
 

 

 

 

 

 

 

๐๘.๓๐ - ๐๙.0๐ น. ลงทะเบ  ยน 
๐๙.0๐ - ๐๙.30 น. พิธ เปิดงานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กล่าวรายงาน 
โดย  ผู้ช  วยศาสตราจารย   ดร.สมบูรณ   ชาวชายโขง            

          รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
ประธานกล่าวเปิ ดงาน 
โดย ผู้ช  วยศาสตราจารย  ชาครติ  ชาญชิตปรชีา 

                   รักษาราชการแทนอธิการบด ีมหาว ิทยาลัยราชภ ัฏสกลนคร 

09.30 - 10.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ  ส ตะวัน 

  รองอธิการบด ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

10.00 - ๑2.0๐ น. คณะผู้บริหารเย ่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน KM  

 และคณะกรรมการฯ ให้คะแนน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางว ัน 

๑3.๐๐ - ๑4.0๐ น. เวท แลกเปล ่ยนเร ยนรู้/นําเสนอผลงาน 

                                กลุ่มท ่ 1 ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย  (13.00 - 13.30 น.) 

 กลุ่มท ่ 2 ด้านบริหารจัดการ และด้านศิลปะและวัฒนธรรม (13.30 - 14.00 น.) 

๑4.00 - ๑๖.๓๐ น. ชมน ิทรรศการการจดัการความร ู้ 

****************** 
หมายเหตุ :  1. ประกาศผลการประกวดผลงานและมอบรางวัล เวลา 15.00 น. 

  2. กําหนดการอาจม การปรับเปล ่ยนตามความเหมาะสม    

ก าหนดการ 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (SNRU KM share & learn 2021) 
วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๓ (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ค าช้ีแจง  
การจ ัดนิทรรศการแสดงผลงานการจ ัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (SNRU KM share & learn 2021) 
วันพุธที ่12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๑๓ (อาคารปฏิบตัิการอเนกประสงค)์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

****************************************************** 
๑. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
๑.๑  ก ิจกรรมภายในงาน 

๑) นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ของหน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

๒) การประกวดผลงานการจัดกาความรู้ของหน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
และบัณฑิตวิทยาลัย เงนิรางวัลการประกวดผลงาน  ม ดังน ้ 

2.1  การประกวดผลงานการจ ัดการความร ู ้ของหน ่วยงานและให ้รางว ัลส ําหร ับ 
หน่วยงานท ่ม แนวปฏิบัติท ่ด และม ผลงานท ่เป็นเลิศเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ ดังน ้ 

รางว ัลที ่๑ ส ําหร ับหน ่วยงานท ่ม  แนวปฏ ิบ ัต ิท ด่  เด ่น ด ้านการจ ัดการความรู้   
และบรรลุผลตามแผน จํานวน ๑ รางว ัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 

รางว ัลที่ ๒ ส ําหร ับหน ่วยงานท ่ม  แนวปฏ ิบ ัต ิท ด่  ด ้านการจ ัดการความรู้   
และบรรลุผลตามแผน จํานวน 2 รางว ัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป  นเง ิน 4,๐๐๐ บาท 

รางว ัลที่ ๓ ส ําหร ับหน ่วยงานท  ่ม  แนวปฏ ิบ ัต ิท ด่  พอใช ้ ด ้านการจ ัดการความรู ้
จาํนวน ๓ รางว ัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป  นเง ิน ๓,๐๐๐ บาท 

รางว ัลชมเชย ส ําหร ับหน ่วยงานท  ่ม  การด ําเน ินการด ้านการจ ัดการความรู้ 
จาํนวน 6 รางว ัลๆ ละ ๕๐๐ บาท รวมเป  นเง ิน ๓,0๐๐ บาท 

2.2 รางว ั ลส ําหร ับหน ่ วยงานท  ่จั ดน ิ ทรรศการและได ้ ร ับคะแนนโหวตส ู งสุ ด 
จาํนวน ๑,๐๐๐ บาท 

2.3 เกณฑ์การประเมินผลการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖4 คะแนนเต ม 100 คะแนน กําหนดรายการประเมิน ดังน ้  
  เกณฑ์รอบท ่ 1 กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตและผลลัพธ์ คะแนนเต ม 60  คะแนน  

1. บทนํา (15 คะแนน) 
- ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 
- ความรู้ท ่ต้องการแก้ไขปัญหาท ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

2. วิธ การดําเนินงาน/ขั้นตอนการทํางาน (15 คะแนน) 
- อธิบายกระบวนการดําเนินงานตามระบบการจัดการความรู้ครบถ้วน 
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3. ผลผลิตและผลลัพธ์ (30 คะแนน) 
- รูปแบบองค์ความรู้ท ่ได้/แนวปฏิบัติท ่ด /การเผยแพร่องค์ความรู้ 
- ปัจจัยแห่งความสําเร จ/ การบรรลุเป้าหมาย 
- ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
- ประโยชน์ขององค์ความรู้และการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
- การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท ่เกิดขึ้น 

หมายเหตุ :  พิจารณาตามแบบฟอร์มการนําเสนอแนวปฏิบัติท ่ด  (Good Practice) โครงการจัดนิทรรศการแสดง 
               ผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
               (SNRU KM share & learn 2021) ส่งภายในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
เกณฑร์อบท ่ 2 การจัดบอร์ดนิทรรศการ และการนําเสนอผลงาน รอบตัดสิน คะแนนเต ม 40 คะแนน 

1. การจัดบอร์ดนิทรรศการ  (20  คะแนน) 
- ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการแลกเปล ่ยนเร ยนรู้และเนื้อหาม ความเชื่อมโยงกับข้อมูล 

ท ่ต้องการเสนอได้ 
- ม รูปแบบกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ 

2. การถ่ายทอดความรู้ผ่านการนําเสนอผลการดําเนินงาน KM ของหน่วยงาน (20  คะแนน) 
- นําเสนอม ความน่าสนใจ ตรงประเด น ใช้ภาษาถูกต้อง 
- บุคลิกภาพในการนําเสนอ วิธ การนําเสนอ 
- การตอบคําถาม 

      ๓)  การแลกเปล ่ยนเร ยนรู้กระบวนการด ําเน ินการจัดการความรู้ของหน ่วยงาน ระด ับคณะ 
สําน ัก สถาบัน และบัณฑ ิตว ิทยาลัย 
      ๔)  การจบัสลากรางว ัลผูเ้ข้ารว่มงาน

๑.๒ การด  าเน ินของหน ่วยงานระด ับคณะ ส าน ัก สถาบัน และบัณฑ ิตว ิทยาลัย 
๑) ให ้หน ่วยงานท ุกหน ่วยงานเข ้าร ่วมจ ัดน ิทรรศการแสดงผลงานการจ ัดการความร ู้     

ของหน ่วยงาน โดยแสดงขัน้ตอนการด ําเน ินงานตามกระบวนการจดัการความร ู้ และนําเสนอผลสําเร จท เ่ก ิดขึ้น 
๒) ก ําหนดให ้ม ต ัวแทนประจ ําซุ้มน ิทรรศการตลอดช ่วงเวลาของการจ ัดงานเพ่ือให ้ข้อม ูล 

ก ับคณะผู้บรหิาร คณะกรรมการประเมินและผูช้มน ิทรรศการ 
๓) ส ่งต ัวแทนร ่วมเล ่าประสบการณ ์การจ ัดการความรู้ โดยเป  นต ัวแทนคณะกรรมการ 

การจ ัดการความร ู้ของหน ่วยงาน ๑ ท่านและผู้เข้ารว่มก ิจกรรมท ่หน ่วยงานจ ัดขึ้น อย ่างน ้อย ๒ ท่าน 
๔) มหาว ิทยาล ัยม  งบประมาณสน ับสน ุนในการจ ัดน ิทรรศการให ้หน ่วยงานระด ับคณะ 

สําน ัก สถาบัน และบัณฑ ิตว ิทยาลัย หน ่วยงานละ ๓,๐๐๐ บาท 
ทั้งน ้ขอความกร ุณาหน ่วยงานส ่งรายละเอ  ยดการส ่งผลงานจ ัดน ิทรรศการและประกวดฯ (แบบฟอร ์ม ๑)               
และรายละเอ  ยดผู้กรอกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณตามแบบฟอร์มขอเป ิดสิทธ ิ์ใช ้โครงการ (แบบฟอร์ม ๒)             
คืนท ่กองนโยบายและแผน ช ั้น ๔ อาคาร ๑๐ ภายในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 เพ ื่อด ําเน ิน                 
การจดัทําช ุดเบ ิกของหน ่วยงาน ต ่อไป 
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แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมจัดน ทรรศการและประกวด 
ประจําปีงบประมาณิพ.ศ.ิ2564ิ(SNRU KM share & learn 2021) 

วันพุธที่ิ12ิมกราคมิพ.ศ.ิ2565ิเวลาิ08.30ิ-ิ16.30ิน. 
ณิบร เวณห้องโถงช้ันิ1ิอาคาริ13ิ(อาคารปฏ บัต การอเนกประสงค์)ิ 

มหาว ทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
 
 

1. ชื่อสังกัด           
2. ผลงานที่ร วมจัดนิทรรศการและประกวด  

2.1 ชื่อผลงาน/ชื่อองค ความรู้          
 ชื่อ (บุคคล/ทีมงาน/หน วยงาน)          
  รูปแบบการน าเสนอ    โปสเตอร    บอร ดนิทรรศการ  อ่ืนๆ (ระบุ)     
2.2 ชื่อผลงาน/ชื่อองค ความรู้          
 ชื่อ (บุคคล/ทีมงาน/หน วยงาน)          
  รูปแบบการน าเสนอ    โปสเตอร    บอร ดนิทรรศการ  อ่ืนๆ (ระบุ)     

3. วัสดุอุปกรณ ที่ต้องการให้ส วนกลางจัดหาให้ 
3.1  บอร ดจัดนิทรรศการ  จ านวน   บอร ด 
3.2  โต๊ะ  จ านวน   ตัว   เก้าอ้ี จ านวน ตัว 
3.3  อ่ืนๆ (ระบุ)            
             
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ส ง 
ต าแหน ง      

 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มิ1 
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แบบฟอร์มขอเปดิส ทธ ์ใช้งบประมาณในก จกรรมโครงการ 
งบประมาณ    แผ นดิน  เงินรายได้  เงินรายได้จากการบริการสินทรัพย   บ.กศ.(ภูพานเพลซ)  
                อื่นๆ............................................ 
รหัสโครงการ  65P22206กนผ04W01 

ชื่อโครงการ    โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
                   จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ทุกกจิกรรมในโครงการ (ไม ต้องระบุกิจกรรม)   เฉพาะกจิกรรมในโครงการ (ระบุกจิกรรม) 

รหัสก จกรรมิ: 65P22206กนผ04W01P01 
ชื่อก จกรรม    กจิกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมวดงบรายจ่ายิ งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  งบรายจ ายอื่น  
รายละเอียดการใช้จ่าย  ค าใช้สอย 

จํานวนเง นที่ขอใช้ ………………………………….. บาท 
ผู้ตัดยอด 
ลําดับ ชื่อิ–ิสกุล หน่วยงาน เบอร์โทร 

1.    
2.    
3.    

 
ผู้กรอกข้อมูล 
ลําดับ ชื่อิ–ิสกุล หน่วยงาน เบอร์โทร 

1.    
2.    
3.    
4.    

 

 
ผู้บังคับบัญชา 

 
ชื่อ – สกุล ...................................................... 
ต าแหน ง   ...................................................... 
วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ........... 

 

แบบฟอร์ม ๒ 


