แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :

เชิงปริมาณ :
- โครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงเวลา :
- โครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ 82

- จํานวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม

รอยละ 88

- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ

3 โครงการ/กิจกรรม

เชิงคุณภาพ :
รอยละ 88

เชิงเวลา :
รอยละ 82

- โครงการ / กิจกรรม ที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 93

เชิงตนทุน :
- คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบรายจายอื่น

กลยุทธที่ 1.7 สนับสนุน
และสืบสานงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอม
กลวิธี/มาตรการที่
บูรณาการการอนุรักษ
สงเสริมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในการ
จัดการศึกษาและการ
ใหบริการวิชาการ

1

โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยดานคหกรรมศาสตร

P
A

1 โครงการ

โครงการที่

100 คน

บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

1 ครั้ง

วัตถุประสงค แลวเสร็จตาม

โครงการ/

งบประมาณ
ตนทุน
แผนดิน เงินรายได
0.750
0.280

แผนดิน
750,000
280,000

อื่น ๆ
เงินรายได
(ระบุ)

ป 2555
ตค. พย. ธค.

750,000 บาท

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับ

ป 2556
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผิดชอบ
กค. สค. กย.
งานศิลปวัฒนธรรม

ของโครงการ ระยะเวลา
รอยละ 88

ที่กําหนด
รอยละ 93

2

โครงการอนุรักษศาสตรและศิลปงานดอกไม

P
A

1 โครงการ

โครงการที่

50 คน

บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

1 ครั้ง

วัตถุประสงค แลวเสร็จตาม

โครงการ/

ของโครงการ ระยะเวลา
รอยละ 88

ที่กําหนด
รอยละ 93

0.170

170,000

งานศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนา
นักศึกษาและบัณฑิตให
เปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณคา (พัฒนานักศึกษา
บัณฑิต และรวมมือ
กับศิษยเกา)
กลวิธี/มาตรการที่
บูรณาการการอนุรักษ
สงเสริม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม ในการจัด
การศึกษา และการให
บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการคายภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

ปริมาณ คุณภาพ

P
A

เวลา

1 โครงการ

โครงการที่

50 คน

บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

1 ครั้ง

วัตถุประสงค แลวเสร็จตาม

โครงการ/

ของโครงการ ระยะเวลา
รอยละ 88

ที่กําหนด
รอยละ 93

งบประมาณ
ตนทุน
แผนดิน เงินรายได

0.300

แผนดิน

300,000

อื่น ๆ
เงินรายได
(ระบุ)

ป 2555
ตค. พย. ธค.

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับ

ป 2556
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผิดชอบ
กค. สค. กย.

งานวิเทศสัมพันธ

หมายเหตุ

เปาหมาย
กลยุทธ / กลวิธี/มาตรการ

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ

- โปรดเลือกเฉพาะกลวิธ/ี มาตรการที่ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม/รายการเทานั้น
- ในแตละ 1 โครงการ/กิจกรรม/รายการ เชื่อมโยงไดเพียงแค 1 กลวิธี/มาตรการ เทานั้น

เวลา

งบประมาณ
ตนทุน
แผนดิน เงินรายได

แผนดิน

อื่น ๆ
เงินรายได
(ระบุ)

ป 2555
ตค. พย. ธค.

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผูรับ

ป 2556
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผิดชอบ
กค. สค. กย.

หมายเหตุ

