ยุทธศาสตรที่ 6

โครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพเอื้อตอการปฏิบัติงาน

เปาประสงคที่ 6.1

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. การจัดหาคอมพิวเตอรประจําตําแหนงผูปฏิบัติงาน 1. มีคอมพิวเตอรประจําตําแหนงผูปฏิบัติงาน 100 %
2. จัดทําแผนระบบสารสนเทศที่จาํ เปนตอพันธกิจใน
แตละดาน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพที่
นักศึกษา บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก
4. การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาระบบประเมินออนไลน

แผนปฏิบัติการ
1. สํารวจและจัดหาคอมพิวเตอรใหครบทุกตําแหนงงาน

2. มีแผนระบบสารสนเทศที่จาํ เปนตอพันธกิจในแตละดาน
3. มีระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน การวิจยั บริการวิชาการ
และบริหารจัดการ
4. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยางนอยปละครั้ง และผูใชบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

2. แตงตั้งคณะทํางานระบบสารสนเทศเพื่อสํารวจจัดทําแผน
ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ

5. มีระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสในระบบงานสําคัญของพันธกิจ
ตาง ๆ เชน ขอสอบ แบบ มคอ. เปนตน

4. ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสใน
ระบบงานสําคัญของพันธกิจตาง ๆ

6. มีระบบประเมินออนไลนในทุกพันธกิจ

5. ประเมินการใชงานของระบบจากผูใชโดยใชระบบการ
ประเมินออนไลน

3. ออกแบบและพัฒนาระบบประเมินออนไลน

เปาประสงคที่ 6.2 มีระบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัฒนธรรมการสื่อสารของบุคลากรทุกกลุม
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ
1. พัฒนาชองทางการสื่อสารทีส่ ามารถเขาถึงไดงาย
1. มีพื้นที่การสื่อสารผานเครือขายออนไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคลากรอยาง 1. จัดหาหรือพัฒนาระบบการสื่อสารที่บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึง
สอดคลองกับวัฒนธรรมการสื่อสารของบุคลากร
นอย 1 ชองทาง
ไดงาย
2. จํานวนผูเขาใชชองทางการสื่อสารมากกวารอยละ 80
2. จัดกิจกรรมรณรงคและใหความรูในการใชงานระบบการสื่อสาร

เปาประสงคที่ 6.3 มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคณะไปสูองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. ใชแนวคิดการจัดการความรูในการดําเนินงานตาม 1. มีกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู โดยมีวิทยากรเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนองคกรสูองคกรแหงการ
เรียนรู

โดยใชหลักการจัดการความรูเพือ่ การพัฒนาองคกรอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. มีการจัดทําคูม ือการปฏิบตั ิงานในแตละงานและมีการเผยแพรผาน
ชองทางตางๆ

แผนปฏิบัติการ
1. มีการอบรมใหความรูเกีย่ วกับแนวคิดการจัดการความรู
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําคูมือการปฏิบตั ิงานของทุกงาน
3. สรางกลุมในสื่อสังคมออนไลนสาํ หรับการแลกเปลี่ยนความรู

3. มีเวทีแลกการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชองทางออนไลน
2. การสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ
บุคลากรและนักศึกษา เพื่อเผยแพรและ
กําหนดเปนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศของคณะ

4. มีการสํารวจขอมูลการปฏิบตั ิงานที่เปนจุดเดนของบุคลากรและนักศึกษา

4. จัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะ
5. สํารวจขอมูลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของบุคลากรและ
อยางสม่ําเสมอ
นักศึกษา
5. มีการจัดกิจกรรมหรือมุมนิทรรศการเพื่อเผยแพรจดุ เดนหรือแนวปฏิบัติที่
6. กิจกรรมสรางแรงจูงใจในการจัดการความรูของคณะ
เปนเลิศของบุคลากรและนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ เพื่อยกยองหรือให
รางวัล
6. มีคณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะ

เปาประสงคที่ 6.4

ระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาหองปฏิบัติการที่มคี วามพรอมสนับสนุน 1. มีการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของหองปฏิบัติการอยางนอย
การเรียนรูตามหลักสูตรและการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองปฏิบัติการ อยางนอยป

แผนปฏิบัติการ
1. สํารวจ ประเมินและติดตั้งโปรแกรมที่ตองการใชงานใหพรอมใช
งานอยูเสมอ
2. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

ละ 1 ครั้ง และผูใชบริการมีความพึงพอใจรอยละ 80
2. การใชทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานของคณะใหเกิด
ประโยชนสูงสุด สามารถลดตนทุนหรือเพิ่มรายไดจาก

3. มีกิจกรรมที่หนวยงานอื่นมาใชสถานที่และทรัพยากรคณะแบบคิด
คาใชจาย ไมนอยกวา 10 ครั้งตอป

ทรัพยากรที่มีอยู
3. มีระบบไฟฟา ประปา และโครงสรางพื้นฐาน
ทางการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ

4. มีการตรวจสอบและประเมินระบบโครงสรางพื้นฐานอยางนอยปละ 3
ครั้ง
5. มีการวางแผนจัดหาหรือเตรียมระบบสํารองเพื่อการทํางานในภาวะที่

3. ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการใหการใหบริการหองบรรยาย
หองปฏิบัติการ หองประชุม
4. ปรับปรุงสถานที่และทรัพยากรใหพรอมใชงานอยูเสมอ
5. จัดทําระบบสํารองน้ําประปา
6. จัดหาและบํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟา
7. ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบสาธารณูปโภค

ระบบหลักไมสามารถใชงานได
6. มีการประเมินความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคของคณะ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และมีผลการประเมินความพึงพอใจอยางนอยรอยละ 80
4.การรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับทรัพยสิน

7. มีการจัดกิจกรรมรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับทรัพยสินสาธารณะ 8. นําเสนอปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง

สาธารณะ การดูแลรักษาสภาพแวดลอม และการใช

การดูแลรักษาสภาพแวดลอม และการใชพลังงาน อยางนอยภาค

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษาละ 1 ครั้ง
8. มีขอมูลการใชไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํา เพื่อจัดทําสถิติการใช
พลังงานตาง ๆ ที่จะนําไปสูม าตรการดําเนินการตอไป

เปาประสงคที่ 6.5

ระบบบริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปจจัย กิจกรรม และการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหายได
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ
1. จัดทําแผนบริหารความเสีย่ งเชิงปองกันและ
1. มีแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ งอยางนอย 1. กําหนดแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ระดับ
3 ระดับคือ ความเสีย่ งดานยุทธศาสตรระดับคณะ ความเสี่ยงดานการ
2. กิจกรรมซอมแผนปองกันการเกิดอุบัติภัย ปละ 1 ครั้ง
ผลกระทบจากความเสีย่ ง
ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงดานบุคลากร
3. กิจกรรมรณรงคใหความรูเ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
2. มีการประชุมบุคลากรฝายตาง ๆ เพื่อระดมความคิดและวิเคราะหปจจัย
ประเด็นความเสีย่ ง
เสี่ยงในแตละดานของคณะ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
2. การรณรงคและปลูกฝงใหการบริหารและจัดการ
ความเสีย่ งใหบุคลากรเห็นความสําคัญและประโยชน
ของการบริหารความเสี่ยงและพรอมที่จะปฏิบัตติ าม
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

3. มีกิจกรรมการปองกันและลดความเสี่ยงที่นําเสนอโดยบุคลากรฝายตางๆ
อยางนอยปละ 2 กิจกรรม
4. มีการจัดทํากิจกรรมรณรงคใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งและ
ประเด็นความเสีย่ งของคณะ

