
 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 
The  8th KKU  Show and Share 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่ง      
การเรียนรู้  (Learning Organization : LO)   
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากรประเภทสนับสนุน
 3. เพ่ือให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานที่ เกิดจากการพัฒนางานประจ า              
และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือสร้างเครือข่ายการ      
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 4. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาปรับปรุง  
กระบวนการท างาน อันจะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการท างาน 

2. กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่      
1. กลุ่มประเภทสนับสนุนวิชาการ  (Academic Supporting Staff)   
2.  กลุ่มประเภทสนับสนุนบริหาร   (Administration Supporting Staff)   

3. ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ 
 1. เป็นผลงานที่พัฒนาจากการปฏิบัติงานของรายบุคคล /ทีมงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันและมี
ผลสัมฤทธิ์แล้ว 
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นเจ้าของผลงานหรือหัวหน้าทีมที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ประเภทผลงานในการส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน  คือ  
1) ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ  
 1.1 ผลงานที่สนับสนุนระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ หรือ  
 1.2 ผลงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีการสร้างรายได้เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองด้านงบประมาณให้มากข้ึน หรือ  
 1.3 ผลงานด้านการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความผาสุก หรือ 
 1.4 ผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันเพ่ือให้สามารถจัดการข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 

 

เอกสารหมายเลข 2 
 



 
 2) ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต   
 2.1  ผลงานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาทุกระดับเพ่ือให้ได้ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณภาพสูง และ
เพ่ิมสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า หรือ  
 2.2 ผลงานที่สนับสนุนหลักสูตรให้ไดม้าตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับศตวรรษที่ 21 หรือ  
 2.3  ผลงานที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จ านวนอาจารย์
ชาวต่างชาติ และจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือ  
 2.4 ผลงานที่สนับสนุนให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพ้ืนฐาน
ด้านการวิจัย และสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่า หรือ 
 2.5 ผลงานที่สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อ
น าไปสู่การเป็น Smart Campus 
 3) ด้านสนับสนุนการบริหารการวิจัย  
 3.1  ผลงานที่สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยระดับสาขาวิชาให้มีความโดดเด่น  หรือ 
 3.2  ผลงานที่สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ 
 3.3 เป็นผลงานด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย หรือ  
 3.4  ผลงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 
 4) ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ  
 4.1 ผลงานทีส่่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
 4.2 ผลงานที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนา
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน หรือ  
 4.3 ผลงานที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการด้านต่างๆ หรือ  
 4.4 ผลงานสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือ  
 4.5 ผลงานที่สนับสนนุการสร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม 

 5) ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.1 ผลงานที่สนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่และภาษาหรือ 
 5.2 ผลงานที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ หรือ 
 5.3 ผลงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมหรือ 
 5.4 ผลงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 



5. วิธีการส่งผลงาน 
 5.1 ผลงานแต่ละชิ้นสามารถน าเสนอได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น   
 5.2 ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดประกอบด้วย   
  -  ที่มาและความส าคัญที่จัดท าผลงานขึ้นมา       
  - วัตถุประสงค์ในการจัดท า  
  - ใครคือลูกค้าหรือผู้รับบริการจากผลงานนี้ 
  - ประโยชน์ของผลงาน /การเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการพัฒนาระบบ หรือปรับปรุงกระบวนงาน  
  - มีวิธีการรักษาผลงานชิ้นนี้ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 
ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร 16  ตามแบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 3  
ผ่านทาง URL : https://goo.gl/forms/oySrhy6wEY45opew2  ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561  
 5.3 ประกาศชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในวันที่ 18 กันยายน 2561  
 5.4  ผลงานที่ได้รับการพิจารณาจะถูกน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 
2561 เวลา 13.00-16.30 น. 
 5.5 เจ้าของผลงานจัดท าโปสเตอร์ผลงานขนาด กว้าง 80 cm x สูง 100 cm รายละเอียดแบบฟอร์ม 
เอกสารหมายเลข 4  
 5.6  เจ้าของผลงานหรือตัวแทน  ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเตรียมตัวเพ่ือน าเสนอผลงานบนเวทีประมาณ 
3-5 นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ พิธีกรจะประกาศรายชื่อผลงานทีผ่่านการคัดเลือกเบื้องต้นใน
การน าเสนอ ฯ ณ เวทีกลาง  ในวันกิจกรรม (กรณีท่ีพิธีกรประกาศเชิญผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่
มีเจ้าของผลงานหรือตัวแทนในการน าเสนอจะถือว่าสละสิทธิ์)  
 หมายเหตุ :  ไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

6. ประเด็นการพิจารณาคะแนนเบื้องต้น 
  1. คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
  2. เป็นผลงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3. ผลงานสามารถน าไปประยุกต์หรือน าไปต่อยอดได้  
7. รางวัล 
 1. รางวัล Popular Vote     เงินรางวัล   1,500 บาท 
 2. รางวัลด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ  
  2.1  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท 
  2.2 รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท 
  2.3 รางวัลชมเชย  จ านวน 2 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท 
 
 



 
 3. รางวัลด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  3.1  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท 
  3.2 รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท 
  3.3 รางวัลชมเชย  จ านวน 2 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท 
 4. รางวัลด้านสนับสนุนการบริหารการวิจัย  

  4.1  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท 
  4.2 รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท 
  4.3 รางวัลชมเชย  จ านวน 2 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท 

 5. ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ| 

  5.1  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท 
  5.2 รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท 
  5.3 รางวัลชมเชย  จ านวน 2 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท 

 6. ด้านสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  6.1  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท 
  6.2 รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท 
  6.3 รางวัลชมเชย  จ านวน 2 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


