
พันธกิจมหาวทิยาลัย พันธกิจกองแผนและพัฒนา

      ข้อที่ 3 สร้างวจิยั นวตักรรมที่สร้างมูลค่า สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมได้จริง      ข้อที่ 6 บริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย ยุทธศาสตร์ของกองแผนและพัฒนา 

     ข้อที่ 6 บริหารจดัการมหาวทิยาลัยและส่ิงแวดล้อม อย่างมีประสิทธภิาพ พอเพียง      ข้อที่ 3 บริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาลและนโยบายความพอเพียง

              ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย  1.  ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส กองแผนและพัฒนา ทั้ง 2 คร้ัง ค่าคะแนน ≥ 4.50

                           2.  คะแนนตรวจประเมิน 7ส กองแผนและพัฒนา (ระดับมหาวทิยาลัย) คร้ังที่ 2 คะแนน ≥ 4.50

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา มฉก. ระยะเวลา กองแผนฯ ผู้รับผิดชอบ

1. ด าเนินการกิจกรรม 7ส ตามนโยบายของมหาวทิยาลัย ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของกองแผนและพัฒนา  3 

คร้ัง/ปี
คกก. 7ส กองแผนฯ  

  คร้ังที่ 1 พิจารณาแผนการด าเนินงาน /มาตรฐาน กันยายน 2561

  คร้ังที่ 2 สรุปผลตรวจ คร้ังที่ 1  และประเมินผลการด าเนินงาน  รอบ 6 เดือน มกราคม 2561

  คร้ังที่ 3 สรุปผลตรวจ คร้ังที่ 2  และประเมินผลการด าเนินงาน  รอบ 12 เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2562

3. กิจกรรมส่งเสริมการท ากิจกรรม 7ส  กองแผนและพัฒนา ตลอดปีการศึกษา คกก. 7ส กองแผนฯ  

    3.1 บอร์ดประชาสัมพันธ ์7ส   ( 3 คร้ัง/ปี )  - 

         - คร้ังที่ 1  16-31 ตุลาคม 2561 กมลวรรณ

         - คร้ังที่ 2  1-31 มกราคม 2562 รัชชุกาญจน์

         - คร้ังที่ 3  1-31 พฤษภาคม 2562 ศิริพร

    3.2 ส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน E- Mail บุคลากร กองแผนและพัฒนา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา รัชชุกาญจน์

    3.3 กิจกรรม Cleaning day ทุกวนัก่อนเลิกงาน  - ตลอดปีการศึกษา บุคลากรกองแผนและพัฒนา

    3.4 ปรับปรุงความเรียบร้อยสายไฟ /สายแลน ห้องกองแผนและพัฒนา  -  พฤศจกิายน 2561 ศิริพร

    3.5 กิจกรรมคัดแยกขยะให้ถูกประเภท  - ตลอดปีการศึกษา บุคลากรกองแผนและพัฒนา

    3.6 ท าความสะอาดประจ าปี (Big Cleaning day) ตามประกาศ มฉก. ตามก าหนด มฉก.

  Big Cleaning Day  คร้ังที่ 1/2561 30 พฤศจกิายน 2561 30 พฤศจกิายน 2561 บุคลากรกองแผนและพัฒนา

  Big Cleaning Day  คร้ังที่ 2/2561 12 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 บุคลากรกองแผนและพัฒนา

4. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลัยฯ

    4.1  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 7ส 2 คร้ัง  ตามก าหนดการ มฉก. คกก. 7ส กองแผนฯ  

    4.2 ประกวดภาพนิ่ง 7ส ตามก าหนดการ มฉก.

         1) บุคลากรทุกคนส่งภาพถ่ายที่ส่ือถึงกิจกรรม 7ส  1 พฤศจกิายน 2561-15 กุมภาพันธ ์2562 บุคลากรกองแผนและพัฒนา

         2) บุคลากรทุกคนร่วมโหวตผลงานภาพถ่าย  16-28 กุมภาพันธ ์2562 บุคลากรกองแผนและพัฒนา

         3) ประชาสัมพันธบ์นบอร์ด  16-28 กุมภาพันธ ์2562 รัชชุกาญจน์

5.  คณะกรรมการฯ กองแผนและพัฒนาตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 7ส ในระดับแผนก มหาวทิยาลัยตรวจประเมินฯ คกก. 7ส กองแผนฯ

  คร้ังที่ 1/2561 ตรวจประเมินฯ พฤศจกิายน 2561 ตุลาคม - พฤศจกิายน 2561

  คร้ังที่ 2/2561 ตรวจประเมินฯ กุมภาพันธ ์2562 มกราคม - กุมภาพันธ ์2562

  คร้ังที่ 3/2561 ตรวจประเมินฯ พฤษภาคม 2562  มีนาคม - พฤษภาคม  2562

     สรุปผลประจ าเดือน ( 3 คร้ัง/ป)ี ภายในวนัที่ 1-5 ของเดือนถัดไป กมลวรรณ

6. คณะกรรมการฯ กองแผนและพัฒนาตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 7ส ในระดับบุคคล ประจ าเดือน

       1) ด าเนินการตรวจประเมินต้ังแต่เดือนพฤศจกิายน 2561- มิถุยายน 2562 ทุกวนัที่ 1-7 ของทุกเดือน กมลวรรณ

ทุกวนัที่ 8-14 ของทุกเดือน ศิริพร

ทุกวนัที่ 15-21 ของทุกเดือน พรภินันท์

ทุกวนัที่ 12-28 ของทุกเดือน รัชชุกาญจน์

        2) สรุปผลประจ าเดือน ( 8 คร้ัง/ป)ี ก่อนส้ินเดือน กมลวรรณ

        3) ประชาสัมพันธบ์อร์ด รัชชุกาญจน์

7.  มีการส ารวจความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 7ส กองแผนและพัฒนา  -  กรกฎาคม 2562 เลขานุการฯ

แผนการด าเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส 

กองแผนและพัฒนา ปีการศึกษา 2561

ระดับมหาวทิยาลัยประชุม

 คณะกรรมการฯ  ในวนัที่ 

  3 ตุลาคม 2561


