แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2559) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 /ปรับปรุง ครั้งที่

แผนกลยุทธ์ 4 ปี สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556 -2559 )
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

สนับสนุนวิชาการ ร่วมงานพันธกิจ คือประสิทธิภาพของสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ให้บริการสนับสนุนวิชาการ ร่วมงานทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนวิชาการ พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี
ประสานงานด้วยความประทับใจและมีหัวใจบริการ
1. สนับสนุนงานจัดการเรียนการสอน งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการและงานบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งงานด้านบริหารของคณะมนุษยศาสตร์ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารงานสานักงานคณบดีทุกด้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ านโดยใช้ระบบ e-office มุ่งเน้น
การประหยัดงบประมาณ และเวลา เพื่อสนับสนุนให้พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการทางาน
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์บรรลุผลตามเป้าหมาย
4. พัฒนางานให้เป็นระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานของคณะมนุษยศาสตร์
5. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
1. ปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและมีศกั ยภาพในการทางาน
5. สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
6. สนับสนุนการให้บริการโครงการบริการทางวิชาการ
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เป้าประสงค์
1. การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารของหน่วยงาน
ให้มีความชัดเจน
2. การลดขัน้ ตอนการทางาน
ให้มีขนั้ ตอนการปฏิบัติงาน
ชัดเจน ลดเวลาในการทางาน

3. การปรับปรุงระบบงาน
การให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้สมบูรณ์ ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559
- แผนผังโครงสร้างองค์กรและ
ฉบับ
2
2
2
2 คณะกรรม
โครงสร้างการบริหารงาน
การบริหาร
สานักงานคณบดี (ปรับปรุงใหม่)
สานักงาน
คณบดี
- การปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบัติ กิจกรรม 3
3
3
3 คณะกรรม
งานลดลดเวลาในการทางาน
การบริหาร
สานักงาน
คณบดี

กิจกรรม/โครงการ
- คณะกรรมการบริหารสานักงานคณบดี
พิจารณาปรับแผนผังโครงสร้างบุคลากร
สานักงานคณบดี
- กิจกรรมลดขัน้ ตอน
- ขัน้ ตอนขออนุมัติใช้เงินและเบิกเงิน
โครงการ
- ขัน้ ตอนการขอรับการสนับสนุนทุน
พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชการคณะฯ
- ขัน้ ตอนการซ่อมบารุงอาคารสถานที่
- แบบสารวจความพึงพอใจในการให้
บริการสานักงานคณบดีฯ

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

ร้อยละ

80

80

80

80 หัวหน้างาน/
ผู้ปฏิบัติงาน

- ฐานข้อมูลงานฝ่ายต่างๆ
บนเว็บไซต์สานักงานคณบดี/
เว็บไซต์คณะฯ

ร้อยละ

80

80

85

90 นักวิชาการ
- ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในเว็ปไซด์ของ
คอมพิวเตอร์/
คณะฯ/สานักงานคณบดีให้ทันสมัย
หัวหน้างาน/
- สร้างฐานข้อมูลให้มีครบทุกงาน
เลขานุการคณะฯ

หมาย
เหตุ
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เป้าหมายปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559
5. การบริหารงาน ที่มีความ
1. ประเภทของการประหยัดทรัพยากร ประเภท
3
3
3
3
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึน้ /ลดลง
ของทรัพ
และคานึงถึงสุนทรียภาพ
ยากร
ทางวัฒนธรรม
-การใช้เงินค่าตอบแทนอาจารย์
ร้อยละ
5
5
5
5 หัวหน้างาน
พิเศษลดลง
คลังฯ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

-มีแผนการจัดตารางสอนตลอด
ฉบับ
ปีงบประมาณ
-มีแผนการเชิญอาจารย์พิเศษตลอด ฉบับ
ปีงบประมาณ
- ปริมาณการใช้กระดาษลดลง
ร้อยละ

1

1

1

1

1

1

5

5

5

- ค่าไฟฟ้าลดลงจากเดือนก่อน
(ยกเว้นช่วงฤดูร้อน)

5

5

5

ร้อยละ

1 หัวหน้างาน
บริการการศึกษา
1 หัวหน้างาน
คลังฯ
5 นายสุรพร
พวงงาม

กิจกรรม/โครงการ

- นโยบายการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์
โดยใช้หลัก Cost Effectiveness
(Lean Management)
- แผนการจัดตารางสอน

- แผนการเชิญอาจารย์พิเศษ และการเลื่อน
ไหลบุคลากร
- แผนการประหยัดกระดาษ/ส่งเสริมการ
ใช้กระดาษ 2 หน้า และบริจาคกระดาษหน้า 3
ให้คนตาบอด
5 เลขานุการคณะฯ - กิจกรรมการควบคุมการใช้ไฟฟ้า เช่น
นายขุนแผน
การปิด - เปิดลิฟท์ การเปิด-ปิดเครื่องรับอากาศ
แสงทุย
ฯลฯ
- กิจกรรม “ขึน้ – ลงบันไดเพื่อสุขภาพ”

หมาย
เหตุ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
- บุคลากรใช้ระบบ
- e-Document
- e-Meeting
- มีการปรับเปลี่ยนตารางสอน
ตามความเหมาะสม
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิต
และบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
- คะแนนการประเมินด้าน
สุนทรียภาพของบุคลากรและนิสิต
ไม่ต่ากว่า 3.51
-บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบสาธารณูปโภค และ
อาคารสถานที่ เฉลี่ย 3.51 ขึน้ ไป
- บุคลากรได้รับข่าวสารที่ทันสมัย
จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมี
ความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.51 ขึน้ ไป

หน่วยนับ

เป้าหมายปีงบประมาณ
2556 2557 2558 2559

คน
คน

20
10

25
12

30
14

ครั้ง

1

1

1

ค่าเฉลี่ย

3.51 3.51 3.51

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

หัวหน้างานบริหาร - กิจกรรม e-Document เพื่อเป็นการประหยัด
35 และธุรการ เลขา กระดาษ
16 นุการคณะฯ
- โครงการติดตามระบบงานประชุม
e-Meeting
1 หัวหน้างาน
- การปรับเปลี่ยนตารางสอนเพื่อใช้ห้อง
บริการการศึกษา เรียนอย่างคุ้มค่า
3.51 เลขานุการคณะฯ แผนพัฒนาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ได้แก่
- โครงการ 5 ส (big cleaning day,
ประกวดแข่งขัน 5ส, ถังขยะปลอดภัยปลอด
สิ่งติดเชื้อ, ส้วมสะอาด ฯลฯ)
นายขุนแผน
แสงทุย

- กิจกรรมซ่อมแซมบารุงสาธารณูปโภค
และอาคารสถานที่

นางสาวชวิศา
ศิลปาจารย์

- กิจกรรมการดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะให้สวยงามและทันสมัย

หมาย
เหตุ

Page 4 of 8

1. การวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
เป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ
90 90 90 90 หัวหน้างานคลังฯ
เป็นไปตามแผนที่กาหนด

2. การติดตามการใช้เงิน
รายไตรมาส

- สรุปยอดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด

เป้าประสงค์

ร้อยละ

กิจกรรม/โครงการ

- วิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินตามรายไตรมาส
- วิเคราะห์การจัดซื้อครุภัณฑ์
- รายงานความก้าวหน้าการใช้เงิน งบประมาณ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ทุกไตรมาส
95 100 100 100 นักวิเคราะห์
- รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
นโยบายและแผน แผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หัวหน้างานคลังฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ทุกไตรมาส

หมาย
เหตุ
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เป้าประสงค์
1. การจัดทาฐานข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ถูกต้อง ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
เป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559
- จานวนฐานข้อมูลที่จัดทา
ฐาน
3
3
3
3 นักวิชาการ
ข้อมูล
คอมพิวเตอร์
- ฐานข้อมูลมีความเชื่อมโยงและ ร้อยละ
80 80 80 80
ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

- บันทึกข้อมูลของหน่วยงานขึน้ เว็บไซต์
สานักงานคณบดี/คณะฯ
- บันทึกข้อมูลของหน่วยงานลงระบบ
ฐานข้อมูลของคณะฯ
- สร้างและพัฒนาเว็บไซด์ของคณะฯ /
ภาควิชา/สานักงานคณบดี
2. การจัดระบบการเชื่อมโยง
- ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ครั้ง
1
1
1
1 นักวิชาการ
- จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลให้แก่
ฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้อง
3. การนาระบบ e-Document/ - ระบบ e-Document/e-Meeting ระบบ
2
1
1
1 นักวิชาการ
- จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในการใช้
e-Meeting มาใช้ในหน่วยงาน
คอมพิวเตอร์
ระบบ e-Document ระบบ e-Meeting
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานผู้เกีย่ วข้อง
4. ระบบประกันคุณภาพ
- คะแนนการประเมิน
คะแนน ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 กรรมการบริหาร - ประชุม ประชาพิจารณ์รายงานประจาปี
ที่มีประสิทธิภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณบดี การประเมินคุณภาพ

หมาย
เหตุ
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เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและมีศักยภาพในการทางาน
เป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ
2556 2557 2558 2559
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ร้อยละ
85 90 90 90 เลขานุการ
- การเข้ารับการอบรม ณ หน่วยงาน
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
คณะฯ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- การจัดอบรมภายในหน่วยงาน เช่น KM
หัวข้อ e-Meeting

2. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ของตนเองทั้งภายในและภาย
นอกหน่วยงาน

- จานวนงบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทางาน

บาท

3. เพื่อได้รับการเลื่อนระดับ
สูงขึน้

- แผนการเลื่อนระดับให้สูงขึน้ ของ
บุคลากรตาม career path

คน

0

1

0

1 เลขานุการคณะฯ ทาผลงานเพื่อเสนอขอเลื่อนระดับให้สุงขึน้
หัวหน้างาน

4. เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีให้
บุคลากร

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

30

30

30

30 เลขานุการคณะฯ - โครงการสวัสดิการที่ด/ี สัมมนาประจาปี

ร้อยละ

คนละ คนละ คนละ คนละ เลขานุการคณะฯ - โครงการอบรม(สานักงานคณบดีเป็นผู้จัด)
5,000 5,000 5,000 5,000 หัวหน้างาน
- ส่งบุคลากรไปรับการอบรมจาก
80 80 85 85
หน่วยงานภายนอกในสายวิชาชีพของตน

หมาย
เหตุ
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เป้าประสงค์
1. อาจารย์ บุคลากร นิสิต มีจิต
สานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ร้อยละ
80 80 80 80 เลขานุการคณะฯ
กิจกรรมมีความตระหนัก เห็นคุณค่า
หัวหน้างาน
และซาบซึ้งในวัฒนธรรมและ
ศิลปะไทย
นางศุลีพร
ยะโหนด

กิจกรรม/โครงการ
- โครงการสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านการ
ทักทายแบบไทยๆ ด้วยการไหว้และการ
พูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานวันสงกรานต์”

เลขานุการคณะฯ - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์”
หัวหน้างานบริหาร - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
และธุรการ
“งานเกษียณอายุราชการ”
หัวหน้างานคลังฯ - โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“กิจกรรมวันพ่อ”
หัวหน้างงาน
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
บริการการศึกษา “กิจกรรมวันแม่”

หมาย
เหตุ
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เป้าประสงค์
- เพื่อตอบสนองการจัด
โครงการบริการทางวิชาการ
ของคณะฯ/ภาควิชาและ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การให้บริการโครงการทางวิชาการ
เป้าหมายปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการ
2556 2557 2558 2559
- ผลการประเมินโครงการบริการ ร้อยละ
80 80 85 85 หัวหน้างาน/
- การสนับสนุน อานวยความสะดวกในการจัด
ทางวิชาการที่สาเร็จตามเป้าหมาย
เลขานุการคณะฯ โครงการบริการทางวิชาการของภาควิชา เช่น
- จานวนโครงการบริการทาง
โครงการ
30 35 35 35
ห้องเรียน สื่อการสอน ฯลฯ
วิชาการ

หมาย
เหตุ

เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติการสานักงานคณบดี (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของคณะมนุษยศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
KPI
ผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการประจาปี
รับผิดชอบหลัก/
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

4.1 อาจารย์ บุคลากรนิสิต มีจิตสานึก 1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/
ในการอนุรกั ษ์ สืบสานวัฒนธรรมและ กิจกรรมมีความตระหนัก เห็นคุณค่า
ศิลปะไทย
และซาบซึง้ ในวัฒนธรรมและศิลปะไทย

แผนงานปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะ
- โครงการสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านการทักทาย
แบบไทยๆ ด้วยการไหว้และการพูดว่า “สวัสดี
ครับ/ค่ะ”

งบ
ประมาณ
2556
ไม่ใช้
งปม.

ระยะ
เวลา

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความตระหนัก เห็นคุณค่าและซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมและศิลปะไทยเพิ่มมากขึน้
2. ร้อยละของโครงการทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะไทยทีม่ ีระบบ PDCA

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน/
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต/
ประธานสโมสรนิสิตฯ/สนง.

ก.ค. 56

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความตระหนัก
เห็นคุณค่าและซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะ
ไทยร้อยละ 80

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต/
ประธานสโมสรนิสิตฯ
สานักงานคณบดี

1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความตระหนัก เห็นคุณค่าและซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะไทย
2. มีการจัดกิจกรรมตามแผน
1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความตระหนัก เห็นคุณค่าซาบซึ้งและสืบทอด
วัฒนธรรมและศิลปะไทย
2. มีการจัดกิจกรรมตามแผน
1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความตระหนัก เห็นคุณค่าซาบซึ้งและสืบทอด
วัฒนธรรมและศิลปะไทย

ศุลีพร ยะโหนด

28,000

3 เม.ย.
56

ภรณี วาจาสัตย์

39,000

22 ส.ค.
56

ปวีณา สีทอง

33,000

18 ก.ย.
56

2. ร้อยละของโครงการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะไทยที่มรี ะบบ
PDCA

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของ
สังคมไทย (สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ฯลฯ)

2. โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย:
งานเกษียณอายุราชการ งานวันสงกรานต์
งานวันสถาปนาคณะ กิจกรรมวันพ่อ วันแม่
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานวันสงกรานต์”

4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์”

5. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ“งาน
เกษียณอายุราชการ”

หมายเหตุ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“กิจกรรมวันพ่อ”

7. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“กิจกรรมวันแม่”

KPI
แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
2. มีการจัดกิจกรรมตามแผน
1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความตระหนัก เห็นคุณค่าซาบซึ้งและสืบทอด
วัฒนธรรมและศิลปะไทย
1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมี
ความตระหนัก เห็นคุณค่าซาบซึ้งและสืบทอด
วัฒนธรรมและศิลปะไทย
2. มีการจัดกิจกรรมตามแผน

ผู้บริหาร
รับผิดชอบหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

งบ
ประมาณ
2556

ระยะ
เวลา

อาคม ธูปสุวรรณ

3,000

4 ธ.ค. 55

ไพรัตน์ ไม้แก้ว

3,000

7 ส.ค. 56

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
KPI
ผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการประจาปี
รับผิดชอบหลัก/
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

5.1 การบริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ที่
บุคลากรเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ

5.2 การบริหาร งานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และคานึงถึง
สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

2. จานวนช่องทางการสือ่ สาร 2 ทาง
ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
1. ประเภทของการประหยัดทรัพยากร
เพิ่มขึน้

1. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เช่น
การประชุมประชาพิจารณ์ KPI ของสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ การ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

1. มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์ KPI เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นคณาจารย์และบุคลากร
2. มีการจัดประชุมเพือ่ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะฯ

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน/สนง.

นโยบายการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์
โดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean
Management)

- การใช้เงินลดลง

แผนการประหยัดกระดาษ/ส่งเสริมการใช้
กระดาษ 2 หน้า
กิจกรรมการควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะการ
ปิด - เปิดลิฟท์
กิจกรรมประหยัดพลังงาน หัวข้อ “ขึ้น – ลง
บันไดเพื่อสุขภาพ”
ใช้ระบบ electronic เพื่อเป็นการประหยัด
กระดาษ เช่น e-document , e-meeting
- ติดตามการใช้ ระบบงานประชุม emeeting

ปริมาณการใช้กระดาษลดลง

งานผลิตเอกสาร/สนง.

ค่าไฟฟ้าลดลงจากปีที่ผา่ นมา

รองคณบดี ฝ่ายบริหารฯ/สนง.

ระยะเวลา
ดาเนิน
การ
ตลอดปี
งบประมาณ

ตลอดปี
งปม.

เลขานุการคณะฯ
คณาจารย์และบุคลากรใช้ระบบ e-document , emeeting

งบ
ประมาณ
2556

ตลอดปี
งปม.
ตลอดปี
งปม.
ไม่ใช้
งปม.

เลขานุการคณะฯ/สนง.
เลขานุการคณะฯ

ไม่ใช้
งปม.

ตลอดปี
งปม.
24 ม.ค. 56

หมายเหตุ
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ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

KPI
แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากร แผนพัฒนาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ได้แก่
ต่อสภาพแวดล้อม

1. โครงการ 5 ส (big cleaning day, ประกวด
แข่งขัน 5ส, ถังขยะปลอดภัยปลอดสิ่งติดเชือ้
, ส้วมสะอาด ฯลฯ)
2. กิจกรรมซ่อมแซมบารุงสาธารณูปโภค และ
อาคารสถานที่

3. กิจกรรมการดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะให้สวยงามและทันสมัย
5.3 การบริหารทีม่ ีการประกัน ระดับความสาเร็จของการบริหารงานทีม่ ีการ
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
การพัฒนาตนเองและสวัสดิการที่ดีของ
คณะฯ

แผนการจัดระบบสวัสดิการทีด่ ีในการทางาน
- การดูแลค่ารักษาพยาบาล
(มหาวิทยาลัยดูแลงบประมาณ)
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
สาขาขาดแคลน
- เงินสารองเลี้ยงชีพ
- การดูแลสวัสดิการของคณะ
1. โครงการสวัสดิการที่ด:ี กิจกรรมการ
สัมมนาประจาปีของคณะ
2. โครงการสวัสดิการที่ดี “งานขึ้นปีใหม่”

ผู้บริหาร
รับผิดชอบหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

งบ
ประมาณ
2556

ระยะเวลา
ดาเนิน
การ

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต/เลขานุการคณะฯ/สโมสร
นิสิตฯ
คะแนนการประเมินด้านสุนทรียภาพของบุคลากรและ
นิสิตไม่ต่ากว่า 3.51

บุคลากรได้รับข่าวสารที่ทนั สมัยจากบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และมีความพึงพอใจ เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/
เลขานุการคณะ/นักวิชาการ
พัสดุ
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ/
เลขานุการคณะ/นักวิชาการ
พัสดุ/ช่างเทคนิค
หัวหน้างานบริหารและธุรการ /
ประชาสัมพันธ์

บุคลากรมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเองและ
สวัสดิการที่ดขี องคณะฯ เฉลี่ยระดับ 3.51 ขึ้นไป

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน/สนง.

บุคลากรมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเองและ
สวัสดิการที่ดขี องคณะฯ เฉลี่ยระดับ 3.51 ขึ้นไป
1. จานวนคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ที่เข้า

เลขานุการคณะฯ

บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสาธารณูปโภค
และอาคารสถานที่ เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

ร่วมโครงการ

นางไพรัตน์ ไม้แก้ว

8,500

400,000 พ.ค. 56
25,000 27 ธ.ค. 55

หมายเหตุ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

KPI
แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม

ผู้บริหาร
รับผิดชอบหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

งบ
ประมาณ
2556

ระยะเวลา
ดาเนิน
การ

2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการรับสวัสดิการที่ดี
ของคณะฯ เฉลี่ยระดับ 3.51 ขึ้นไป

3. โครงการจัดสวัสดิการที่ดีให้บุคลากรคณะ

5.5 การบริหารงบประมาณ
ทรัพยากรและระบบการหา
รายได้มีประสิทธิภาพ

5.6 การบริหาร งานที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

มนุษยศาสตร์ (ณ ห้องรับรอง/มุม
สวัสดิการที่ดี)
กิจกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
1. มีการดาเนิน งานครบ 7 ระดับ ตาม
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินเพื่อการตัดสินใจ
เกณฑ์ สกอ.
บนเว็บไซต์คณะฯ
2. จานวนเงินจากโครงการหารายได้ของคณะ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์
เพิ่มขึน้
เชิงรุก (หลักสูตร, เว็บไซต์, ส่งเสริมภาพลักษณ์
นิสิตและศิษย์เก่า เป็นต้น)
1. จานวนระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
(ระบบ e-document, ฐานข้อมูลฝ่ายวิชาการ
วิจัย และนวัตกรรม ปี 55)
2. ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบ
ฐานข้อมูลของคณะฯ

บุคลากรมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาตนเองและ
สวัสดิการที่ดขี องคณะฯ เฉลี่ยระดับ 3.51 ขึ้นไป

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน

มีระบบฐานข้อมูลการเงินบนเว็บไซต์คณะฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน / งานคลังและพัสดุ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ/รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสติ /สนง.
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน /นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

จานวนผู้สนใจศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์

อย่างน้อย 1 ระบบงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

50,000

ตลอดปี
งปม.

60,000

9 ม.ค. – 31
ส.ค. 56

20,000

หมายเหตุ

