
แนวทางการก ากับติดตามการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพจิารณาผลการด าเนินงาน ในระดับคณะ 
ส านักและสถาบัน รอบ 12 เดือน พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค และให้
ข้อเสนอแนะ (KM2_NSRU) 
- ติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (KM3_NSRU) 

มหาวิทยาลัยฯ ส ารวจรายชือ่ตัวแทนคณะ ส านัก และสถาบัน เพื่อเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับ ติดตาม การจัดการความรู้ ระดับ
มหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการฯ ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัต ิวธิีการที่เกีย่วข้องกับการ
จัดการความรู ้
- จัดท าแบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 

- ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการด าเนนิการจัดการความรู้ เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน และการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ในแต่ละช่วงเวลา 

- สนส. จัดส่งแบบฟอร์มส ารวจข้อมูลการจัดท าแผนการจัดการความรู้ไป
ยังหน่วยงานตา่ง ๆ ทั้ง 10 หนว่ยงาน 
- ใชแ้บบฟอร์มติดตามการจัดการความรู้ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
ประจ าปกีารศึกษา 2562 (KM1_NSRU) 

- คณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลยั 
ประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ในระดับคณะ ส านักและสถาบัน 
พร้อมรับทราบปัญหา อปุสรรค และใหข้้อเสนอแนะ 
- ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามตัวชีว้ัดของการก ากบัติดตาม
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

- บันทึกข้อความ ติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  
- ใช้แบบ รายงานผลการด าเนินกิจกรรม โครงการตามแผนการจัดการ
ความรู้ (KM2_NSRU) 
- ผู้รับผิดชอบ สรุปขอ้มูลแนบใบปะหนา้ เพื่อรายงานผู้บริหาร /ผู้ก ากับ
ดูแลด้านการจัดการความรู ้(KM_Report) 
 

- บันทกึขอ้ความ ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงาน รอบ 9 เดือน  
- ใชแ้บบ รายงานผลการด าเนินกิจกรรม โครงการตามแผนการจัดการ
ความรู้ (KM2_NSRU))  
- ผู้รับผิดชอบ สรุปขอ้มูลแนบใบปะหนา้ เสนอคณะกรรมการฯ 
(KM_Report) 

- คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพจิารณาผลการด าเนินงาน ในระดับคณะ 
ส านักและสถาบัน  รอบ 9 เดือน พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค และให้
ข้อเสนอแนะ 

- รวบรวมข้อมลู เผยแพร่ข้อมลูองค์ความรู ้ผ่านทางเวบ็เพจการจัดการความรู ้
http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km  
- รายงานผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั  

เริ่มต้น 

3. ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดการความรู ้
ร่วมกับตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 

4. ก ากับ ติดตามการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ระดับคณะ/หน่วยงาน 

2. ทบทวนนโยบาย /แนวทางการจัดการความรู ้
และแบบฟอรม์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน  

 

7. ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
รอบ 9 เดือน 

10. จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลองคค์วามรู้  
และรายงานผลการด าเนินการก ากับติดตามฯ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม การจดัการ
ความรู้ ระดับมหาวิทยาลยั 

9. ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน และการน าไปใช้ประโยชน ์

5. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการติดตามฯ 
ครั้งท่ี 1 (ติดตามการจัดท าแผนฯ) 

 8. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการติดตามฯ 
ครั้งท่ี 2 

http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km


อธิบายแนวทางการก ากับติดตามการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

 

กิจกรรมระดับหน่วยงาน 
วิธีการการก ากับติดตาม 

ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2562 

- บันทึกข้อความติดตามการจัดท าแผนฯ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

หน่วยงานมีคณะกรรมการ /
คณะด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู ้

คิดเป็นร้อยละ 100 
ของหน่วยงานทั้งหมด 

สิงหาคม 2562 
 

ทุกคณะ /ส านัก /
สถาบัน 

2. การจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ระดับหน่วยงาน  

- ประชุมชี้แจง ประเด็นและเป้าหมาย
จัดการความรู้ระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
- ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการจัดการ
ความรู้ระดับหน่วยงาน แก่มหาวิทยาลัย 
(ส านักส่งเสริมฯ)  
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลลงในเว็บเพจการจัดการความรู้ 
ของมหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ ภายในหน่วยงาน 
ที่มีกระบวนการและขั้นตอนเป็นไปตาม
แนวทางการจัดการความรู้ จาก ก.พ.  
2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบข้อมูลประเด็น
การจัดการความรู้ ระดับคณะ /ส านัก 
สถาบัน ให้มีความครบถ้วน ตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย 2 
ประเด็นในระดับคณะ ได้แก่ 1) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต  2) 
ด้านการวิจัย และในระดับส านัก/สถาบัน 
มีการด าเนินการจัดการความรู้ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หน่วยงานด้านต่าง ๆ 

1. คณะ /ส านัก /สถาบัน 
มีแผนการจัดการความรู้ 
ระดับหน่วยงานที่มีการ
กระบวนการและข้ันตอน
เป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความรู้ จาก ก.พ.  
2. จ านวนประเด็นความรู้
ภาพรวมทั้ง 10 หน่วยงาน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทั้งหมด 

 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น
ความรู้ 

กันยายน-ตุลาคม 
2562 

 

ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 5 
หน่วยงาน 



กิจกรรมระดับหน่วยงาน 
วิธีการการก ากับติดตาม 

ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการก ากับติดตามการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1 กันยายน) 
3. คณะ /ส านัก สถาบัน
ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ /การด าเนิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานภายใน
คณะ /หน่วยงาน 

- รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

1. เพ่ือติดตามการด าเนินงาน ด้านการ
จัดการความรู้ รอบ 6 เดือน พร้อมทั้ง
รับทราบปัญหาเบื้องต้นจากการ
ด าเนินการและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 
2. เพ่ือขับเคลื่อนให้การด าเนินงานในระดับ
คณะ /ส านัก สถาบัน เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ 

1. รายงานความก้าวหน้า
การจัดการความรู้ รอบ 6 
เดือน ระดับคณะ /ส านัก 
สถาบัน 
2. หน่วยงานระดับคณะ /
ส านัก สถาบันมีการ
ด าเนินงานครบถ้วนตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามแผนฯ 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ครบทั้ง 10 หน่วยงาน 

มกราคม 2563 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับติดตาม 
มหาวิทยาลัย โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 

4. ติดตามความก้าวหน้า
การจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
รอบ 9 เดือน 

- รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- ส ารวจจ านวนโครงการ /กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 1)  
- สนส. เสนอรายงานผลการติดตามรอบ 
9 เดือนแก่มหาวิทยาลัย 
- ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตาม
ความก้าวหน้า 

1. เพ่ือติดตามการด าเนินงาน และ
รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไข 
2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมครบถ้วนตามแผน 
3. เพ่ือประเมินผลส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนฯของแต่ละหน่วยงาน  

1. ทุกหน่วยงานมีกิจกรรม
สนับสนุนการด าเนินการ
จัดการความรู้ให้บรรลุ 
ตามแผนฯ ที่ก าหนด 
 
 
2. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการด าเนินกิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทั้งหมดมีการ
ด าเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
แผนฯ 
 
อย่างน้อย 10 องค์
ความรู้ 

เมษายน 2563 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับติดตาม 
มหาวิทยาลัย โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 

5. ส ารวจการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ส ารวจจ านวนโครงการ /กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 2) 
 

1. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมครบถ้วนตามแผน 
 

จ านวนโครงการ /กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีการ
ด าเนินการเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโครงการ /กิจกรรม
ตามแผนฯ ทั้งหมด 

ผู้ก ากับติดตาม 
มหาวิทยาลัย โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 



กิจกรรมระดับหน่วยงาน 
วิธีการการก ากับติดตาม 

ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการก ากับติดตามการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน (ครั้งที่ 2 พฤษภาคม) 
6. ติดตามความก้าวหน้า
การจัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
รอบ 12 เดือน 

- รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน รอบ 12 
เดือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- ส ารวจจ านวนโครงการ /กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 2) 
- สนส. เสนอรายงานผลการติดตามรอบ 
12 เดือนแก่มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือติดตามการด าเนินโครงการ /
กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
2. เพ่ือรวบรวม และประเมินผลการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เพ่ือติดตามผลการน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนา
งานอย่างเป็นรูปธรรม 

ไม่น้อยกว่า 5 องค์
ความรู้ 

กรกฏาคม 2563 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับติดตาม 
มหาวิทยาลัย โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 

7. การรวบรวมและเผยแพร่
ความรู้ 

พิจารณาแหล่งจัดเก็บและรวบรวมข้อ
มุลความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 10 
หน่วยงาน 

1.เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีช่องทางในการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลความรู้ และ
เผยแพร่ให้แก่บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกที่สนใจ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 
2. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- หน่วยงานทั้ง 10 
หน่วยงานมีช่องทางการ
จัดเก็บ รวบรวมองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
- มีองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ 

ครบทุกหน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

อย่างน้อย 10 องค์
ความรู้ 

สิงหาคม 2563 ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับติดตาม 
มหาวิทยาลัย โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 

8. ประชุมสรุปและรายงาน
ผลการก ากับติดตามจัดการ
ความรู้ 

- บันทึกข้อความติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- รายงานผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ผลการประเมินฯ องค์ประกอบที่ 5 ตัว
บ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์ข้อ 5 (ทุกหน่วยงาน) 

1. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานจัดการ
ความรู้ในภาพรวมแก่มหาวิทยาลัยทราบ 
2. ขอรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการ
ด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน ผ่านเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้
ที่ 5.2 เกณฑ์ข้อ 5 

ครบทุกหน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัย โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 

 


