รายงานผลการดาเนิ นการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4 ประจาปี งบประมาณ 2553
ด้ าน การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้ มีประสิ ทธิภาพ
ผู้รายงาน นางดวงใจ ศุภสารัมภ์

สังกัดหน่ วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ชื่ อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 4: การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถปรั บปรุ งกระบวนงานเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพของหน่ วยงานไปสู่ องค์ การทีม่ ี
มาตรฐานในการทางานและผลสั มฤทธิ์สูง
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการทีส่ ร้ างคุณค่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ไม่ น้อยกว่าระดับ 2
- จานวนกระบวนการทางานที่ได้ รับปรับปรุ ง ไม่ น้อยกว่ า 5 กระบวนการทางาน ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553

ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ
1

การบ่ งชี้
ความรู้

ระยะ
เวลา

1.1) การประชุมคณะทางาน มี.ค. - ก.ค. 53
เพือ่ วิเคราะห์ และกาหนด
กระบวนการทางานทีจ่ าเป็ น
และเหมาะสมทีจ่ ะต้ องปรับ
ปรุง เพือ่ ให้ เป็ นต้นแบบ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง

ความสาเร็จในการ ร้ อยละ 100 ดาเนินการแล้ วภายใน
จัดทารายงานการ ภายในเดือน ระยะเวลาทีก่ าหนด
วิเคราะห์
ก.ค. 53
กระบวนการ
ทางานที่
จาเป็ นต้ อง
ปรับปรุงเพือ่ ให้
เป็ นต้ นแบบ
1

เครื่องมือ งบ
ผู้รับ
สถานะ
/ อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
-

30,000
บาท

กองการ
เจ้ าหน้ าที่

ดาเนินการ
แล้ ว

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

การสร้ าง
และแสวงหา
ความรู้

วิธีการสู่
ความสาเร็จ
2.1) การดูงานหน่ วยงาน
ทีม่ กี ระบวนการทางานที่
มีแบบปฏิบัตทิ เี่ ป็ นเลิศ
(Best Practice)
2.2) ประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพือ่ สร้ าง
ต้ นแบบขั้นตอนการ
ทางานมาตรฐาน
(Standard Operating
Procedure)

ระยะเวลา
ก.ค. – ก.ย.
53

มี.ค. – ส.ค.
53

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
จานวนครั้ง
ของการดูงาน

2 ครั้ง

จานวนต้ นแบบ ไม่ น้อยกว่ า 5
ขั้นตอนการ กระบวนการ
ทางาน
ทางาน
มาตรฐาน
ทีแ่ ล้ วเสร็จ

2

ปฏิบัตจิ ริง

เครื่องมือ งบ
ผู้รับ
สถานะ
/ อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

ยังไม่ สามารถจัดได้

-

20,000บาท

ฝ่ ายบริหาร ยังไม่ ได้
บุคคล
ดาเนินการ

มี 5 กระบวนการทางาน
ต้ นแบบ และกาหนด
กระบวนการทางานทีจ่ ะ
จัดทาขั้นตอนการทางาน
มาตรฐาน จานวน 39
กระบวนการทางาน ( เป็ น
กระบวนการทางานในกอง
การเจ้ าหน้ าที)่

-

30,000
บาท

ฝ่ ายบริหาร ดาเนินการได้
บุคคล
ร้ อยละ 100
ของเป้ าหมาย

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

การจัดการ
ความรู้ ให้
เป็ นระบบ

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

3.1 มอบหมายให้
ผู้รับ ผิดชอบจัดทา
ผัง การปฏิ บั ติ ง าน
(Work flow) แสดง
กระบวน การ
ทางานที่ป รั บ ปรุ ง
พร้ อมระบุแนวทาง
การป้ องกั น ข้ อ ผิ ด
พลาด/บกพร่ องที่
อาจเกิดขึน้

มี.ค. –
ก.ค.
53

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปฏิบัตจิ ริง

จานวน
กระบวน การ
ทางานทีม่ ผี งั
การปฏิบัตงิ าน
(Work flow)
ทีช่ ัดเจน

สามารถ
ดาเนินการได้
ครบ ร้ อยละ
100 ภายใน
เดือน ก.ค. 53

สามารถจัดทาผังการ
ปฏิบัตงิ านตามทีไ่ ด้ รับ
มอบหมายได้แล้ วร้ อยละ
80 ของกระบวนการ
ทางานทั้งหมด

3

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมทีใ่ ช้
เขียนผังการ
ปฏิบัตงิ าน

-

กองการ
เจ้ าหน้ าที่

ดาเนินการ
ได้ ตาม
เป้ าหมาย
บางส่ วน

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

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

การประมวล 4.1) มอบหมายให้ มี
และกลัน่ กรอง ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ลั่ น
ความรู้
กรองกระบวน การ
ทางานมาตรฐานให้ มี
การเขี ยนขั้นตอนและ
ผั ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
อย่ า งมี ม าตรฐานและ
เข้ า ใจได้ ง่ า ย เพื่ อ ให้
พร้ อมทีจ่ ะเผย แพร่ ได้

ระยะ
เวลา
ต.ค. 53

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
มีต้นแบบการ
ปรับปรุงกระบวน
การทางานให้ เป็ น
กระบวนการ
ทางานมาตรฐาน
(Standard
Operating
Procedure)
เหมาะสมทีจ่ ะ
เผยแพร่ ได้

สามารถ
ด าเนิ น การ
ได้ ครบ ร้ อย
ละ 100
ภายในเดือน
ต.ค. 53

4

ปฏิบตั ิจริ ง
มี ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง
กระบวนการท างาน
เพื่ อ ให้ มี ม าตรฐาน
จ าน ว น ร้ อ ยล ะ 8 0
ของกระบวนการ
ทางานทั้งหมดในกอง
การเจ้ าหน้ าที่

เครื่องมือ / งบ ผู้รับ
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
-

-

กองการ ดาเนินการได้
เจ้ าหน้ าที่ ตามเป้ าหมาย
บางส่ วน

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

การเข้ าถึง
ความรู้

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
5.1) การจัดประชุม ก.ย. – ต.ค.
เชิงปฏิบัตกิ าร เพือ่
53
ถ่ ายทอดการทาขั้น
ตอนการทางาน
มาตรฐานต้ นแบบ
5.2) การนาเอกสาร
องค์ ความรู้ ไป
เผยแพร่ ผ่านระบบ
Intranet ของ มธ.
เพือ่ ให้ บุคลากร
สามารถเข้ าถึงองค์
ความรู้ ได้ โดยง่ าย

ต.ค. 53

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปฏิบัตจิ ริง

จานวนหน่ วยงานใน
สนง. อธิการบดีที่
สามารถนาแนวคิด
ต้ นแบบฯ ไปปฏิบัติ

5 หน่ วยงาน

ยังไม่ ได้ ดาเนินการ

-

30,000
บาท

ฝ่ ายบริหาร ยังไม่ ได้
บุคคล
ดาเนินการ

มีข้อมูลองค์ ความรู้
เกีย่ วกับขั้นตอนการ
ทา งานมาตรฐาน
(Standard
Operating
Procedure) เผยแพร่
ในเวปไซต์

สามารถ
ดาเนินการได้
ครบ
ร้ อยละ 100
ภายในเดือน
ต.ค. 53

ยังไม่ ได้ ดาเนินการ

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม
ฐานข้ อมูล

200,000
บาท

กองการ
ยังไม่ ได้
เจ้ าหน้ าที่ ดาเนินการ
และ สถาบัน
ประมวล
ข้ อมูลฯ

5

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

7

กิจกรรม

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

การแบ่ งปัน
6.1 การสัมมนาแลกเปลีย่ น
แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ การจัดทา
ขั้นตอนการทางานมาตรฐาน
(Standard Operating
Procedure)
การเรียนรู้
7.1 การจัดสัมมนาเพือ่ บ่ งชี้
ปัญหาและวิธีการแก้ ไขปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดทาขั้นตอน
การทางานมาตรฐาน
(Standard Operating
Procedure) สาหรับหน่ วยงาน
ต่ างๆ ทีไ่ ด้ พฒ
ั นากระบวนการ
ทางาน

ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง
ม.ค. 54

พ.ค. 54

จานวน
หน่ วยงานที่
เข้ าร่ วม
สัมมนา

10
หน่ วยงาน

จานวน
10 หน่ วยงาน
หน่ วยงานทีเ่ ข้ า
ร่ วมสัมมนา

6

เครื่องมือ งบ ผู้รับ
สถานะ
/ อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

-

-

-

-

50,000
บาท

กองการ ยังไม่ ได้
เจ้ าหน้ าที่ ดาเนินการ

30,000
บาท

ฝ่ าย
บริหาร
บุคคล

ยังไม่ ได้
ดาเนินการ

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ชื่ อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 4: การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสามารถปรั บปรุ งกระบวนงานเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพของหน่ วยงานไปสู่ องค์ การ
ทีม่ ีมาตรฐานในการทางานและผลสั มฤทธิ์สูง
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการทีส่ ร้ างคุณค่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ไม่ น้อยกว่าระดับ 2
- จานวนกระบวนการทางานที่ได้ รับปรับปรุ ง ไม่ น้อยกว่ า 5 กระบวนการทางาน ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553

ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
1.

การเตรียม
การและ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

1.1 ) การจัดกิจกรรม
ให้ แก่ เครือข่ ายการ
จัดการความรู้
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

ต.ค. 2552
– ก.ย.2553

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย ปฏิบัติจริง
จานวนครั้ง
ของ
กิจกรรมที่
จัด

เครื่องมือ /
งบ
ผู้รับ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

ไม่ น้อย มีการจัดฝึ กอบรม ห้ องประชุม
กว่ า 2 ให้ จานวน 3
หรือห้ อง
ครั้ง หลักสู ตรครั้งที1่
คอมพิวเตอร์
วันที่ 3 -4 ก.พ. 53
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 และ
31 ส.ค. 53
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 –
30 ก.ย. 53
7

ประมาณ
200,000
บาท

กองการ
เจ้ าหน้ าที่
และ
สถาบัน
ประมวล
ข้ อมูลฯ

สถานะ
ดาเนินการ
ได้ เกินกว่ า
ร้ อยละ
100 ของ
เป้ าหมาย

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

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

ระยะเวลา

1.2) ) เตรียมปูพนื้ ความรู้ เกีย่ วกับ
การจัดการความรู้ โดยการนา
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องไปเผยแพร่ ผ่าน
ระบบอินทราเนตของ มธ.)

ต.ค. 2553

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย

ปฏิบัติจริง

งบ
เครื่องมือ /
ผู้รับ
ประมา
สถานะ
อุปกรณ์
ผิดชอบ
ณ

มีเวปไซต์
จัดทาได้ - มีข้อมูลเกีย่ วกับการ ระบบ ไม่ ต้องใช้ กองการ
ดานิน
KM ในหน้ า สาเร็จภายใน จัดการความรู้ ใน
เครือข่ าย
เจ้ าหน้ าทีแ่ ละ การแล้ ว
เวปไซต์ ของ ต.ค.2553 อินทราเนต ของ มธ. อินเตอร์ เนต
สถาบัน
มธ.
- มีเวปไซต์ KM
ประมวล
ในเวปไซต์ ของ มธ.
ข้ อมูลฯ

1.3) จัดการสัมมนา เพือ่ ปรับ
ก.ย.52 – ก.ย.53 จานวนครั้ง/
กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
รุ่นทีจ่ ดั
ให้ แก่ ผ้บู ริหาร เครือข่ าย KM มธ.
สัมมนา
และบุคลากรเพือ่ พร้ อมปรับเป็ น
องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning
Organization)

8

ไม่ น้อยกว่ า ดาเนินการแล้ ว 3 รุ่น สถานทีจ่ ดั 160,000 งานพัฒนา ดานิน
4 ครั้ง/รุ่น
สัมมนาและ บาท บุคลากร กอง การแล้ ว
โสตทัศนูป
การเจ้ าหน้ าที่
กรณ์

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

การสื่อสาร

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

ระยะเวลา

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
เป้ าหมาย ปฏิบัติจริง
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

ตัวชี้วดั

2.1) เผยแพร่ ข้อมูลการจัด
โครงการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนา
บุคลากรด้ านต่ าง ๆ ผ่านช่ องทาง
ดังนี้
- หนังสือเวียน
- เอกสารประชาสัมพันธ์
- ผ่านทาง e-office
- ผ่านทางเวปไซต์

ม.ค. – ก.ย. จานวนช่ องทาง
2553
ในการสื่อสาร

ไม่ น้อยกว่ า 1. หนังสือเวียน
3 ช่ องทาง 2. ผ่านทาง eoffice
3. ผ่านทาง
อินทราเนต

วัสดุสานักงาน
และเครือข่ าย
อินเตอร์ เนต

-

กองการ ดาเนินการ
เจ้ าหน้ าที่ แล้ ว

2.2) ประชาสัมพันธ์ ผ่านสมาชิก
เครือข่ ายการจัดการความรู้ มธ.
ทาง e-mail

ต.ค 52. –
ก.ย.53

ไม่ น้อยกว่ า ดาเนินการได้
5 เรื่อง/ปี ประมาณร้ อยละ
80 ของสมาชิก
เครือข่ าย

ระบบ
เครือข่ าย
อินเตอร์ เนต-

ไม่ ต้องใช้

กองการ ดาเนินการ
เจ้ าหน้ าที่ แล้ ว
บางส่ วน

จานวนเรื่อง/
กิจกรรมที่
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสมาชิก
เครือข่ าย KM
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แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
3

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย

ปฏิบัตจิ ริง

กระบวนการ 3.1) การบันทึกวิดโิ อเทป
และเครื่องมือ หรือบันทึกเสียงกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรทีม่ ี
คุณค่ าเพือ่ นาไปเผยแพร่
ให้ ประชาคมเข้ าถึงได้ โดย
ง่ าย ผ่านเวปไซต์

ทุกครั้งทีม่ ี
การจัด
กิจกรรม

จานวน
กิจกรรมฯที่
ได้ มกี าร
บันทึกวิดโิ อ
และบันทึก
เสียงเพือ่
เผยแพร่

ไม่ น้อยกว่ า
5 กิจกรรม/
ปี งบ
ประมาณ

3.2) การเผยแพร่ ข้อมูล
เอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา และ
เอกสารองค์ ความรู้ ผ่าน
เวปไซต์ หรือ ระบบ
Intranet ของ มธ.

ภายใน 2
สัปดาห์
หลังจากจัด
สัมมนา

จานวน
เอกสารฯที่
ได้ เผยแพร่

ไม่ น้อยกว่ า เผนแพร่ ในเวปไซต์ของ
5 เรื่อง งานพัฒนาบุคลากร กอง
การเจ้ าหน้ าที่
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บันทึกวิดโิ อจานวน 2
เรื่อง 1. การบริหาร
บุคคลของ ม มหิดลใน
กากับ
2. การบรรยายพิเศษ
“คนสาราญ งานจึง
สาเร็จ แต่
บันทึึกเสียงเรื่องใหม่
ทุกเรื่อง

งบ
เครื่องมือ /
ผู้รับ
ประมา
สถานะ
อุปกรณ์
ผิดชอบ
ณ
กล้ องถ่ ายวิดิ 50,000
โอ เครื่อง
บาท
บันทึกเสียง
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และระบบ เครือข่ าย
อินเตอร์ เนต

งานพัฒนา ดาเนินการ
บุคลากร ได้ ตามแผน
กองการ
เจ้ าหน้ าที่

คอมพิวเตอร์
และเครือข่ าย
อินเตอร์ เนต

งานพัฒนา ดาเนินการ
บุคลากร
ได้ ตามแผน
กองการ
เจ้ าหน้ าที่

-

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

4

การเรียนรู้

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวลา

งบ
เครื่องมือ
ผู้รับ
ตัวชี้วดั เป้ าหมาย ปฏิบตั ิจริ ง
ประมา
สถานะ
/ อุปกรณ์
ผิดชอบ
ณ

3.3) การเผยแพร่ วดิ โิ อ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากจัด
เทปหรือเทปเสียงการ สัมมนา
จัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร ผ่านเวปไซต์
หรือ ระบบ Intranet
ของ มธ.

จานวนเทปฯที่ ไม่ น้อยกว่ า ดาเนินการได้
ได้ เผยแพร่
5 เรื่อง บางส่ วน ประมาณ
ร้ อยละ 30

คอมพิวเตอ
ร์ และ
เครือข่ าย
อินเตอร์ เน
ต

-

งาน
ดาเนินการ
พัฒนา ได้ บางส่ วน
บุคลากร
กองการ
เจ้ าหน้ า
ที่

4.1 สารวจจานวน
กระบวน การทางานที่
ได้ รับการพัฒนาและ
จัดทาขั้นตอนการ
ทางานมาตรฐาน

จานวน
กระบวนการ
ทางานทีม่ ี
ขั้นตอนการ
ทางาน
มาตรฐาน

วัสดุ
สานักงาน

-

กองการ ยังไม่ ได้
เจ้ าหน้ า ดาเนินการ
ที่

หลังจากการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร เพือ่ ถ่ ายทอดการ
ทาขั้น ตอนการทางาน
มาตรฐานต้ นแบบประมาณ
3-6 เดือน (ประมาณ ม.ค.54)

11

ไม่ น้อยกว่ า 5
กระบวนการ
ทางาน

-

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

การวัดผล

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะเวลา

5.1 การจัดสัมมนาเพือ่
บ่ งชี้ปัญหาและแสวงหา
วิธีการแก้ ไขปัญหาที่
เกิดขึน้ จากการจัดทา
ขั้นตอนการทางาน
มาตรฐาน (Standard
Operating Procedure)
สาหรับหน่ วยงานต่ างๆ ที่
ได้ พฒ
ั นากระบวนการ
ทางาน

พ.ค. 54

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

จานวนหน่ วยงานที่ 10 หน่ วยงาน
เข้ าร่ วมสัมมนา

12

ปฏิบัตจิ ริง เครื่องมือ งบประม ผู้รับผิด สถานะ
/ อุปกรณ์ าณ
ชอบ
-

-

30,000
บาท

ฝ่ ายบริหาร
บุคคล

ยังไม่ ได้
ดาเนิน
การ

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

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย ปฏิบัติจริง

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

สถานะ

การยกย่ อง
6.1) จัดงานวันประกาศผลงาน
ชมเชยและให้ KM ให้ มีการนาเสนอผลการ
รางวัล
พัฒนากระบวนการทางานของ
หน่ วยงานทีไ่ ด้ ดาเนินการสาเร็จ
ให้ ประชาคมธรรมศาสตร์ ทราบ

มิ.ย. 2554

จานวนครั้ง
การจัดงาน

1 ครั้ง/ปี

-

-

20,000
บาท

กอง
การ
เจ้ าหน้
าที่

ยังไม่ ได้
ดาเนินการ /
ยังไม่ ถึง
กาหนด
เวลา

6.2) เผยแพร่ สรุปผลการพัฒนา
กระบวนการทางานของ
ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ป ร ะ ช า ค ม
ธรรมศาสตร์ ทราบเป็ นเอกสาร
เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ
เป็ นการยกย่ องชมเชย และเป็ น
ตัวอย่ าง

มิ.ย. 2554

จานวนขั้น
ตอนการ
ทางาน
มาตรฐานที่
แล้ วเสร็จ

ไม่ น้อยกว่ า
10
กระบวนกา
รทางาน

-

-

-

กอง
การ
เจ้ าหน้
าที่

ยังไม่ ได้
ดาเนินการ /
ยังไม่ ถึง
กาหนด
เวลา

13

