
แบบฟอร์มท่ี 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 1/3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ตามค ารับรอง 
เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้อการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
พันธกิจด้านการบริการ
วิชาการของศูนย์บริการ
วิชาการ 

การพัฒนาศูนย์บริการวิชาการสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 1.การให้ความรู้ด้านการพัฒนากลยุทธ์และ
กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของบุคลากร
ภายในศูนย์บริการวิชาการ 
2.การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
3.การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจใน
การท างานของบุคลากร 
4.การน ากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้
เพ่ือเป็นกลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ 
5.การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ 
6.ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและแนวคิดการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชากรมหาวิทยาลัย 

 



แบบฟอร์มท่ี 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 2/3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ตามค ารับรอง 
เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้อการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การให้ความรู้ด้านการพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งานประจ าของบุคลากรภายในศูนย์บริการวิชาการ 

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนากระบวนการท างาน พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
พันธกิจ โดยเฉพาะการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานประจ าอย่างต่อเนื่อง  

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM: ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม ส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างงานอันเป็นการสร้างระบบงานที่ดี 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละ 80 ได้รับทราบกระบวนการท างานด้านการบริการ

วิชาการ 
 

 

 

 



แบบฟอร์มท่ี 1 การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 3/3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

(Objective) 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ตามค ารับรอง 
เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต้อการปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  
แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร  
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละ 80 ท างานอย่างมีความสุข และประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์ความรู้ที่จ าเป็น : การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ  
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพ่ือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : ร้อยละ 80 ของข้อมูลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศ 
 

ผู้ทบทวน :                  
              (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  ฤทธิรอด) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
          ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO) 

ผู้อนุมัติ                  :  
                    (รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ค าตื้อ) 
                        ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
                  ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา(CEO) 



แบบฟอร์มท่ี 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 1/3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :     1.การให้ความรู้ด้านการพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อปรังปรุงและพัฒนางานประจ าของบุคลากร  
                                ภายในศูนย์บริการวิชาการ 
                              2.การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม ส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
                              3.การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร 
                              4.การน ากระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ 
                              5.การพัฒนาและปรังปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ 
                              6.ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิขมและแนวคิดการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตัวชี้วัด(KPI) ตามค ารับรอง : 
                             1.การจัดท าแผนการจัดการความรู้และน าแผนไปปฏิบัติ 
                             2.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ 
                             3.ศูนย์บริการวิชาการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด  
                               ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 
                            4.ศูนย์บริการวิชาการต้องก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ ปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว  
                              ให้มีความเหมาะสม 
                            5.ศูนย์บริการวิชาการต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ก าหนด เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล  
                               ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : 
  



แบบฟอร์มท่ี 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 2/3 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้, การประชุม
คณะกรมการฯ 

ต.ค.54 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
และรายงานการ
ประชุมน 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ คณะกรรมการ ด าเนินการ
แล้ว 

 

2. การจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ 

พ.ย.54  แผนการจัดการ
ความรู้ฯ 

ร้อยละ 80 ผู้บริหาร+หัวหน้า
กลุ่มภารกิจและ
หัวหน้าส่วน 

คณะกรรมการ ด าเนินการ
แล้ว 

 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ในกระบวนการท างาน
ประจ า 

ธ.ค.54-ก.ค.
55 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
ส่วนงาน, 
ภายในศูนย์ฯ 
และกับหน่วย
งายภายนอก 

1.แบบ Intra 
ภายในส่วนงาน 
จ านวน 2 ครั้ง 
2.แบบ Inter 
ภายในศูนย์ฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 
3. แบบ Inter กับ
หน่วยงาย
ภายนอก จ านวน 
1 ครั้ง 

1.บุคลากรศูนย์ 
2.หน่วยงานภายใน 
มข.และเอกชน 

คณะกรรมการฯ 
และส่วนบริหาร
และธุรการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 



แบบฟอร์มท่ี 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้าที่ 3/3 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4. การส ารวจความผาสุกของ
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

มิ.ย.55 จ านวนบุคลากร
ที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 60 บุคลากร
ศูนย์บริการวิชาการ 

งานบุคคล ส่วน
บริหารและธุรการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

5. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน 

มิ.ย.55 ระบบฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องและ
ทันสมัย 

ร้อยละ 80 บุคลากร
ศูนย์บริการวิชาการ 

ส่วนสารสนเทศ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

 

ผู้ทบทวน :                   
              (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  ฤทธิรอด) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
          ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้(CKO) 

ผู้อนุมัติ                :  
                    (รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ค าตื้อ) 
                        ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
                  ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา(CEO) 

 


