
 “โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณความสําเร็จและความภาคภูมิใจ  

งานสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

คร้ังท่ี 5 ประจําป 2556 (Arch.KKU Show and Share 2013)   

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 2556 ได

กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผูใชบริการไดรับความสะดวก และเกิดความพึงพอใจมากขึ้น และได

กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะฯ รวมถึงงานเชิงพัฒนาดานตาง ๆ ไวเปนเบื้องตน โดยกําหนดวา

เม่ือส้ินปงบประมาณใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของงานตางๆในปงบประมาณน้ีดวย เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีระหวางกันของงานตางๆ และเพื่อใหผูบริหารและประชาคมไดรับทราบผลการปฏิบัติงานดังกลาว และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาตองานสําหรับนําไปวางแผนพฒันาในปงบประมาณตอไป และเน่ืองจากโลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มี

ความรู และเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับเพราะกระแสโลกาภิวัตนที่เปดโอกาสใหผูรับบริการสามารถเลือกบริการได

มากขึ้น ผูรับบริการมีความตองการการบริการที่มีลักษณะฉลาด (Smart) มีการใชความรูมากขึ้น  และเน่ืองจากความรูเปนเครื่องมือที่

จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และนําองคกรไปสูความสําเร็จ ดังน้ัน จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาหนวยงานสายสนับสนุนของ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ใหเปนหนวยงานแหงการเรียนรู  ที่บุคลากรจะตื่นตัวแสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความตองการของผูรับบริการ และในขณะเดียวกันยังสามารถรักษาและพัฒนาความรูสําคัญที่เคยมีอยู

ของคณะไมใหขาดหายไปดวย โดยใหมีการจัดระบบ “การจัดการความรู” ของหนวยงาน ที่จะมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในคณะ 

ที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู และ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกลไกหน่ึงที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตรใหไปสูความสําเร็จ ใน

ทามกลางการเปล่ียนแปลงและการแขงขัน  

ดังน้ัน จึงเห็นควรใหมีการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณความสําเร็จและความภาคภูมิใจ งานสาย

สนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 5 ประจําปงบประมาณ 2556 (Arch. KKU Show and Share 2013) ขึ้น เพื่อเปนเวที

สําหรับการนําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําป งานสายสนับสนุน สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

2556 และเวทีสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ความสําเร็จ และความภาคภูมิใจ (Good Practice) ของคนทํางานสาย

สนับสนุน ครั้งที่ 5 ประจําป 2556 อันจะกอใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติงานดานตางๆ รวมกันตอไป และเพื่อเปน

กิจกรรมหน่ึงที่จะสนับสนุนใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่ใหคนทํางานในสายสนับสนุนมีโอกาสนําเสนอ

ผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู และที่ประสบผลสําเร็จจากการทํางาน มานําเสนอตอประชาคมคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหโอกาส “คนทํางาน” ไดนําเสนอผลงานที่ประสบผลสําเร็จ  พรอมรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของงานตอ

ผูบริหารและประชาคมคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจหรือความทาทายที่จะปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น และสามารถแขงขันกับ 

 ผูอ่ืนได 

       3.   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ประสบผลสําเร็จเพื่อการพัฒนาคณะ 

 

 



3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4.วิธีการดําเนินการ 

1.  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในรอบปงบประมาณ 2556 ของทุกงานและผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี  (Good  

    Practice) ในปงบประมาณ 2556 โดยจัดแสดงในรูปโปสเตอรและผลงานในลักษณะอ่ืนๆ เชน เลมผลงานวิจัย งาน 

    วิเคราะห คูมือ แผนพับ CD ฯลฯ 

2. การเลาเรื่องประกอบส่ือบนเวที เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 2556 ของทุกงาน และการ   

นําเสนอ  ผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซ่ึงเปนผลงานที่นําความสําเร็จและความภาคภูมิใจมาสูเจาของผลงาน 

3.  การใหคําแนะนําและสะทอนผล โดยผูบริหารคณะและคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน 

4.  การประกวดผลงานและมอบรางวัลระดับโครงการ ซ่ึงมีคุณสมบัติของผลงาน ดังน้ี 

1. ผลจากการดําเนินโครงการ สามารถใชประโยชนในระดับคณะ 

2. ใชวิธีการดําเนินงานที่ไมซับซอน ใชงบประมาณเหมาะสม และสะทอนถึงความคิดสรางสรรค 

3. ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในโครงการ เชน ในงาน / ขามงาน 

5. งบประมาณ   

เงินรายไดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) จากงบพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการจัดการความรู สํานักงานคณบดี รหัส 0205 หมวดคาใชสอย โดยมีประมาณการรายจายดังน้ี 

 

1. คาอาหารวางและเครื่องดืม (คนละ 43.75 บาท (เชา-บาย) x 80 คน)    3,500    บาท 

2. สนับสนุนโปสเตอร (แผนละ 500 บาท x 20 แผน)    10,000   บาท 

3. รางวัลการประกวดผลงาน – ระดับโครงการ     11,500   บาท 

- รางวัลที่ 1 : 4,000 บาท 

- รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท 

- รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท 

- รางวัลที่ 4 : 1,500 บาท 

- รางวัลที่ 5 : 1,000 บาท  

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

6. การตอบสนองยุทธศาสตรคณะและความเช่ือมโยง 

-   สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะ ดานการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

-  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ    

กลยุทธที่ 5.6         พัฒนาการจัดการความรู  

โครงการยอยที่ 2.4  พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู สํานักงานคณบดี 



7.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 

1.  งานมีผลงานนําเสนออยางนอยงานละ 1 ชื่อเรื่อง 

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดการโครงการและประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

8.  ผูเขารวมโครงการ   

ผูเขารวมโครงการ จํานวนประมาณ 80 คน  ประกอบดวย 

1.   ผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2.   คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน 

3.   บุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4.   ผูรับบริการสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

5.   ผูสนใจทั่วไป 

9.  วัน เวลา สถานท่ี 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองบรรยาย 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรเกิดการเรียนรูและพัฒนาแนวคิดในการพัฒนางานและการจัดการความรูในตนเองและงาน โดยมีมุมมองและ

ประสบการณที่กวางขวางยิ่งขึ้น จากตัวอยางผลการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดีจางานและโครงการตางๆ 

2. บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจหรือความทาทายที่จะปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น และสามารถแขงขัน

กับผูอ่ืนได 

3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ประสบผลสําเร็จเพื่อการพัฒนาคณะ 

 


