รายงานผลการดาเนิ นการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ประจาปี งบประมาณ 2553
ด้านการจัดการคุณภาพการศึกษา
ผู้รายงาน นางเนตรนภิส รังสิโยภาส

หน่ วยงาน กองบริการการศึกษา

วันที่รายงาน 30 กันยายน 2553

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ชื่ อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 1: การจัดการคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ มีความรู้ ในด้ านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภาพ
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
- ร้ อยละของระดับความพึงพอใจต่ อสถาบันอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษา ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 75
- ประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ไม่ น้อยกว่ าระดับ 3
ลาดับ
1

กิจกรรม
การบ่ งชี้
ความรู้

วิธีการสู่
ความสาเร็จ
1.1) การประชุม
ระดมสมองใน
กลุ่มผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ปฏิบัติจริง

ต.ค. 52 –
ม.ค. 53

จานวนองค์ ความรู้
ทีป่ ระมวลและ
คัดเลือก(ซึ่ง
สอดคล้ องกับ
ประเด็น KM)

มีจานวนองค์ ความรู้ ที่
สอดคล้ องกับประเด็น
KM ไม่ น้อยกว่ า 8 องค์
ความรู้

ธ.ค.52

1

เครื่องมือ /
งบ
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์ ประมาณ
- ห้ อง
สัมมนา
- ตารา

ไม่ ต้องใช้

ฝ่ ายวิชาการ

สถานะ
ดาเนินการแล้ ว

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ กิจกรรม
2

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

การสร้ าง
2.1) การรวบรวม
ม.ค. – มี.ค.
และแสวงหา โครงการให้ ความรู้ ของ
53
ความรู้
สถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.2) การรวบรวม
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
และแหล่ งความรู้ ท้งั
ในและนอกองค์ การ

มี.ค. – พ.ค.
53

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง

- จานวนโครงการ
และสื่อองค์ ความรู้ ที่
เกีย่ วข้ อง

10 เรื่อง

10 เรื่อง

- จานวนรายชื่อ
เรื่องละ 2-5 เรื่องละ 2 คน
ผู้เชี่ยวชาญและ แหล่ ง
คน
ความรู้ ท้งั ในและนอก
องค์ กร

2

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
ค้ นหาข้ อมูล
ต่ าง ๆ

-

ฝ่ ายวิชาการ

ดาเนินการได้
ตามเป้ าหมาย

คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
ค้ นหาข้ อมูล
ต่ าง ๆ

-

ฝ่ ายวิชาการ

ดาเนินการได้
ตามเป้ าหมาย

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ กิจกรรม
3

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

การจัดการ 3.1) การประชุม
ธ.ค.52 - ก.พ. 53
ความรู้ ให้ เป็ น ผู้บริหารและ
ระบบ
ผู้เกีย่ วข้ อง เพือ่ จัด
หัวข้ อฝึ กอบรม
โดยมีการวิเคราะห์
จัดลาดับความ
จาเป็ นของการ
พัฒนา

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง
แผนการจัด
1 แผน/ปี
ฝึ กอบรมเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอนทีม่ ี
จานวนโครง
การพัฒนาการ
เรียนการสอนที่
เหมาะสม

3

11 พ.ค.53

เครื่องมือ /
งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม
สาเร็จรู ป M.S.
Excel

-

ฝ่ ายวิชาการ
ดาเนินการ
สถาบันประ มวล ได้ ตามแผน
ข้ อมูลฯ, และ
กองการเจ้ าหน้ าที่

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ กิจกรรม
4

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

การประมวล 4.1) การกาหนดตัว ธ.ค.52 - ก.พ. 53
และกลัน่ กรอง บุคคลทีจ่ ะเป็ น
ความรู้
วิทยากร และ
จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา

ตัวชี้วดั
มีเอกสาร
ประกอบการ
ฝึ กอบรม/
สัมมนา

เป้ าหมาย

ปฏิบัตจิ ริง

มีเอกสาร
ประกอบการ
ฝึ กอบรม/
สัมมนาก่ อน
วันทีด่ าเนินการ
ฝึ กอบรม

ระหว่ าง พ.ย.52ก.ย.53
มีเอกสารประกอบ
การฝึ กอบรม/
สัมมนา ก่ อนวันที่
ดาเนินการฝึ ก
อบรม จานวน 8
โครงการ

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถตรวจดูได้ ณ งานส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริ การการศึกษา

4

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ
อุปกรณ์
สานักงาน

-

งานส่ งเสริมและ ดาเนินการ
พัฒนาอาจารย์ ได้ ตาม
เป้ าหมาย

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
วิธีการสู่
ลาดับ กิจกรรม
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
5

การเข้ าถึง
ความรู้

5.1) นาเอกสาร
ภายในสอง
ประกอบการ
สัปดาห์ หลังจาก
ฝึ กอบรม/สัมมนา
วันทีจ่ ดั การ
ไปเผยแพร่ ทางเวป ฝึ กอบรม/สัมมนา
ไซต์ หรือทาง
แต่ ละหลักสู ตร
อินทราเนต

ตัวชี้วดั
ความครบถ้ วน
ของเอกสาร
ประกอบการ
ฝึ กอบรมสัมมนา
ทีน่ าไปเผยแพร่
ในเวปไซต์

เครื่องมือ / งบ
เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ
ร้ อยละ 100
ของเอกสาร
ประกอบการ
ฝึ กอบรม
สัมมนา

นาเอกสารประกอบ
การฝึ กอบรมสัมมนา
ไปเผยแพร่ ทาง
อินทราเนต หลังการ
อบรมแต่ ละโครงการ
ได้ บางส่ วน(ยกเว้ น
หนังสือ)
5.2) การเผยแพร่
ภายในสอง ค่ าเฉลีย่ จานวน 30 ครั้ง /เดือน ยังไม่ สามารถ
ประชาสัมพันธ์
สัปดาห์ หลังจาก ครั้งการเข้ าใช้
ดาเนินการได้
แหล่ งองค์ ความรู้
วันทีจ่ ดั การ บริการสื่อความรู้
เนื่องจากอยู่ระหว่ าง
ด้ านการพัฒนาการ ฝึ กอบรม/สัมมนา ในเวปไซต์ ต่อ
การปรับปรุงเวปไซต์
เรียนการสอน
แต่ ละหลักสู ตร เดือน
ของกองบริการ
การศึกษา

เอกสารประกอบให้ตรวจดูได้ในอินทราเนตของงานส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์

5

- คอมพิวเตอ
ร์
- ระบบ
เครือข่ าย
อินเตอร์ เนต
และอินทรา
เนต
- คอมพิวเตอ
ร์
- ระบบ
เครือข่ าย

-

งานส่ งเสริม ดาเนินการ
และพัฒนา
ได้ บางส่ วน
อาจารย์ และ
สถาบัน
ประมวลข้ อมูล
ฯ

-

งานส่ งเสริม
และพัฒนา
อาจารย์ และ
สถาบัน
ประมวลข้ อมูล
ฯ

ยังไม่
สามารถ
ดาเนินการ
ได้

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ กิจกรรม
6

การแบ่ งปัน
แลกเปลีย่ น
ความรู้

วิธีการสู่
ระยะเวลา ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
6.1) การสัมมนา
มี.ค. - ก.ย. 53
ฝึ กอบรม และประชุม
เชิงปฏิบัติ การ ด้ าน
การพัฒนาและส่ ง
เสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน
6.2) พัฒนาให้ มี
ภายใน ก.ย. 53
ชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Community of
Practice) ด้ านการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน

เป้ าหมาย ปฏิบตั ิจริ ง

ค่ าเฉลีย่ ของ
เพิม่ ขึน้ ไม่น้อย
ระดับความรู้ ทผี่ ู้ กว่ าร้ อยละ 30
เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมฯ ระบุ
ว่ าเพิม่ ขึน้

มีจานวนผู้เข้ า
เยีย่ มชมเวป
ไซต์ ชุมชนนัก
ปฏิบัตดิ ้ านการ
พัฒนาการเรียน
การสอน

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ

ยังไม่ ได้ ทา แบบประเมินก่ อน 475,000 บาท งานส่ งเสริมและ
การวัดผลการ และหลังการ
พัฒนาอาจารย์
เรียนรู้ ยังไม่
ฝึ กอบรมฯ
สามารถวัดผล
ระดับความรู้
ได้

เฉลีย่ จานวน ไม่ สามารถ
- คอมพิวเตอร์
20/เดือน ดาเนินการจัดตั้ง - ระบบเครือ
ชุมชนนักปฏิบตั ิ ข่ าย
ได้ ตามเป้ าหมาย

6

-

ไม่สามารถ
ดาเนินการ
ตาม
เป้ าหมายได้

ฝ่ ายวิชาการ และ ไม่สามารถ
สถาบันประมวล ดาเนินการ
ข้ อมูลฯ ตาม
เป้ าหมายได้

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ
7

กิจกรรม
การเรียนรู้

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
7.1) การจัดสัมมนา ภายใน ก.ย.53
เพือ่ บ่ งชี้ปัญหาและ
แนวทางการแก้ ไข
ปัญหาด้ านการ
จัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง

จานวนผู้ทรงคุณ ไม่ น้อยกว่ า 25
วุฒิและกรรมการ
คน
ในคณะกรรมการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของ มธ.
เข้ าร่ วมการ
สัมมนา

7

ดาเนินการเมือ่
วันที1่ 3 ก.ย.53
แต่ มผี ้ทู รงคุณวุฒิ เข้ าร่ วมการ
สัมมนา จานวน
เพียง 11 คน

เครื่องมือ งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
/ อุปกรณ์ ประมาณ
-

35,000
บาท

ฝ่ ายวิชาการ

ดาเนินการ
แล้ ว แต่ ไม่
สามารถ
บรรลุ
เป้ าหมาย

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ชื่ อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 1: การจัดการคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ มีความรู้ ในด้ านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภาพ
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
ร้ อยละของระดับความพึงพอใจต่ อสถาบันอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษา ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 75
ประสิ ทธิภาพของการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ไม่ น้อยกว่ าระดับ 3

ลาดับ กิจกรรม
1

การเตรียมการ
และปรับ
เปลีย่ น
พฤติกรรม

วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
1.1) จัดให้ ผ้บู ริหาร
มหาวิทยาลัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ การสอน
พบอาจารย์ ใหม่ เพือ่ เน้ น
ความสาคัญและชี้แนะด้ าน
การพัฒนาการเรียนการสอน
อย่ างมีประสิทธิภาพ

พ.ค.53

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

การจัดช่ วงเวลาให้ ไม่ น้อยกว่ า
มีหัวข้ อด้ านการ
ระยะเวลา 2
พัฒนาการเรียน
ชั่วโมง
การสอนในการ
สัมมนาอจารย์ ใหม่
อย่ างเพียงพอ

8

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
ปฏิบัติจริง
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
3 ชั่วโมง

-

ใช้ งบ
ฝ่ าย ดาเนินการ
ประมาณ
บริหาร ได้ ตาม
ของ
บุคคล เป้ าหมาย
โครงการ
และฝ่ าย
สัมมนา
วิชาการ
อาจารย์ ใหม่

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
1.2) จัดหาแหล่ งแลก
ภายใน ก.ย. 53
เปลีย่ นประสบการณ์ และ
จัดกิจกรรมส่ งเสริมการ
เรียนการสอนให้ กบั
อาจารย์ ใน มธ. เช่ น
ธรรมศาสตร์ สโมสร
1.3) จัดเตรียม
ม.ค. – พ.ค. 53
เทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่ น ระบบ
Intranet ของ มธ.

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปฏิบัติจริง

จานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

จานวน 2
ครั้ง

ยังไม่ ได้ ดาเนินการ

มีระบบ
ภายในเดือน
Intranet ใช้ งาน
มิ.ย. 53
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ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้ อยแล้ ว

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
-

งบประมาณ
ของสโมสร
ฯ หรือ
หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ อง

ระบบ
ใช้ งบ
เครือข่ าย ประมาณ
คอมพิวเตอร์ ของสถาบัน
ประมวล
ข้ อมูลฯ

สถานะ

กรรมการ ยังไม่ ได้
ธรรมศาสตร์ ดาเนินการ
สโมสร หรือ
หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ อง
สถาบัน
ประมวล
ข้ อมูลฯ

ดาเนินการ
แล้ ว ร้ อยละ
100

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
2

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย ปฏิบตั ิจริ ง

การสื่อสาร 2.1) เผยแพร่ ข้อมูลเกีย่ วกับโครงการ/ มี.ค. – ก.ย. จานวน
ไม่ น้อยกว่ า
กิจกรรมด้ านการพัฒนาการเรียน
53
ช่ องทางใน 3 ช่ องทาง
การสอนผ่านช่ องทาง ดังนี้
การสื่อสาร
- หนังสือเวียน
- เอกสารประชาสัมพันธ์
- ทางเวบไซต์ มธ. และ
Intranet
- ทางระบบ E - office
2.2) ประชาสัมพันธ์ กจิ กรรมด้ าน มิ.ย. - ก.ย. จานวนเรื่อง/ ไม่ น้อยกว่ า
การพัฒนาการเรียนการสอน ผ่าน
53
กิจกรรมที่
5 เรื่อง/ปี
สมาชิกเครือข่ าย KM ของแต่ละ
ประชาสัมพั
หน่ วยงาน ทาง e-mail
นธ์ ผ่าน
สมาชิก
เครือข่ าย
KM
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ดาเนินการแล้ ว 5
ช่ องทาง ได้ แก่
หนังสือเวียน
websiteมธ. และ
กองบริการ
การศึกษา
E-mail
Poster
ดาเนินการได้
จานวน 5 เรื่อง

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
กระดาษ อุปกรณ์
สานักงาน และ
ระบบเครือข่ าย
อินเตอร์ เนต

-

งานส่ งเสริม ดาเนินการ
และพัฒนา ได้ ตาม
อาจารย์
เป้ าหมาย

ระบบเครือข่ าย
อินเตอร์ เนต-

ไม่ ต้องใช้

งานส่ งเสริม ดาเนินการ
และพัฒนา ได้ ตาม
อาจารย์ เป้ าหมาย

แบบฟอร์ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม

วิธีการสู่
ความสาเร็จ
2.3) รณรงค์ถึงความ
สาคัญของการจัดการ
เรี ยนการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพในจดหมาย
ข่าว OA หรื อจุลสาร
ธรรมศาสตร์

ระยะเวลา

เครื่ องมือ งบ
ผูร้ ับ
เป้ าหมาย ปฏิบตั ิจริ ง
สถานะ
/ อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

ตัวชี้วดั

มิ.ย. – ก.ย.53 จานวนเรื่ องเกี่ยวกับการ ไม่นอ้ ยกว่า ไม่ได้ดาเนินการ
เรี ยนการสอนที่ลงใน
3 เรื่ อง
จดหมายข่าว OA หรื อ
จุลสารธรรมศาสตร์
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-

ฝ่ ายวิชาการ ยังไม่ได้
ดาเนินการ

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ
3

ระยะ
เวลา

กระบวนการ 3.1) การบั น ทึก วิดิ โอเทปหรื อ มิ.ย. – ก.ย.
และเครื่องมือ บั น ทึ ก เ สี ย ง กิ จ ก ร ร ม แ ล ก 53
เปลี่ยนเรียนรู้ หรือการฝึ กอบรม
ต่ า ง ๆ ที่ มี คุ ณ ค่ า เ พื่ อ น า ไ ป
เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาคมสามารถ
เข้ าถึงโดยง่ าย โดยผ่านเวปไซต์
3.2 สารวจ/แสวงหาตัวอย่ าง/
แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี (ฺBest
Practices) เพือ่ นาไปเผยแพร่
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั
บุคลากรภายใน มธ. ผ่านทาง
เวปไซต์ หรือ อินทราเนต

มิ.ย. - ส.ค.
53

งบ
ผู้รับ
ปฏิบตั ิ เครื่องมือ /
ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
สถานะ
จริ ง
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
จานวน
ไม่ น้อยกว่ า 5 ดาเนินการ
กิจกรรมฯทีไ่ ด้ กิจกรรม
ได้ เพียง 4
มีการบันทึก
ครั้ง
วิดโิ อและ
บันทึก เสียง
เพือ่ เผยแพร่

กล้ องถ่ ายวิดโิ อ
20,000 บาท
เครื่องบันทึกเสียง
และอุปกรณ์ ที่
จาเป็ น
คอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่ าย
อิเล็กทรอนิคส์

จานวน
อย่ างน้ อย 3
ตัวอย่ าง/แนว ตัวอย่ าง /
ปฏิบัตทิ ดี่ ี ที่
นาไปเผยแพร่

คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ าย
อิเล็กทรอนิคส์

ไม่ ได้
ดาเนิน
การ

20,000 บาท ฝ่ ายวิชาการ ไม่ ได้
และฝ่ าย ดาเนินการ
บริหาร
บุคคล
-
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ฝ่ ายวิชาการ ดาเนินการ
และฝ่ าย แล้ วแต่ ยงั ไม่
บริหาร บรรลุ
บุคคล
เป้ าหมาย

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
4

การเรียนรู้

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

4.1) จัดอภิปราย/เสวนา ต.ค. – ธ.ค.53
เพือ่ เล่ าเรื่องแนวปฏิบัติ
ทีด่ ี (Best Practice)
ด้ านการจัดการเรียนการ
สอนทีไ่ ด้ พฒ
ั นาขึน้

จานวน
ผู้เข้ าร่ วมการ
อภิปราย/เสวนา

4.2) มีผ้สู ่ งกระทู้หรือ พ.ค. – ก.ย.53
แสดงความคิดเห็น
ในเวปไซต์ หรือบล๊ อค
ชุมชนนักปฏิบตั ดิ ้ าน
การพัฒนาการเรียนการ
สอน

จานวนกระทู้

ไม่ น้อยกว่ า ยังไม่ ได้ ดาเนินการ
15 ราย

10 เรื่อง
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ปฏิบตั ิจริ ง

ไม่ ได้ ดาเนินการ

เครื่องมือ งบ
ผู้รับ
สถานะ
/ อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
-

35,000 บาท

คอมพิวเตอ
ร์ และ
เครือข่ าย
อินเตอร์ เนต

-

ฝ่ าย
วิชาการ

ยังไม่ ถึง
กาหนด
ดาเนินการ

ฝ่ ายวิชาการ ไม่ สามารถ
ดาเนินการ
ได้ ตาม
เป้ าหมาย

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
วิธีการสู่
ลาดับ กิจกรรม
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
5

การวัดผล

5.1) ทาการ
สารวจเพือ่
ติดตามผลการ
ฝึ กอบรม/
สัมมนา
5.2) คะแนน
เฉลีย่ ผลการ
ประเมินการสอน
ของอาจารย์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ภายหลังการ ร้ อยละของผู้เข้ า
ไม่ น้อยกว่ า
สัมมนา 1 -3 อบรมทีไ่ ด้นาความรู้ ร้ อยละ 20
เดือน
ไปใช้ จดั การเรียนการ ของจานวน
สอน
ผู้ตอบแบบ
สารวจ
สิ้นภาค
การศึกษา

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ประเมินการสอน

ปฏิบัตจิ ริง
ไม่ ได้ ดาเนินการ

เครื่องมือ / งบ ผู้รับ
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
แบบสารวจ

สู งขึน้ กว่ าปี ที่ ยังไม่ สามารถ
โปรแกรมในการ
ผ่านมา
ดาเนินการได้
คิดค่ าเฉลีย่
เนื่องจากยังไม่ สิ้นภาค
การศึกษา
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1,000 บาท งาน
ส่ งเสริม
และ
พัฒนา
อาจารย์

ยังไม่ ได้
ดาเนินการ

ไม่ ต้องใช้

ยังไม่ ได้
ดาเนินการ

งาน
ส่ งเสริม
และ
พัฒนา
อาจารย์

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
6

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

ตัวชี้วดั

การยกย่ อง
6.1) จัดให้ มกี าร
ภายใน มิ.ย.53 จานวนครู ทไี่ ด้ รับ
ชมเชยและการ คัดเลือกเพือ่ รับรางวัล
คัดเลือกทีไ่ ด้ รับ
ให้ รางวัล
- ครู ดเี ด่ น
รางวัล
- กีรตยาจารย์
6.2) จัดปาฐกถา
กีรตยาจารย์ เพือ่ เป็ น
การยกย่ องเชิดชู
เกียรติครู ดเี ด่ น และ
กีรตยาจารย์ ต่ อ
ประชาคม
ธรรมศาสตร์

มิ.ย. 53

จานวนอาจารย์ ที่
เข้ าร่ วมกิจกรรม

เครื่องมือ /
งบ
ผู้รับ
เป้ าหมาย ปฏิบตั ิจริ ง
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
อย่ างน้ อย
รางวัลละ 2
สาขา

- ครู ดเี ด่ นรางวัล
ละ 50,000 บาท
- กีรตยาจาจารย์
รางวัลละ
120,000 บาท
อย่ างน้ อย ร้ อย ร้ อยละ 29 ของผู้ สถานทีจ่ ดั
5,000 – 20,000
ละ 50 ของผู้
เข้ าฟังปาฐกถา ปาฐกถา และ
บาท
เข้ าฟังปาฐกถา
อุปกรณ์ การ
ถ่ ายวิดโิ อเทป
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ครู ดเี ด่ น 4
รางวัล
กีรตยาจารย์ 3
รางวัล

-

งานส่ งเสริม ดาเนินการ
และพัฒนา ได้ ตาม
อาจารย์
เป้ าหมาย

งานส่ งเสริม ดาเนินการ
และพัฒนา แล้ วแต่ไม่
อาจารย์
สามารถ
บรรลุ
เป้ าหมายได้

