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การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
*********************************************************** 

 

1. ประเภทรางวัลและมูลค่ารางวัล 
การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลและมูลค่า 
รางวัลการสรรหา ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ประเภทรางวัลและมูลค่ารางวัลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ประเภทรางวัล มูลค่ารางวัล 

รางว ัลที ่๑ รางวัลแนวปฏ ิบ ัต ิทีด่ ีเด ่น รางวัลละ 3,000 บาท พร้อม เกียรติบัตร  
จ านวน 1 รางวัล 

รางว ัลที่ ๒ รางวัลแนวปฏ ิบ ัต ิทีด่ ี  รางวัลละ 2,000 บาท พร้อม เกียรติบัตร  
จ านวน 1 รางวัล 

รางว ัลที่ ๓ รางวัลแนวปฏ ิบ ัต ิทีด่ ีพอใช ้ รางวัลละ 1,000 บาท พร้อม เกียรติบัตร  
จ านวน 3 รางวัล 

รางว ัลที่ 4  รางวัลการมีส่วนร่วมกิจกรรม SNRU 
                 KM share & learn  

รางวัลละ 500 บาท พร้อม เกียรติบัตร 

 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าหลักเกณฑ์การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ส าหรับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความส าเร็จของการจัดการความรู้ของส่วนราชการต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยก าหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
เกณฑ์รอบท่ี 1 น  าหนักรวมร้อยละ 80 

ประเด็นการพิจารณา 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. ความชัดเจนของการน าเสนอองค์ความรู้    (ร้อย
ละ 25) 
    พิจารณาจากการรวบรวมจัดเกบ็ความรู้และ           
การให้ผู้เช่ียวชาญไดต้รวจสอบหรอืยืนยันความรู ้และ
เผยแพรสู่่การน าไปปฏิบัต ิ

- มีการน าเสนอองค์
ความรู้แตไ่มผ่่านการ
ตรวจสอบ หรือยืนยัน 
จากผู้เช่ียวชาญใน
เรื่องนั้น 

- มีการน าเสนอองค์
ความรู้ทีผ่่านการ
ตรวจสอบหรือยืนยัน 
จากผู้เช่ียวชาญใน
เรื่องนั้น 
- ไม่มีหลักฐานที่แสดง
การจัดเก็บองค์
ความรู้ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ
เผยแพรสู่่การน าไป
ปฏิบัต ิ

- มีการน าเสนอองค์
ความรู้ทีผ่่านการ
ตรวจสอบหรือยืนยัน 
จากผู้เช่ียวชาญใน
เรื่องนั้น 
- มีหลักฐานที่แสดง
การจัดเก็บองค์ความรู้
ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพรสู่่
การน าไปปฏิบัต ิ
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ประเด็นการพิจารณา 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

2. การน าองค์ความรู้ไปพัฒนาหรือน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 25) 
    2.1 การสอน/วิจัย 
          พิจารณาจากการน าองค์ความรู้ไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน/การวิจัย และส่งผลให้การ
ด าเนินงานดีขึ้น 
    2.2 พัฒนาการปฏิบตัิงาน 
          พิ จ า รณาจากกา รน า อ งค์ ค วามรู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคนที่ส่งผลให้การปฏิบัติงาน         
ดีขึ้น 

- มีการน าองค์ความรู้
ไปพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน/การ
วิจัย/พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

- มีการน าองค์ความรู้
ไปพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน/การ
วิจัย/พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน          
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
 

- มีการน าองค์ความรู้
ไปพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน/การ
วิจัย/พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ ์
- มีการขยายผลการ
น าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องและมี
หลักฐานเชิงประจักษ ์

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(ร้อยละ 10) 
    พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน 
จัดขึ้น โดยคดิเป็นร้อยละเฉลีย่ของบุคลากรใน
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในแตล่ะครั้ง 
สูตรการค านวณ 
   ร้อยละการเข้าร่วมกจิกรรม 

ร้อยละ 70 -79 ร้อยละ 80 - 89 ร้อยละ 90 - 100 

4. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน 
การจัดการความรู้ (ร้อยละ 10) 
    คณะกรรมการสรรหาแนวปฏบิัติที่ดีพิจารณา
ความก้าวหน้าจากการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความรู ้

ไม่มีความก้าวหน้า มีความก้าวหน้า และ
มีการเขียนรายงานผล
การด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 

มีความก้าวหน้าและ  
มีการเขียนรายงานผล
การด าเนินงานท่ี
ชัดเจน และต่อเนื่อง 

5. การเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (ร้อยละ 10) 
    พิจารณาจากความครบถ้วนของการเผยแพร่ข้อมูล
การด าเนินงานของหน่วยงาน  ทั้ง 4 ข้อ คือ  

1) ที่มาและสมาชิกในหน่วยงาน 
2) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 7 ขัน้ตอน 
3) องค์ความรู้ที่ได้และการน าไปใช้ประโยชน ์
4) ผลการเรยีนรู้ของบุคลากรและองค์กร 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ใน ข้อ 1 - 2 ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ในข้อ 1 - 3 ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ครบถ้วนท้ัง 4 ข้อ              
ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมกจิกรรม    X 100 
           จ านวนบุคลากรในหนว่ยงานทัง้หมด 
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เกณฑ์ที่ 2 รอบตัดสิน น  าหนักรวมร้อยละ 20  

ประเด็นการพิจารณา 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1. การจดับอร์ดนิทรรศการ  
(ร้อยละ 10) 
     

- มีความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเนื้อหา 

มีความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเนื้อหาและมี
ความเชื่อมโยงของข้อมูลที่
ต้องการเสนอได ้

มีความสอดคล้องระหว่าง
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเนื้อหา มีความเช่ือมโยง
ของข้อมูลที่ต้องการเสนอได้ 
และมรีูปแบบกระตุ้นความ
สนใจให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ 

2. การน าเสนอผลการด าเนินงาน 
KM ของหน่วยงาน (ร้อยละ 10) 

ตอบได้บ้าง แตย่ังขาดความ
ชัดเจน แสดงถึงความไม่
เข้าใจอย่างแท้จริง 

ตอบโดยใช้หลักวิชาการ
หรือหลักการปฏิบตัิได้เป็น
ส่วนใหญ่มีความมีความ
ชัดเจนพอประมาณ 

ตอบไดต้รงประเด็น ถูกต้อง 
ชัดเจนแสดงถึงการเตรยีม             
ตัวที่ด ี

 

3. การส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
3.1 วิธีการส่งผลงาน 

- คณะ ส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
ให้กองนโยบายและแผน  

3.2 เอกสารที่ต้องจัดส่ง 
1. แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวด SNRU KM share & learn  

จ านวน 1 แผ่น 
2. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเข้าร่วมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล 
3. เล่มองค์ความรู้ของหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล 


