
ตัวบ่งช้ี 7.2 :   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้  (สกอ. 7.2) (ก.พ.ร.54 ตวัช้ีวดั 12) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 
3 ขอ้

มีการดาํเนินการ 
4 ขอ้

มีการดาํเนินการ 
5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 
ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2554 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  ( ขีด  หน้าข้อทีม่ีผลการดําเนินงาน) 

 1. มีการกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของ
สถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั 

โดยศูนยก์ารจดัการความรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกาํหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและ
ดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (คอ.7.2-1-01 , คอ.7.2-1-02 , คอ.7.2-1-03) 

 2. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยัอยา่ง
ชดัเจนตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 

โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกาํหนดบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการ
ผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยัอย่างชดัเจนตามประเด็นความรู้ที่กาํหนดในขอ้ 1 โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจยัจาก
ปีงบประมาณ 2554 (คอ.7.2-2-01 , คอ.7.2-2-02) 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) 
เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 

โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการแบ่งปันและแลกเปลี ่ยนเ รียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู มี้
ประสบการณ์ตรง (tacit   knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรต่างสาขาในคณะฯ (คอ.7.2-3-01 , คอ.7.2-3-02 , คอ.7.2-3-03 ) 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเดน็ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ใน
ตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆท่ีเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit   knowledge) (คอ.7.2-4-01) 

 5. มีการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี
มาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

โดยมีการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit   knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit   knowledge) ท่ีเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง (คอ.7.2-5-01 , คอ.7.2-5-02 , คอ.7.2-5-03)  



ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 
(1 มิย.54-30 กย.54) 

8 เดือน 
(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน 
(1 มิย. 54-31 พค. 55) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ตค.53-30 กย. 54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 55 
(1 ตค.54-31 พค. 55)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวา่เป้าหมาย  เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย 3 5 5 5 5 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
คอ.7.2-1-01 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ วตัถุประสงคแ์ละมาตรการของ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คอ.7.2-1-02 แผนการปฏิบติัราชการการจดัการความรู้ของคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
คอ.7.2-1-03 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และบริหารการจดัการความรู้ในองคก์ร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คอ.7.2-2-01 ผลงานวจิยัจากคณาจารยข์องคณะฯ ท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2554 (เร่ืองการ 
ใชก้ากมะพร้าว ตน้ขา้วโพดและเปลือกทุเรียนเป็นวสัดุประกอบชีวภาพทดแทนไมใ้นแผ่นใยอดั
ความหนาแน่นปานกลาง)  

  คอ.7.2-2-02 ผลงานวิจัยจากคณาจารย์ของคณะฯ ท่ีได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 
(โครงการศึกษาผลกระทบการเกิดสนิมของเหล็กในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใชเ้ป็น
โครงสร้างในสภาพส่ิงแวดลอ้มทะเล) 

คอ.7.2-3-01 เอกสารกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ (CoP) เร่ืองการบริหารโครงการ  
คอ.7.2-3-02 โครงการพฒันาเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพ โดยความร่วมมือกนัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลทั้ง 3 แห่ง (มทร.ธญับุรี , มทร.พระนคร , มทร.สุวรรณภูมิ)  
คอ.7.2-3-03 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกนัทางวชิาการระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบนั  
คอ.7.2-4-01 คลงัความรู้ ทะเบียนความรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2554 เขา้ถึงไดจ้าก  

http://teched.rmutp.ac.th/km/ 
คอ.7.2-5-01 การนาํความรู้จากการจดัการความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ในคณะครุศาสตร์ฯ เร่ือง การประกนั 

คุณภาพการศึกษา  
คอ.7.2-5-02 การนาํความรู้จากการจดัการความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ในคณะครุศาสตร์ฯ  โครงการสัมมนา 

เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการและทบทวนยทุธศาสตร์  
คอ.7.2-5-03 การนาํความรู้จากการจดัการความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังาน ในคณะครุศาสตร์ฯ โครงการพฒันา 

บุคลากร เร่ือง การพฒันาดา้นคุณภาพการศึกษาและการพฒันาชีวติโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
 



จุดแข็ง 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีบุคลากรท่ีมีความรู้หลากหลาย  
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีทรัพยากรท่ีพอเพียงกบันกัศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานท่ี

สามารถเขา้มาเรียนรู้ไดอ้ยา่งพอเพียง  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ตอ้งเพ่ิมบุคลากรในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้และเผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
2. จาํนวนองคค์วามรู้ท่ีนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สังคมมีนอ้ย  
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้น KM อยา่งเตม็รูปแบบ  
4. ควรขยายผลปรับใชไ้ปยงัหน่วยงาน  

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ผูบ้ริหารควรกาํหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

- คณะกรรมการบริหารคณะ  
(CEO) 
- รองคณบดีดา้นวชิาการและ
วจิยั 
- ศนูยก์ารจดัการความรู้ (KM)

ปีงบประมาณ 2555 – 2556  

แผนพฒันา 
1. จดัพฒันาบุคลากรดา้นการจดัการความรู้ตามอตัลกัษณ์การ
ผลิตบณัฑิต  

ปีงบประมาณ 2555 – 2556  

 
ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :  นายสมชาย     เหลอืงสด   โทร  0-2282-9009 ต่อ 6100 
     (ผู้ช่วยคณบด)ี 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  นางสาวนงลกัษณ์     บุญแม้น     โทร  0-2282-9009 ต่อ 6152 
    (หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้ KM) 

 


