แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4) ผู้รับผิดชอบ
แผนกวัฒนธรรมศึกษา
โทร 1509 1534
แผนกส่งเสริมและเผยแพร่
โทร 1339 1346
แผนกพิพิธภัณฑ์ศึกษา
โทร 1339 1346
5) ความสอดคล้องกับพันกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 5

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่ให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ชุมชนและสังคม
2.3 เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ร้อยละ 80 ของแผนงาน
2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ชุมชนและสังคม
อย่างน้อย 2 กิจกรรม/โครงการ
3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 กิจกรรม/โครงการ
เชิงคุณภาพ
4 กิจิ กรรมหรือื โครงการด้
โ
า้ นศิลิ ปวั
ปฒ
ั นธรรมทีสี่ ร้า้ งมูลค่า่ เพิมิ่ ใให้ก้ ับศูนย์ว์ ัฒนธรรม อย่า่ งน้อ้ ย 1 กิจิ กรรม/โครงการ
/โ
5 กิจกรรมหรือโครงการศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 1 2 4 5
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 1 2 4 5 6

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ร้อยละ 80

8

ชิงชัย

งบงานธุรการ

ร้อยละ 80

8

สัญชัย

งบงานธุรการ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีไทย

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

2

โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจีน

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

3

โครงการฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุ่นคน

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

4

โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

ร้อยละ 80

สุกฤตาวัฒน์

ร้อยละ 80

อัญชุลี

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

5

โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์สมัยใหม่

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

ใจบุญ

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

6

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

ร้อยละ 80

ใจบุญ

7

โครงการอนุรักษ์ประเพณีรับบัว

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

สุกฤตาวัฒน์
อัญชุลี

8

โครงการกฐินพระราชทาน

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

ชิงชัย

9

โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

สัญชัย

ร้อยละ 80

สุกฤตาวัฒน์
อัญชุลี

ร้อยละ 80
รอยละ

ชิชงชย
งชัย
สัญชัย

ร้อยละ 80

ใจบุญ
ชิงชัย

ร้อยละ 80

ชิงชัย
สัญชัย

ร้อยละ 80

สุกฤตาวัฒน์
อัญชุลี

ร้อยละ 80

ใจบุญ

ร้อยละ 80

ใจบุญ

10 โครงการจัดประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

11 โครงการสบสานตานานเพลงลู
โครงการสืบสานตํานานเพลงลกท่
กทุงครงท
ครั้งที่ 12

1 จานวนผู
1.
จํานวนผ้เข้ขารวมกจกรรม
าร่วมกิจกรรม

12 โครงการสัมมนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

14 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

15 โครงการประกวดสุนทรพจน์

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

16 โครงการประกวดพิธีกรหน้าใหม่ (HCU MC Search)

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

หมาย
เหตุ

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8

ชิงชัย

หมาย
เหตุ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

17 โครงการจุลสารศูนย์วัฒนธรรม

1. ผลิตจุลสารปีละ 2 ฉบับ

จํานวน 2 ฉบับ

18 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

19 โครงการนิทรรศการถาวร

1. กิจกรรมได้ตามที่กําหนดไว้ในโครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้ชมนิทรรศการ

20 โครงการคลังข้อมูลทางวัฒนธรรม

1. จํานวนข้อมูลทางวัฒนธรรม

21 งานอนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม

มีระบบและกลไกการจัดวัตถุทางวัฒนธรรม

22 โครงการวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

กชพร

23 โครงการสร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียน

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

กชพร

24 โครงการพิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

สัญชัย

25 โครงการจักรยานคุณธรรม

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 6 ประการ จริยธรรม
หรือเศรษฐกิจพอเพียง

1 กิจกรรม

ใจบุญ

26 การบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน

1. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. ผลสําเร็จการบูรณาการกับการเรียนการสอน

27 กิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น หรือเครือข่าย
องค์กรภาครัฐ และเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม
- โครงการจิตอาสา ดนตรีบําบัด เพื่อบริการแก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น : โรงพยาบาลบางนา 2

1. จํานวนกิจกรรมร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ท้องถิ่นแก่ชุมชนและสังคม

28 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ

1. จํานวนกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

ร้อยละ 80

8

กชพร

10 เรื่อง / ปี

8

กชพร

8

กชพร

PDCA

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

สุกฤตาวัฒน์
อัญชุลี

3 วิชา/ต่อปี

8

สุกฤตาวัฒน์
ใจบุญ
อัญชุลี

1 กิจกรรม

8

ทุกคน

8

สุกฤตาวัฒน์

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

1 ครั้ง ต่อปี

งบงานธุรการ

ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

29 กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรในประเทศหรือต่างประเทศ

1. จํานวนกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร

มี

8

สุกฤตาวัฒน์
กชพร
ใจบุญ

30 กิจกรรม/โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์วัฒนธรรม

1. มีกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศูนย์วัฒนธรรม

มี

8

สุกฤตาวัฒน์
กชพร
ใจบุญ

31 กิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริตฯ
ครั้งที่ 8

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

กชพร
สัญชัย

32 กิจกรรมพิธีประสาทปริญญาบัตร (ฝ่ายพิธีการ)

ผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรม

ร้อยละ 80

ชิงชัย

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน งานสร้างสรรค์

4) ผู้รับผิดชอบ
แผนกส่งเสริมและเผยแพร่
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์คุณค่าต่อสังคม
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 จํานวนผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
2 ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือระดับชาติ
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุุณภาพ
เชิงปริมาณ

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผูู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

กําหนดหัวข้อผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงานสร้างสรรค์

2

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

การทบทวนข้อมูลอย่างเป็นระบบ

3

ดําเนินการสร้างสรรค์

ประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์

4

ประเมินผลงานสร้างสรรค์โดยผู้เชียวชาญไม่น้อยกว่า 3 คน

ผลประเมินคุณภาพงานสร้างสรรค์

5

เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1 ผลงาน

คณะทํางาน

1 ผลงาน
ผ่าน / ไม่ผ่าน

งานสร้างสรรค์หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ที่มีความเป็นนวัตกรรมและมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเหมาะสมตามประเภททางศิลปะ(ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาจากแนวคิดเดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือบุกเบิกริเริ่มใหม่อันก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์

หมาย
เหตุุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน งาน R To R

4) ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 จํานวนประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
2 ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานให้ดีขึ้นร้อยละ 80
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุุณภาพ
เชิงปริมาณ

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รู ับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

มีการศึกษาปัญหาของหน่วยงาน หรือพัฒนางานที่
รับผิดชอบ เพื่อคัดเลือกหัวข้อทํา R to R

กําหนดประเด็นที่จะศึกษา

2

มีการทําวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานที่รับผิดชอบ

ผลการวิจัย

3

มีการปรับปรุงการทํางานจากผลการทําวิจัย R to R

ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน
ให้ดีขึ้น

4

รายงานผลการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1 เรื่อง

ร้อยละ 80

คณะทํางาน

หมาย
เหตุุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน สารบรรณ

4) ผู้รับผิดชอบ

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนงานบริการส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้การรับ-ส่งเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร และการทําลายเอกสารให้เป็นระบบสามารถสืบค้นได้
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีม.ค.
.ค. เม.ย. พ.ค. มิม.ย.
.ย. ก.ค.

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

1

กิจกรรมติดต่อประสานงานทั้งภายภายในและภายนอก

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2

การรับ-ส่งเอกสาร

การสูญหายของเอกสาร

3

การจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่

มีระบบและกลไกในการจัดการควบคุมวัสดุครบถ้วน

4

การทําลายเอกสาร

จัดทําบัญชีทะเบียนเอกสารทําลายและส่งเอกสาร
ทําลายประจําปี

1 ครั้ง ต่อปี

สําเนา

5

จัดทําสรุปค่าถ่ายเอกสารและสรุปการใช้โทรศัพท์

ดําเนินการทําสรุปประจําเดือน

12 ครั้ง ต่อปี

สําเนา

สําเนา
ไม่มี

สําเนา
สําเนา

PDCA

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน งานวัสดุ-ครุภัณฑ์

4) ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนงานบริการส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณ และควบคุมการเบิก-จ่ายให้เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 มีระบบและกลไกในการจัดการควบคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์ครบถ้วน (PDCA)
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รู ับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

งานควบคุมวัสดุสํานักงาน

มีระบบและกลไกในการจัดการควบคุมวัสดุครบถ้วน

PDCA

สําเนา

2

งานควบคุมครุภัณฑ์

มีระบบและกลไกในการจัดการควบคุมครุภัณฑ์
ครบถ้วน

PDCA

สําเนา

หมาย
เหตุุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน งานงบประมาณ

4) ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนงานบริการส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
2.2 ดําเนินการบริหารงบประมาณอย่างมีระบบเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงบประมาณครบถ้วน (PDCA)
เชิงค่าใช้จ่าย
1 จํานวนงบประมาณหมวดเงินวัสดุบริหารและการศึกษาคงเหลือคืนมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รู ับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

จัดทําคําของบประมาณประจําปี

ระบบและกลไกในการบริหารจัดการงบประมาณ

PDCA

ทุกคน

2

การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1. เบิก-จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
2. จัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอทุกหมวด

ร้อยละ 80

ทุกแผนก

3

การประเมินผลการใช้งบประมาณ

1. มีรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณของสํานักงาน
2.จัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอทุกหมวด

ร้อยละ 80

ทุกแผนก

หมาย
เหตุุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน งานพัฒนาบุคลากร

4) ผู้รับผิดชอบ

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒน
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการทํางานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5 ) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6 ) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งภายในและ1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการทํางาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

อย่างน้อยคนละ
1 ครั้ง ต่อปี

ทุกคน

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน ระบบสารสนเทศ

4) ผู้รับผิดชอบ

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานธุรการ งานงบประมาณ งานกิจกรรมโครงการ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สะดวกต่อการบริหารและการตัดสินใจ
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 3 ฐาน
2 จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมอย่างน้อย 2 สื่อ
เชิงคุณภาพ
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่ี

โ
โครงการ
/ กิิจกรรม

ตัวั ชีี้วัดความสํําเร็็จ โครงการ
โ
/ กิจิ กรรม

สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

เป้าหมาย
เชิงิ คุณภาพ
เชิงิ ปริมิ าณ

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดิ ชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ฐานข้อมูลสามารถสืบค้นได้

1 ฐาน

สําเนา

2

ฐานข้อมูลงานโครงการ/ กิจกรรม

ฐานข้อมูลสามารถสืบค้นได้

2 ฐาน

กชพร

3

มีสื่อสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของศูนย์วัฒนธรรม เช่น
เว็บไชต์ เฟสบุ๊ค อีเมลล์ คู่มือ ฯลฯ

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรม

2 สื่อ

ใจบุญ

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน การจัดการพลังงาน

4) ผู้รับผิดชอบ

2) วัตถุประสงค์
2.1 สร้างความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงาน
2.2 ส่งเสริมการทํางานของหน่ยงานที่เน้นการประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงาน
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

การประชุม เสวนา ฝึกอบรมการอนุรักษ์/การประหยัด
พลังงานให้กับบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนการประชุม เสวนา ฝึกอบรมการอนุรักษ์
/การประหยัดพลังงาน

1 ครั้ง

สําเนา

2

กําหนดแนวปฏิบัติการอนุรักษ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และอุปกรณ์สํานักงาน

จํานวนแนวปฏิบัติการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน

1 เรื่อง

สําเนา

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน การบริหารความเสี่ยง

4) ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมการดําเนินการให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยง
2.2 เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

การประชุม เสวนา ฝึกอบรมความรู้การบริหารความเสี่ยง

จํานวนการประชุม เสวนา ฝึกอบรมความรู้การบริหารความเสี่ยง

2

สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
และมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงของศูนย์วัฒนธรรม

1 ครั้ง
80 % ของจํานวน
บุคลากรภายใน
ศวธ.

ใจบุญ

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน การจัดการความรู้

4) ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 จํานวนองค์ความรู้อย่างน้อย 1 เรื่อง
2 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

การเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

จํานวนการประชุม เสวนา ฝึกอบรมการจัดการความรู้

1 ครั้ง

2

กําหนดประเด็นการจัดการความรู้ของศูนย์วัฒนธรรม

จํานวนองค์ความรู้

1 เรื่อง

3

การนําความรู้มาสร้างแนวปฏิบัติท่ดี ีภายในหน่วยงาน

จํานวนแนวปฏิบัติการการจัดการความรู้

1 เรื่อง

4

สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของ
ศูนย์วัฒนธรรม

บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

80 % ของจํานวน
บุคลากรภายใน
ศวธ.

ใจบุญ

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน การประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

4) ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมคุณภาพการทํางานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมการประกันคุณภาพร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1 ผลการประเมินตนเองระดับศูนย์จากคณะกรรมการระดับ 3.51
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1

นําผลการประเมินปี 2559 มาพิจารณาวางแนวทางการ
พัฒนาแก้ไขในปีการศึกษา 2560

มีแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพจากผลประเมิน
ในปีที่ผ่านมา

2

ทบทวนและกําหนดองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้
คุณภาพของหน่วยงานปี 2560

มีองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้คุณภาพประจําปี

มี

3

วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้

กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพทุกองค์ประกอบ

1 แนวทาง

4

ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ

1. จํานวนการฝึกอบรม/เสวนา/สนทนา
2. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพ

5

ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุก 6 เดือน

ติดตามผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน

6

จัดทํารายงานประเมินตนเอง SAR ของหน่วยงาน 1 ฉบับ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับศูนย์

ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

1 แนวทาง

1 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง ต่อปี
1 ฉบับ

กชพร

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2560

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) ชื่อแผนงาน 7 ส

4) ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการ
โทร 1509 1346
5) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อที 5
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที 6
6) ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน
พันธกิจคณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์คณะ/หน่วยงาน ข้อที่ 7 8

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพือปลูกฝังและเสริมสร้างนิสัยรักความสะอาด ความสวยงาม ตามมาตรฐานกิจกรรม 7 ส

ของมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากร

3) เป้าหมายตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
เชิงปริมาณ
1 มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมในแผน
เชิงคุณภาพ
1 ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส โดยคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 7 ส อยู่ในระดับดี
เชิงค่าใช้จ่าย
7) แผนงาน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ / กิจกรรม

1

กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกียวกับ
กิจกรรม 7 ส แก่บุคลากรและนักศึกษาทํากิจกรรม
ภายในหน่วยงาน

จํานวนกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้

2

กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7 ส

จํานวนแหล่งทีประชาสัมพันธ์

3

กิจกรรมการติดตามประเมินผลงานกิจกรรม 7 ส

ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ของหน่วยงาน

4

กิจกรรม Big Cleaning Day

หน่วยงานทําความสะอาดประจําปีอย่างน้อย

เป้าหมาย
เชิงคุุณภาพ
เชิงปริมาณ

แผนการดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

≥ 2 ครั้ง/ปี

อย่างน้อย 2 กิจกรรม

1 ครั้ง/ปี

พ.ศ. 2560

2 แหล่ง
ระดับดี
≥ 1 ครั้ง/ปี

งบประมาณ

ผู้รู ับผิดชอบ
สัญชัย

หมาย
เหตุุ

