจัดการความรู้สูชุ่มชนและประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา” 
12 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา  จ.พระนครศรีอยธุยา  

หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากทุกสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการก าหนดกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเป้าหมายเพื่อท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีผลลัพธ์
ในเกณฑ์ดี ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนชุมชนและสังคม 
โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ที่ก าหนดและให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้  

ตลอดจนปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ประชาชนให้มีทักษะ    
ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเปิดเสรี
การศึกษาในอาเซียน ตลอดจนการสร้างกลไกเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพของหน่วยงานระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานภายในระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ 



ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบัน

การพลศึกษา ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการ
ความรู้สูชุ่มชนและประชาคมอาเซียน โดยครอบคลุมประเด็นการบูรณาการในด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด้วย  

1. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน  
2. การบูรณาการการวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน  
3. การบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน  
4. การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 สถาบันอุดมศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. สถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังคุณศุภานัน  ทัพสัพ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดนนทบุรี โทร 092 -
3303181, 092-364-8794 อีเมล km.rmutsb@gmail.com ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2556  

2. คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ประกาศ
ผลขั้นต้น วันที่ 10 ม.ค. 2557 ผ่านเว็บไซต์ http://www.rmutsb.ac.th 

3. ผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในงาน โครงการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพล
ศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน” ระหว่างวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยห์ันตรา  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจัดท าเป็นโปสเตอร์ขนาด 
A1 ใช้พื้นที่ในการน าเสนอไม่เกิน 1 x 1.20 เมตร และน าโปสเตอร์มาติดตั้งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2557 

4. น าเสนอผลงานภาคบรรยายโดยมีระยะเวลาในการน าเสนอหัวข้อละไม่เกิน 20 นาที ในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2557 และเวลาส าหรับค าถาม-ค าตอบ 5 นาท ี

5. ตัดสินผลการประกวด มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
การพิจารณาตัดสินรางวัล 
 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด 

1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ท าหน้าที่กลั่นกรอง คัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบ เพื่อน าเสนอ
ภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย 

2. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
จ านวน 5 ท่าน ท าหน้าที่พิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ 



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 

 
รูปแบบการน าเสนอ  

ผู้ส่งแนวปฏิบัติที่ดีต้องน าเสนอเนื้อหาและเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีโดยต้องครอบคลุม
เนื้อหาดังนี้  

1. การบริหารจัดการมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการบูรณาการในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน  
2. การวางแผน การจัดการ วิธีการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติการสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ  
3. การให้ความส าคัญและเอาใจใส่กลุ่มเป้าหมายมีวิธีการอย่างไร (รู้ความต้องการ/ความคาดหวังของ

กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและวิธีการประเมินความพึงพอใจหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นของกลุ่มเป้าหมายการจัดการ
กับความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมาย การรักษากลุ่มเป้าหมายและการด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน  

4. การจัดการกระบวนการเป็นการพัฒนากระบวนการในการบูรณาการ โดยพึ่งพากระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุนการจัดการสมรรถนะของผู้ด าเนินกิจกรรม การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
จัดการปฏิบัติงานในช่วงเวลาของกิจกรรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้
เกิดการด าเนินงานซ้ า  

5. การวิเคราะห์เชิงสถิติ มีการน าข้อมูลเชิงสถิติมาจัดท าเป็นข้อมูลในรูปแบบเชิงวิเคราะห์  
 
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  

1. ผลงานมีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการพัฒนาคุณภาพ โดยการสร้างสรรค์และบูรณาการการ
จัดการความรู้ วิธีการท างานใหม่สามารถลดเวลาและขั้นตอนการท างานหรือนวัตกรรมสู่ชุมชน
และประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ระบุข้อมูลผลงานตามรูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ด ี
 
  



สรุปก าหนดการที่ส าคัญ  
 

กิจกรรมการด าเนินงาน ก าหนดการ สถานที่/ช่องทาง 
การส่งเอกสารเสนอแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมใบสมัคร 1 – 27 ธ.ค. 

2556 
คุณศุภานัน  ทัพสัพ  

โทร 092-3303181, 092-364-8794 
อีเมล km.rmutsb@gmail.com 

ประกาศผลการตัดสินขั้นต้น 10 ม.ค. 2557 http://www.rmutsb.ac.th 
วันสุดท้ายของการส่งแนวปฏิบัติที่ดี – เอกสาร
น าเสนอบนเวทีการประกวด ส าหรับผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

24 ม.ค. 2557 คุณศุภานัน  ทัพสัพ  
โทร 092-3303181, 092-364-8794 

อีเมล km.rmutsb@gmail.com 
วันสุดท้ายของการส่งร่างโปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี 
ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 

24 ม.ค. 2557 คุณศุภานัน  ทัพสัพ  
โทร 092-3303181, 092-364-8794 

อีเมล km.rmutsb@gmail.com 
วันติดตั้งโปสเตอร์ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก  
รอบแรก 

11 ก.พ. 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีบนเวทีการประกวด 
และ มอบรางวัล ผู้ชนะการประกวด 

12 ก.พ. 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ :  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์นนทบุร ี  
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 
 
   



รูปแบบการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
โครงการประกวดแนวปฏิบตัิที่ดี (Good Practices) 

“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน ระดับอุดมศึกษา” 
 
  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน    การบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
  การบรูณาการการบริการวิชาการแก่สังคม  การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  
 
ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี  ..............................................................................................................................  
ชื่อ-นามสกุลผู้น าเสนอ  ..............................................................................................................................  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  ..............................................................................................................................  
หน่วยงาน  ..............................................................................................................................  
เบอร์โทรศัพท์  .............................................................เบอร์มือถือ................................................  
เบอร์โทรสาร  ..............................................................................................................................  
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