
ประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) 
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
การจะพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต้องอาศัยกระบวนการและเคร่ืองมือที่หลากหลายซึ่งการ

ดําเนินงาน ตามกระบวนการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นเคร่ืองมือที่ได้รับการ

ยอมรับว่า สามารถนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ได้แก่ การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กรให้

บรรลุตามเป้าประสงค์โดยอาศัยกระบวนหลัก ๆ ได้แก่ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ               

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ซึ่ง วศ. เห็นความสําคัญ

ของกระบวนการดังกล่าว จึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice: CoP) และเพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ชุมชนนักปฏิบัติ ที่มีความมุ่งมั่น 

ต้ังใจ สร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “ประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of 

Practice)” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น อันจะนําไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ และกระบวนการด้านการจัดการ

ความรู้ ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป  

๑. วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากร มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทั่วทั้งองค์กร ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน  

๒. ขอบเขต    

การประกวดผลงานกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ของกรมวิทยาศาสตร์

บริการ เพ่ือการนําเสนอผลงาน สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 

๓. การส่งผลงานคัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
๓.๑ ประกวดผลงานกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 

๓.๑.๑  คณุสมบัติของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  
๑)  เป็นกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ที่ขึ้นทะเบียน CoPs ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
๒)  เป็นกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ที่มีการบันทึกข้อมูลการดําเนินงานของ CoPs ในเว็บไซต์ 

                 http://ethan.dss.local/km/index.php/CoPs_2562 อย่างต่อเน่ือง 
๓.๑.๒  การรับสมัคร  

๑)  ย่ืนแบบส่งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จัดทํา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เลขานุการ 
 คณะทํางานคัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติฯ (นางสาวจอย ผิวสะอาด) ทางอีเมล joy@dss.go.th  
 ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๒ 

๒)  ย่ืนแบบส่งรายละเอียดผลงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เลขานุการคณะทํางาน
คัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติฯ(นางสาวจอย ผิวสะอาด)ทางอีเมล joy@dss.go.th ภายในวันที่ 
๒๘ มิ.ย. ๖๒ 

 



๓.๑.๓  ประกาศรายช่ือ CoPs ที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน ๕ CoPs (โดยยังไม่จัดลําดับรางวัล) 
  ภายในวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒  
๓.๑.๔  CoPs ที่ผ่านการคัดเลือก นําเสนอผลการดําเนินงานแบบปากเปล่า (Oral presentation)  

            ในงาน KM Day ๒๕๖๒ ตามท่ีกําหนด โดยจะแจ้งกําหนดการให้ทราบภายหลัง 

๓.๒ ประกวดโปสเตอร์แสดงผลงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
๓.๒.๑  คณุสมบัติของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่จะสมัคร  

๑)  มีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑.๑  
๒)  สมัครใจเขา้ร่วมประกวดโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์  

๓.๒.๒  การรับสมัคร  
๑)  จัดส่งผลงานโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ CoPs ละ ๑ โปสเตอร์ ที่เลขานุการคณะทํางาน 

       คัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติฯ(นางสาวจอย ผิวสะอาด) ทางอีเมล joy@dss.go.th ภายในวันที่  

              ๘ ก.ค. ๖๒  

๒)  โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่ง ต้องอยู่ในรูปแบบของ Infographic มีองค์ประกอบ และ   

 ขนาด ดังน้ี 

• โลโก้กรม (มุมบนซ้าย) 

• ช่ือ CoPs และหมายเลขทะเบียน CoPs (มมุบนขวา) 

• ช่ือหน่วยงาน : ระดับสํานัก/กอง และกรม เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของกรม (ด้านล่างของ

โปสเตอร์) 

• สัดส่วนเทียบเท่ากับขนาดกระดาษ A3 แนวต้ัง 

• Resolution ๓๐๐ dpi และรูปแบบไฟล์ JPEG          
๓.๒.๓  ประกาศผลการคัดเลือกโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในงาน KM Day ๒๕๖๒ ตามท่ีกําหนด โดย  
          จะแจ้งกําหนดการให้ทราบภายหลัง 

      ๓.๓ ผลการตัดสินของคณะทํางานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

๔. หลักเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมประกวดชุมชนนักปฏิบติั (CoPs)  

๔.๑ การนําเสนอผลงานกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 

• การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ         ๑๐ คะแนน 

• องค์ความรู้ที่ได้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ตรงกับเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือดีกว่า)  ๓๐ คะแนน  

• การนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง     ๔๐ คะแนน  

• การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับ(ปรากฏใน KM Portal, Wiki)  ๒๐ คะแนน  

 



๔.๒ โปสเตอร์แสดงผลงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• ความชัดเจนในการสื่อสารเนื้อหา องค์ความรู้ที่ได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
   และมีความสอดคล้องของหัวข้อกับเน้ือหา 

    ๔๐ คะแนน 

• ความคิดสร้างสรรค์ และความโดดเด่นที่ทําให้เกิดความน่าสนใจ     ๒๕ คะแนน 

• ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ และความชัดเจนของตัวอักษร  
       รูปภาพ สีพ้ืน 

    ๒๐ คะแนน 

• รูปแบบการนําเสนอเป็น Infographic     ๑๐ คะแนน 

• จํานวนการกด like จาก Facebook วศ.       ๕ คะแนน 

๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวด   
คณะทํางานคัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) และโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

๖. แผนดําเนนิการกิจกรรมประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)   

• แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลอืก      วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   

• ย่ืนแบบส่งเค้าโครงเรื่องของผลงาน     ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   

• ย่ืนแบบส่งรายละเอียดผลงาน     ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

• ส่งโปสเตอร์แสดงผลงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒   

• ประกาศผลการคัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติ (โดยยังไม่จัดลําดับรางวัล)     วันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

• กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่ผ่านการคัดเลือก นําเสนอผลงาน   กําหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

แบบปากเปล่า (Oral presentation) ในงาน KM Day ๒๕๖๒  

และประกาศผลการคัดเลือกโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  
๗. สถานทีร่ับสมัคร   

ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลประกอบการสมัคร ได้ที่ เลขานุการคณะทํางานคัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติฯ               
(นางสาวจอย ผิวสะอาด) ทางอีเมล joy@dss.go.th   

๘. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้แทนคณะทํางานคัดเลือกชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) และโปสเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ของแต่ละสํานัก / กอง ดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การจัดการความรู้               

ของ วศ. (http://km.dss.go.th) และเว็บไซต์ KM Portal (intranet) (http://ethan.dss.local/km/index.php) 

 


