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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

                    และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

7 ข้อ  7 5 
 
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2558   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-  
 
 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ ผู้ก ากับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 
5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานการเงิน 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวางแผน หัวหน้างานแผน 
5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล คณบดีฯ นักวิชาการศึกษา 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ นักวิชาการศึกษา 
5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบุคลากร 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ นักวิชาการศึกษา 
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5.1.5 การจัดการความรู้ 
 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ 
        อ่ืนๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ 
        อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ, ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และด้านความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
(คอ.5.1.5-01) , (คอ.5.1.5-02) , (คอ.5.1.5-03) , (คอ.5.1.5-04) , (คอ.5.1.5-05) 
 

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ตามประเด็นความรู้ในข้อ 1 คือ
คณาจารย์และบุคคลากรภายในคณะฯ (คอ.5.1.5-02) , (คอ.5.1.5-03) 
 

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการด าเนินการจัดการความรู้โดยช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมสัมมนา
(คอ.5.1.5-06) , (คอ.5.1.5-07) , (คอ.5.1.5-08) , (คอ.5.1.5-09) , (คอ.5.1.5-10) , (คอ.5.1.5-11) 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ (คอ.1.5.1-12) และเว็บไซต์ KM (คอ.5.1.5-13) , มีการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติที่ดี (Good Practices) (คอ.5.1.5-14) , มีกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) (คอ.5.1.5-15) , (คอ.5.1.5-16)  

 
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจัดท าทะเบียนความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ (คอ.5.1.5 -17) และมี

คลังความรู้ (คอ.5.1.5-18) เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM คณะฯ 
 

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติโดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาบูรณาการกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ, การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คอ.5.1.5-19) , 
(คอ.5.1.5-20) , (คอ.5.1.5-21) , (คอ.5.1.5-22) 

 
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
คอ.5.1.5-01 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์และ

มาตรการแผนการจัดการความรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 

คอ.5.1.5-02 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ แผนที่ 1-3 
คอ.5.1.5-03 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1-3 
คอ.5.1.5-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

ปีงบประมาณ 2559 
คอ.5.1.5-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายจัดการความรู้ในคณะครุศาสตร์
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รหัสหลักฐาน รายการ 
อุตสาหกรรม 

คอ.5.1.5-06 โครงการอบรมสัมมนาที่เผยแพร่องค์ความรู้ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คอ.5.1.5-07 โครงการอบรมสัมมนาที่เผยแพร่องค์ความรู้ : โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ระยะที่ 
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คอ.5.1.5-08 โครงการอบรมสัมมนาที่เผยแพร่องค์ความรู้ : โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้าน
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล 

คอ.5.1.5-09 โครงการอบรมสัมมนาที่เผยแพร่องค์ความรู้ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

คอ.5.1.5-10 โครงการอบรมสัมมนาที่เผยแพร่องค์ความรู้ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
ท างานเป็นทีมและการร่วมวางแผนปฏิบัติราชการภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คอ.5.1.5-11 โครงการอบรมสัมมนาที่เผยแพร่องค์ความรู้ : โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คอ.5.1.5-12 บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คอ.5.1.5-13 เว็บไซต์ KM คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : http://teched.rmutp.ac.th/km/ 
คอ.5.1.5-14 การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติที่ดี (Good Practices) : การเขียนบทความ

วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
คอ.5.1.5-15 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) : Work of Smile Group1 
คอ.5.1.5-16 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) : Work of Smile Group2 
คอ.5.1.5-17 ทะเบียนความรู้ : http://teched.rmutp.ac.th/km/ทะเบียนความรู้/ 
คอ.5.1.5-18 คลังความรู้ : http://teched.rmutp.ac.th/km/คลังความรู้/ 
คอ.5.1.5-19 แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ 2559 
คอ.5.1.5-20 แบบประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559 
คอ.5.1.5-21 การน าความรู้จากการจัดการความรู้มาใช้ด้านการเผยแพร่งานวิจัย : การพัฒนาความ

เที่ยงตรงของนาฬิกาดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว  
คอ.5.1.5-22 การน าความรู้จากการจัดการความรู้มาใช้ด้านการเผยแพร่งานวิจัย : การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะส าหรับปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษา 

  
 
  


