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

 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการก ากับติดตามของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ช่วงเวลา การด าเนินงาน/ผลการก ากบัตดิตาม ผู้รับผิดชอบ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2562  
2. การจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ระดับหน่วยงาน 

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ภายใน
หน่วยงาน ที่มีกระบวนการและขั้นตอน
เป็นไปตามแนวทางการจัดการความรู้ 
จาก ก.พ.  
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบข้อมูล
ประเด็นการจัดการความรู้ ระดบัคณะ 
/ส านัก สถาบนั ให้มีความครบถว้น 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่าง
น้อย 2 ประเด็นในระดบัคณะ ได้แก่ 1) 
ด้านการจัดการเรียนการสอน/การผลิต
บัณฑิต  2) ด้านการวิจัย และในระดับ
ส านัก/สถาบนั มีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาหน่วยงา 

1. ชี้แจง ประเด็นและเป้าหมายจัดการ
ความรูร้ะดับคณะ ส านัก/สถาบนั 
2. บันทึกข้อความติดตามการจัดท าแผนฯ 
ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการจดัการ
ความรู้ระดับหน่วยงานแก่มหาวิทยาลัยฯ 
(ส านักส่งเสริมฯ) 
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลลงในเว็บเพจการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 

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

สิงหาคม -ตุลาคม 
2562 

 

มหาวิทยาลยัฯ มีบนัทึกข้อความที่ ว070/2563 
เร่ือง ติดตามการจัดท าแผนการจัดการความรู้ระดับ
หน่วยงาน 
ผลการติดตามพบว่า ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานครบถ้วน คอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต 
และการวิจัย ส าหรับหน่วยงานระดับคณะ และด้าน
กาพัฒนาองค์กร ในระดับส านักและสถาบัน ประเด็น
ความรู้ที่ได้ทั้ง 10 หน่วยงาน มีดังนี้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก ่
   1. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและการจัดการความรู้
ในองค์กร 
   2. การพัฒนาหลักสูตรระดบัปริญญาตร ี
   3. การพัฒนาศักยภาพการท าสื่อออนไลน์ ตาม
ศาสตร์วิชาของหลักสูตร 
   4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 หนึ่งหลักสูตรสามโครงการ 
(Project-based Online) 
   5. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษา 
 
 
 

ทุกคณะ /ส านัก /สถาบนั 



กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการก ากับติดตามของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ช่วงเวลา การด าเนินงาน/ผลการก ากบัตดิตาม ผู้รับผิดชอบ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2562  
2. การจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ระดับหน่วยงาน 

(ต่อ) 

    ด้านการวิจัย ได้แก่ 
   1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ท้องถิ่น 
   2. การเพิ่มขีดความสามารถทางดา้นวิจัย และ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ทักษะทางวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
   3. การส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวชิาการสงูขึ้น 
   4. การจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
   5. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์
สมรรถนะด้านงานวิจัยเพื่อการบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ด้านการพัฒนาหน่วยงานสนับสนุน ได้แก ่
   1. ขัน้ตอนพิธีการวันส าคัญของชาติและวัน
ส าคัญทางศาสนา 
   2. การเขียนผลงานวิชาการของบุคลากรสาย
สนับสนนุ: คู่มือการปฏิบัติงาน 
   3. การจัดระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ มุ่งเนน้
สร้างความพงึพอใจแก่ผู้รับบริการ (การรับสมัคร
นักศึกษา) 
   4. การพัฒนากระบวนการให้การปฏิบัติงาน
ประจ าด้วยระบบสารสนเทศ 
   5. การใช้วิจัยเป็นฐานในการน าองค์ความรู้มา
ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นเรียนรู ้เพื่อเป็นต้นแบบ
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการก ากับติดตามของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ช่วงเวลา การด าเนินงาน/ผลการก ากบัตดิตาม ผู้รับผิดชอบ 
3. คณะ /ส านัก สถาบนั
ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ /การด าเนนิ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานภายใน
คณะ /หน่วยงาน 

1. เพื่อติดตามการด าเนินงาน ดา้นการ
จัดการความรู้ รอบ 6 เดือน พร้อมทั้ง
รับทราบปัญหาเบื้องตน้จากการ
ด าเนินการและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 
2. เพื่อขับเคลื่อนให้การด าเนินงานใน
ระดับคณะ /ส านัก สถาบัน เป็นไปตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ 

- รายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

1. ร้อยละความก้าวหน้า
การจัดการความรู้ รอบ 6 
เดือน ระดับคณะ /ส านัก 
สถาบนั คิดเป็นร้อยละ 
100  
สถานะ  บรรล ุ
 
2. จ านวนหน่วยงานระดบั
คณะ /ส านัก สถาบันมีการ
ด าเนินงานครบถ้วนตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามแผนฯ ครบทั้ง 10 
หน่วยงาน 
สถานะ  บรรล ุ

กุมภาพันธ์ 63 
 

จากการติดตาม พบว่ า  ทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ เป็นไปตาม
ขั้นตอนจากส านักงาน ก.พ. ครบถ้วนทั้ ง  10 
หน่วยงาน  ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้   และมี
หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ
ภายในรอบ 6 เดือน จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก ่

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. คณะวิทยาการจัดการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ส านักงานอธิการบด ี
5. ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ และ
หน่วยงานสนบัสนุนทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับตดิตาม 
มหาวิทยาลยั โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 

4. ติดตามความก้าวหนา้การ
จัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
รอบ 9 เดือน 

1. เพื่อติดตามการด าเนินงาน และ
รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไข 
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมครบถ้วนตามแผน 
3. เพื่อประเมนิผลส าเร็จของการ
ด าเนนิงานตามแผนฯของแตล่ะหน่วยงาน  

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

1. ทุกหน่วยงานมีกิจกรรม
สนับสนนุการด าเนนิการ
จัดการความรู้ให้บรรลุ 
ตามแผนฯ ที่ก าหนด คิด
เป็นร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทั้งหมด 
สถานะ  ไม่บรรล ุ
 
2. จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้
จากการด าเนนิกิจกรรม 
อย่างน้อย 10 องค์ความรู้ 
สถานะ  ไม่บรรล ุ

เมษายน 2563 การด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ระหว่างกุมภาพนัธ์ – 
พฤษภาคม 63) เกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหก้ารด าเนินกิจกรรม/
โครงการของทุกหน่วยงาน ต้องชะลอการ
ด าเนินการ ตามนโยบายจากรัฐบาล และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ด าเนินงาน 
คณะทั้ง 5 คณะ และ
หน่วยงานสนบัสนุนทั้ง 5 
หน่วยงาน 
ผู้ก ากับตดิตาม 
มหาวิทยาลยั โดยส านัก
ส่งเสริมฯ 



กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีการก ากับติดตามของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด ช่วงเวลา การด าเนินงาน/ผลการก ากบัตดิตาม ผู้รับผิดชอบ 
5. ติดตามความก้าวหนา้การ
จัดการความรู้ ระดับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
รอบ 12 เดือน 

1. เพื่อติดตามการด าเนินโครงการ /
กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการจัดการ
ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
2. เพื่อรวบรวม และประเมินผลการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เพื่อติดตามผลการน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ไปใช้ประโยชน ์

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

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ หรือพัฒนางาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
สถานะ  บรรล ุ

กันยายน 63 ผลการก ากับติดตาม พบว่า ทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินกิจกรรม ครบถ้วนตามแผนการจัดการ
ความรู้ที่ก าหนดครบถ้นทั้ง 10 หน่วยงาน และมี
หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม /โครงการล่าชา้กว่า
แผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่  1) ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) คณะครุศาสตร ์
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
ครบถ้วนทั้ง 10 หน่วยงาน (เอกสารแนบท้าย) 
 

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

6. ผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู ้

1. เพื่อประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนฯ ของแต่ละหน่วยงาน 
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

พิจารณาจากผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดบัคณะ ส านัก/
สถาบนั องค์ประกอบที่ 5 ตัวบง่ชี้ที่ 5.2 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มาใช้ในการ
ค านวณความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ในภาพรวม 
ไม่ต่ ากว่า 4.00 คะแนน  
*ใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 
100 เท่ากับ 5 คะแนน 
สถานะ  บรรล ุ

กันยายน 63 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา่ 
ทุกหน่วยงานมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน องค์ประกอบที่ 5 ตั้งบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ 5 ผลความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดการความรู้ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ที่
ระดับ 5 คะแนน 
 

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

 


