


วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและน าวิชาการไปสู่ภูมิภาค

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ี มธ.ศูนย์ล าปางเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถ่ิน บุคลากร และนักศึกษา

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร

“เป็นเลิศ เป็นธรรม น าวิชาการสู่สังคม”

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ GREATS "Trans forming you into GREATS"

เป้าประสงค์  : สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ Greats มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ :  สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

1 2 3 4

1. โครงการฝึกอบรมก้าวสู่โลกแห่ง

อาชีพและ Startup ธุรกิจ

1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

2.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

3. จ านวนแผนธุรกิจ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่า 4.0

(ปรับตามค่าเป้าหมายของระบบ ISO)

2. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. จ านวนแผนธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 แผน

1. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเป็น

ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการท่ีประสบ

ความส าเร็จและมีช่ือเสียงในวงกว้าง

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้จักตนเอง ไอทีส าหรับการ

เร่ิมต้นธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ

    28,300 งบกองทุนฯ หมวดบริิ

การและ

สวัสดิการ

นักศึกษา

2. การจัดสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ  TOEIC

1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเข้า

สอบ

2. จ านวนผู้เข้าสมัครสอบ

1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเข้าสอบไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 4.00

2. จ านวนผู้เข้าสมัครสอบไม่ต่ ากว่า 30 คน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบ

2. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

3. จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC

 - - หมวด

บริการ

การศึกษา

แผนงานบริการและพัฒนาการศึกษา

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ
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1 2 3 4

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ

แผนงานกิจกรรมนักศึกษา

1. โครงการส่งเสิรมประชาธิปไตย 1. จ านวนนักศึกษาท่ีมาใช้สิทธิ

เลือกต้ัง

ร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาท่ีมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 1. การรณรงค์ให้นักศึกษามาใช้สิทธิเลือกต้ัง

2. จัดเวทีน าเสนอนโยบายของผู้สมัคร

3. จัดการเลือกต้ังในระบบออนไลน์

10,000    งบรายได้ฯ หมวด

กิจกรรม

นักศึกษา

2. โครงการเปิดโลกกิจกรรม 1. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

2. จ านวนผู้เข้าร่วม

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่า 4.0

2. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 150 คน

1. การน าเสนอผลงานของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา

2. การแสดงกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที

3. การประกวดดาว เดือน ประจ าปี

30,000    งบรายได้ฯ หมวด

กิจกรรม

นักศึกษา

3. โครงการมหาวิทยาลัยส่งเสริม

สุขภาพ

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

2. จ านวนนักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 4.00

2. จ านวนนักศึกษา 150 คน

1. กิจกรรมเดิน/ว่ิงเพ่ือสุขภาพ

2. กิจกรรมดนตรีในสวน

3. กิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ

65,000    งบรายได้ฯ หมวด

กิจกรรม

นักศึกษา

4. โครงการสัมนาผู้น านักศึกษา 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

2. ระดับความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

3. จ านวนนักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า

4.00

2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ ไม่น้อย

กว่า 4.00

3. มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 100 คน

1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรม

2. การบรรยายบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา

170,000   งบกองทุนฯ หมวด

กิจกรรม

นักศึกษา

5. โครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชน

ต้นแบบ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

2. ระดับความรู้ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 4.00

2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า 4.00

1. กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

2. การเข้าใจวิถีชุมชน

50,000    งบรายได้ฯ หมวด

กิจกรรม

นักศึกษา
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วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและน าวิชาการไปสู่ภูมิภาค

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ี มธ .ศูนย์ล าปางเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถ่ิน บุคลากร และนักศึกษา

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร

“เป็นเลิศ เป็นธรรม น าวิชาการสู่สังคม”

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก "Innovating Research For Impact"

เป้าประสงค์  :  ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และน าไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและย่ังยืน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1 2 3 4

1. โครงการอุดหนุนการด าเนินงาน

ด้านวิจัย

1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอทุน

สนับสนุนโครงการวิจัย

2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์

1. มีโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอทุนสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 1

โครงการ

2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีส าเร็จตามวัตถุประสงค์ไม่น้อย

กว่า 1 โครงการ

1.ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัย มธ.ศูนย์ล าปาง

2.ผู้สนใจส่งข้อเสนอ โครงการวิจัยมายังหมวดบริการ

วิชาการและวิจัย

3.มธ.ศูนย์ล าปาง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุน

วิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอโครงการวิจัย

4.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย

5.หมวดบริการวิชาการและวิจัยประกาศผลการ

พิจารณา

6.จัดท าสัญญา เบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และด าเนินงาน

โครงการวิจัย

 100,000 งบรายได้ฯ หมวด

บริการ

วิชาการ

และวิจัย

แผนงานวิจัย

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน
จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ
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วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและน าวิชาการไปสู่ภูมิภาค

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ี มธ.ศูนย์ล าปาง เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถ่ิน บุคลากร และนักศึกษา

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร

“เป็นเลิศ เป็นธรรม น าวิชาการสู่สังคม”

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกประเทศ

เป้าประสงค์  :  ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังระดับหน่วยงานและระดับบุคคล "Going For Great Together"

กลยุทธ์  :  สร้างความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะองค์กรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับยุทธศาสตร์ประเทศ

1 2 3 4

1. โครงการบทความออนไลน์ และ

บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์

ท้องถ่ิน จ.ล าปาง

1. จ านวนบทความ

2. จ านวนส่ือท่ีเผยแพร่

1. จ านวนบทความไม่น้อยกว่า 5 บทความ

2. จ านวนส่ือท่ีเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 ส่ือ

1. จัดท า Art เผยแพร่หนังสือ/บทความ

2. เผยแพร่หนังสือ/บทความออนไลน์

3. สรุปจ านวนผู้เข้าชม

50,000 เงินรายได้ หน่วย

ประชาสัมพันธ์

2. จัดรายการในรูปแบบ Live ผ่าน

Facebook

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

ล าปาง

1. จ านวนผู้เข้าชม

2. จ านวนคร้ังในการจัด

1. จ านวนผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 200 คน

2. จ านวนคร้ังในการจัดไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง

1. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ

2. ก าหนดรูปแบบรายการ โดยจัดท า Time line ให้

แต่ละคณะได้มีส่วนร่วม

3. ประสานงานผู้ออกแบบฉาก หรือจัดท าห้อง/

บรรยากาศส าหรับการถ่ายท า

4. ด าเนินการถ่ายท าตาม Time line

20,000 เงินรายได้ หน่วย

ประชาสัมพันธ์

แผนประชาสัมพันธ์

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ
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1 2 3 4

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ

3. โครงการจัดท าส่ือเผยแพร่

ผลงานของคณะ

1. จ านวนผู้เข้าชม

2. จ านวนส่ือท่ีผลิต

1. จ านวนผู้เข้าชม ไม่น้อยกว่า 200 คน

2. จ านวนส่ือท่ีผลิต ไม่น้อยกว่า 3 ช้ิน

1. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ

2. ก าหนดรูปแบบการจัดท าส่ือ

3. ประสานงานกับแต่ละคณะ

4. ด าเนินการจัดท าส่ือ

30,000 เงินรายได้ หน่วย

ประชาสัมพันธ์

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือ

การประชาสัมพันธ์ด้วยกล้องดิจิทัล”

1. จ านวนบุคลากรและนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายรูปได้

อย่างดีเย่ียม

1. จ านวนบุคลากรและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

สามารถถ่ายรูปได้อย่างดีเย่ียมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการและ

งบประมาณ

2. ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ท่ีมีความสนใจใน

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล จ านวน 25 คน

ประกอบด้วย บุคลากร มธ.ศูนย์ล าปาง จ านวน 15

คน และนักศึกษาจ านวน 10 คน

3. ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

“เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์

ด้วยกล้องดิจิทัล”

4. สรุปและประเมินผลโครงการ

5,000      เงินรายได้ หน่วย

ประชาสัมพันธ์

5. โครงการประกวดภาพถ่าย ม.

ธรรมศาสตร์ ล าปาง

1. จ านวนภาพถ่ายท่ีส่งเข้าประกวด 1. จ านวนภาพถ่ายท่ีส่งเข้าประกวด ไม่น้อยกว่า 10

ภาพ

1. ก าหนดกติกาการประกวด/ก าหนดรางวัล/ขอ

อนุมัติโครงการ/งบประมาณ

2. สรรหากรรมการในการตัดสิน

3. เผยแพร่ ภาพถ่ายท่ีชนะการประกวดบนส่ือออนไลน์

20,000 เงินรายได้ หน่วย

ประชาสัมพันธ์
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1 2 3 4

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ

6. โครงการจัดท าวิดีทัศน์แนะน า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

ล าปาง

1. จ านวนผู้เข้าชมวิดีทัศน์แนะน า

มหาวิทยาลัย

1. จ านวนผู้เข้าชมวิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ไม่ต่ า

กว่า 5,000 คร้ัง

1. จัดท าข้อมูลท่ีจะน าเสนอ

2. จัดจ้างท าวีดิทัศน์

3. เผยแพร่บน Youtube และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

4. ส ารวจจ านวนผู้เข้าชม

30,000 เงินรายได้ หน่วย

ประชาสัมพันธ์

1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การเรียนการสอน มธ.ศูนย์ล าปาง

1. จ านวนโรงเรียนท่ีเดินทางแนะ

แนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน

ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ และ

การเดินทางพบปะครูแนะแนว ณ

โรงเรียน/ปี

2. จ านวนคร้ังการร่วมงานตลาดนัด

หลักสูตร/ปี

3. จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรบนเว็บไซต์/ปี

4. จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา

2564 ท่ีมาจากการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร ข้อ 1-3

1. โรงเรียนท่ีเดินทางแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ

นักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ และการ

เดินทางพบปะครูแนะแนว ณ โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 20

โรงเรียน/ปี

2. การร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร จ านวน 3 คร้ัง/ปี

3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า

3 คร้ัง/ปี และจ านวนผู้กด Like เพจ รับเข้าศึกษาต่อ

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เพ่ิมข้ึน 30% /ปี

4. จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 ท่ีมาจาก

การประชาสัมพันธ์ ข้อ 1 - 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ10 ของ

จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1

1. การเดินทางแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ณ

โรงเรียน

2. การร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการ

3. การเดินทางพบปะครูแนะแนว ณ โรงเรียน

4. การร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร

5. การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

6. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเว็บไซต์

250,000   งบรายได้ฯ หมวดบริการ

วิชาการและ

วิจัย

แผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
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วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและน าวิชาการไปสู่ภูมิภาค

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ี มธ .ศูนย์ล าปางเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถ่ิน บุคลากร และนักศึกษา

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร

“เป็นเลิศ เป็นธรรม น าวิชาการสู่สังคม”

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  มุ่งเน้นการเป็น "มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน" ท่ีให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐานสากล "World Class Services for the People"

เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ :  บริการความรู้สู่การพัฒนาสังคม

1 2 3 4

1. โครงการฝึกอบรมทักษะการให้

ค าปรึกษาเบ้ืองต้นส าหรับนักศึกษา

: เพ่ือนช่วยเพ่ือน

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม

โครงการ

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการหลังอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 4.0

กิจกรรม เป็นการบรรยาย /สาธิตและฝึกปฏิบัติในการ

ให้ค าปรึกษา / กรณีศึกษา

 36,552 งบกองทุนฯ หมวด

บริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา

2. โครงการเสริมสร้างความม่ันใจ

ให้กับตัวเอง

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (มีการวัดผลในด้าน

ดัชนีความสุขท่ีเพ่ิมข้ึน)

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 4.0

บริการให้ค าปรึกษาโดยนักจิตวิทยา จัดเก็บข้อมูล

ผู้รับบริการ โดยได้รับการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และ

ส่งต่อ กรณี วิกฤตกับผู้เก่ียวข้อง

 119,800 งบกองทุนฯ หมวด

บริการและ

สวัสดิการ

นักศึกษา

แผนงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ
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1 2 3 4

ด าเนินการไตรมาส ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

โครงการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

แหล่ง

งบประมาณ

3. โครงการตลาดปันสุข 1.นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม

โครงการ

2. จ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ

3. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการตลาด

1. นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 200 คน

2. จ านวนร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ 20 ร้านค้า

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตลาด ไม่น้อย

4.00

1. จัดท าเพจ ตลาดปันสุข มธ.ศูนย์ล าปาง เพ่ือเป็น

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม และรับ

สมัครร้านค้าจากประชาคมธรรมศาสตร์ และกลุ่ม

บุคคลภายนอก

3. จ าหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ ณ ข่วงโดม อาคารสิริน

ธรารัตน์ เวลา 10.00 - 19.00 น.

4. จัดกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา

5. ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ

หมวด

กิจกรรม

นักศึกษา 

และ

คณะท างาน

ตลาดปันสุข

4. โครงการ Market Place 1. จ านวนผู้เข้าร่วมชุมชน ออนไลน์ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมชุมชนออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 1,000

คน

1. สร้างเพจMarket Place และเพจธรรมศาสตร์และ

การเดินทาง

2. ประชาสัมพันธ์เพจ

3. รับสมัคร

หมวด

บริหาร

ส านักงาน

หมวด

สารสนเทศ

หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์
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วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการสนับสนุนการขยายโอกาสการศึกษาและน าวิชาการไปสู่ภูมิภาค

พันธกิจ :  1.  จัดการศึกษาและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการร่วมกันกับคณะสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ี มธ .ศูนย์ล าปางเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ให้แก่ท้องถ่ิน บุคลากร และนักศึกษา

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  มุ่งสู่ความม่ันคง และย่ังยืน ด้วยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย "Best Sustainable and Smart University"

เป้าประสงค์ :  พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์  :   1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

2. พัฒนาประสิทธภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

3. พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม "SMART UNIVERSITY"

4. สร้างระบบและกลไกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

1 2 3 4

แผนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

1. โครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต์ สรงน  าพระเจ้าแก้วมรกต

จ าลอง ปีท่ี 6

จ านวนประชาคมธรรมศาสตร์ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

จ านวนประชาคมธรรมศาสตร์ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า 700 คน

1. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ได้สรงน  าพระเจ้า

แก้วมรกตจ าลอง

2. ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศงานวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เลือกซื ออาหาร สินค้าพื นเมือง บรรยากาศกาดหมั ว

กาดเมือง

5,000        งบรายได้ฯ หมวด

บริหาร

ส านักงาน

แหล่ง

งบประมา

ณ

ด าเนินการไตรมาส

แผนปฏิบัติราชการกองบริหารศูนย์ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564

“เป็นเลิศ เป็นธรรม น าวิชาการสู่สังคม”

โครงการ ตัวชี วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

    9



1 2 3 4

แหล่ง

งบประมา

ณ

ด าเนินการไตรมาสโครงการ ตัวชี วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

2. โครงการบรรยาวิชาการ

ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยอยุธยา 2

เมษายน 2564

1. อาจารย์ในโรงเรียนกลุ่ม

มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

จังหวัดแพ่ร ล าพูน ล าปาง พะเยา

เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ

2. นักศึกษามธ.ลป. เข้าร่วมโครงการ

1. อาจารย์ในโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน

จังหวัดแพ่ร ล าพูน ล าปาง พะเยา เชียงใหม่ เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า 30 คน

2. นักศึกษามธ.ลป. เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20

คน

1. การบรรยายวิชาการ 2 หัวข้อ คือประวัติศาสตร์

อยุธยาและประวัติศาสตร์ศิลปะอยุธยา

16,050      หมวด

บริหาร

ส านักงาน

3. โครงการย่ีเป็งธรรมศาสตร์

27-31 ตุลาคม 2563

จ านวนประชาคมธรรมศาสตร์ท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

จ านวนประชาคมธรรมศาสตร์ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า 500 คน

กิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

2.กิจกรรมการสาธิตการท าประทีป 3.กิจกรรมการ

ท าโคมหูกระต่าย การร่วมกิจกรรมทางด้าน

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

9,000        หมวด

บริหาร

ส านักงาน

1. โครงการสัมมนาบุคลากร ใน

หัวข้อ “ท างานอย่างไรให้มีความสุข

กับงาน”

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่า 4.00

1. เขียนโครงการและขออนุมัติ

2. จัดโครงการ

3. ประเมินผลโครงการ

500,000    งบรายได้ หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์

2. โครงการเจ้าหน้าท่ีศูนย์ล าปาง

ดีเด่น ปีงบประมาณ 2564

1. มีผลงานท่ีได้รับการพัฒนา 1. มีผลงานท่ีได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชิ น 1. ประกาศหลักเกณฑ์

2. เขียนโครงการและขออนุมัติ

3. รายงานผลผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และ

เสนอผู้ท่ีได้รับรางวัลต่อผู้บริหาร

4. ท าพิธีมอบเกียรติบัตร

10,000      งบรายได้ หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์

3. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี

2564

1. จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม

โครงการ

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ของจ านวนบุคลากรในสังกัดกองบริหารศูนย์ล าปาง

ประจ าปีงบประมาณ 2564

1. เขียนโครงการและขออนุมัติ

2. ประสานจองวันตรวจสุขภาพ

3. แจ้งวันตรวจสุขภาพให้เจ้าหน้าท่ี

4. แจ้งผลการตรวจสุขภาพ

21,708      งบรายได้ หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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1 2 3 4

แหล่ง

งบประมา

ณ

ด าเนินการไตรมาสโครงการ ตัวชี วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

4. โครงการจัด  IN HOUSE

TRAINING

    4.1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ 

Microsoft Office ขั นสูง ในการ

ท างาน

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม

โครงการก่อนและหลังอบรม

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการหลังอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 4

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ของบุคลากรในสังกัดกองบริหารศูนย์ล าปาง

1. เขียนโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

2. ดูแลเร่ืองสถานท่ี,เอกสารการอบรม,ก าหนดการ,

อาหาร,เคร่ืองด่ืม

3. ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผล

30,000

 

งบรายได้ ฯ หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์

     4.2 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน 

Office 365 เพ่ือการปฏิบัติงานขั นสูง

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม

โครงการก่อนและหลังอบรม

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการหลังอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 4

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ของบุคลากรในสังกัดกองบริหารศูนย์ล าปาง

1. เขียนโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

2. ดูแลเร่ืองสถานท่ี,เอกสารการอบรม,ก าหนดการ,

อาหาร,เคร่ืองด่ืม

3. ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผล

30,000      งบรายได้ หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์

4.3 โครงการอบรม หลักสูตร 

ขับเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จด้วย

 OKR: Objective and Key 

Result)

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม

โครงการก่อนและหลังอบรม

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการหลังอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 4

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ของบุคลากรในสังกัดกองบริหารศูนย์ล าปาง

1. เขียนโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

2. ดูแลเร่ืองสถานท่ี,เอกสารการอบรม,ก าหนดการ,

อาหาร,เคร่ืองด่ืม

3. ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผล

30,000      งบรายได้ หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์
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1 2 3 4

แหล่ง

งบประมา

ณ

ด าเนินการไตรมาสโครงการ ตัวชี วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1. โครงการกีฬาสีบุคลากรโดมแก้ว

เกมส์

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาฯ ไม่น้อยกว่า 50%

ของบุคลากรทางการศึกษาทั งหมด (รวมคณะ)

1. เขียนโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

2. จัดโครงการ

3. ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผล

 50,000 งบรายได้ หมวด

ทรัพยากร

มนุษย์

1.กิจกรรมตรวจสอบและซ่อมบ ารุง

ไฟฉุกเฉิน จ านวน 46 ชุด

จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน  จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ตรวจสอบดูแลรักษาซ่อมแซม ปีละ 1 ครั ง

2. ด าเนินการตามแผน

3. รายงานผล

150,000    งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

2.กิจกรรมดูแลรักษาระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง

จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ตรวจสอบดูแลรักษาซ่อมแซม ปีละ 1 ครั ง

2. ด าเนินการตามแผน

3. รายงานผล

50,000      งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

3.กิจกรรมดูแลรักษาระบบไฟฟ้า

ก าลัง

จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 1. ตรวจสอบดูแลรักษาซ่อมแซม ปีละ 1 ครั ง

2. ด าเนินการตามแผน

3. รายงานผล

50,000      งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

4. กิจกรรมดูแลรักษาหม้อแปลง

ไฟฟ้าแรงสูง(แรงสูง13 ตัว RMU 8

ตู้)

จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 1. ตรวจสอบดูแลรักษาซ่อมแซม ปีละ 1 ครั ง

2. ด าเนินการตามแผน

3. รายงานผล

98,000      งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

5.กิจกรรมดูแลรักษาระบบดับเพลิง

,อาคารเรียนรวม 5 ชั น

จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. ตรวจสอบดูแลรักษาซ่อมแซม ปีละ 1 ครั ง

2. ด าเนินการตามแผน

3. รายงานผล

150,000    งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

6.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ประตู

ทางเข้ามหาวิทยาลัย วงเวียน และ

บริเวณโดยรอบ

ระดับความพึงพอใจด้านส่ิงแวดล้อม ระดับความพึงพอใจด้านส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 4.00 1. ออกแบบวางผังเสนอผู้บริหาร

2. ขออนุมัติงบประมาณจัดซื อจัดจ้าง

3. ด าเนินการตามแผน

300,000    งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

แผนพัฒนากายภาพและซ่อมบ ารุง

แผนพัฒนาความสุขในการท างาน
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1 2 3 4

แหล่ง

งบประมา

ณ

ด าเนินการไตรมาสโครงการ ตัวชี วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

7.ปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ิมพื นท่ีสีเขียว จ านวนต้นไม้ยืนต้น จ านวนต้นไม้ยืนต้นเพ่ิมขึ นปีละ ไม่น้อยกว่า 1,200 ต้น 1. ก าหนด TOR งานดูแลสวนให้ผู้รับจ้างส่งกล้าไม้

จ านวน 100 ต้นต่อเดือน รวม 1,200 ต้น

2. ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

 ไม่ใช้

งบประมาณ

- หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

8. ผันน  าจากสระน  าด้านหน้ามธ.ลป.

เข้าสู่ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงภูมิทัศน์

1. มีระบบผันน  าธรรมชาติ  2.

ปริมาณน  าธรรมชาติท่ีผันมาใช้ใน

มหาวิทยาลัย

1. มีระบบผันน  าธรรมชาติจ านวน 1 ระบบ

2. ปริมาณน  าธรรมชาติท่ีผันมาใช้ในมหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่าเดือนละ 1,800 ลูกบาศก์เมตร

1. ส ารวจพื นท่ี ออกแบบวางผัง

2. ขออนุมัติงบประมาณจัดซื อจัดจ้าง

3. ด าเนินการตามแผน

1,250,000  งบรายได้ 

(งบเหลือปี

 64)

หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

9.กิจกรรมปรับปรุงระบบจ่ายน  า

อาคารเรียนรวม 4 ชั น อาคารสิริน

ธรารัตน์

ระบบจ่ายน  าพร้อมใช้งาน ระบบจ่ายน  าพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 1. ส ารวจพื นท่ี ประมาณราคา เสนอผู้บริหารเห็นชอบ

2. ขออนุมัติงบประมาณจัดซื อจัดจ้าง

3. ด าเนินการตามแผน

125,000    งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

10. กิจกรรมงานปรับปรุงกันซึม,

อาคารเรียนรวม 5 ชั น,อาคารหัตถ

อุตสาหกรรม,อาคารเรียนรวม 4 ชั น

ปริมาณการแจ้งซ่อม มีจ านวนแจ้งซ่อมเหตุน  าร่ัวลดลงมากกว่า80% (เทียบ

จากจ านวนเคสแจ้งซ่อมปัจจุบัน)

1. ส ารวจตรวจสอบ

2. ด าเนินการตามแผน

3. รายงานผล

 400,000 งบรายได้ หมวด

พัฒนา

กายภาพฯ

1. โครงการซักซ้อมแผนรองรับ

สถานการด้านภัยพิบัติ(อัคคีภัย,วาต

ภัย,แผ่นดินไหว,ฝุ่นพิษ PM.2.5

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

2.ระดับความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วม

โครงการ

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน

2.ระดับความรู้เพ่ิมขึ น ร้อยละ 80 หลังเข้าร่วม

โครงการ

1. เขียนโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

2. จัดโครงการ

3. ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผล

40,000      งบรายได้ หมวด

รักษา

ความ

ปลอดภัยฯ

2. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง

งานบริการให้กับพนักงานขับรถยนต์

ระดับความรู้ก่อนและหลังอบรม ระดับความรู้ความเข้าใจหลังอบรม เพ่ิมขึ นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

1. เขียนโครงการและขออนุมัติงบประมาณ

2. จัดโครงการ

3. ประเมินผลการด าเนินการ และรายงานผล

 10,000 งบรายได้ หมวด

รักษา

ความ

ปลอดภัยฯ

แผนรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
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1 2 3 4

แหล่ง

งบประมา

ณ

ด าเนินการไตรมาสโครงการ ตัวชี วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางด าเนินงาน  จ านวน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1. การตรวจสอบและซ่อมแซม

โสตทัศนูปกรณ์

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อย

กว่าระดับ 4.00

1. ตรวจสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์ปีละ 2 ครั ง

2. ด าเนินการแผน

3.ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4. รายงานผล

75,000      งบรายได้ หมวด

บริหาร

และอาคารฯ

2. การตรวจสอบและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์อาคาร

ปฏิบัติการหัตถอุตสาหกรรม

จ านวนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน มีอุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ85 1. ตรวจสอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ปีละ 2 ครั ง

2. ด าเนินการแผน

3. รายงานผล

80,000      งบรายได้ หมวด

บริหาร

และอาคารฯ

1. โครงการพัฒนาระบบน  าสวน

มะม่วง 85 ปี ธรรมศาสตร์ เพ่ือ

ความย่ังยืน

ระบบน  าสวนมะม่วง 85 ปี 

ธรรมศาสตร์

มีระบบน  าพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 1. จัดท าระบบน  าสวนมะม่วง 85 ปี โดยเช่ือมต่อจาก

ระบบผันน  าในมหาวิทยาลัย และระบบชลประทาน

30,000      งบรายได้ คณะท างาน

บริหาร

ความย่ังยืน

2. โครงการสร้างความม่ันคง

ทางด้านอาหารปลอดภัยอย่างย่ังยืน

การผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือ

การบริโภคอย่างย่ังยืน

มีการผลิตพืชผักปลอดสารพิษจ าหน่ายในตลาดปันสุข

สัปดาห์ละ 1 ครั ง

1. จัดท าตางรางการปลูกพืชผักปลอดสารพิษตลอด

ทั งปี

2. ด าเนินการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี

3. จ าหน่ายพืชผักปลอดสารพิษในตลาดปันสุข

สัปดาห์ละ 1 ครั ง

10,000      งบรายได้ คณะท างาน

บริหาร

ความย่ังยืน

แผนบริหารความย่ังยืน

แผนบริหารและอาคารสถานท่ี
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