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รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาขยายการศึกษาไปสู่ ภูมิภาคที่จงั หวัดลําปางตั้งแต่ พ.ศ.
2535 โดยจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในลักษณะโครงการที่บริ หารงานร่ วมกับสถาบันในท้องถิ่น และยังมิได้มีการพัฒนาพื้นที่อาคารและระบบ
การบริ หารของมหาวิทยาลัยเองในระยะแรก
ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของการขยายการศึกษาไปสู่
ภูมิภาค และได้จดั ทําแผนแม่บทด้านการศึกษาและผังแม่บททางกายภาพเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยในการ
ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดลําปาง ชลบุรี และนราธิ วาส ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้ง
ที่ 7/2539 เมื่ อวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2539 จึ งมี ม ติ ให้จ ัด ตั้ง “โครงการจัด ตั้งมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศู น ย์
ลําปาง” ขึ้ น เพื่ อดําเนิ น การตามนโยบายดังกล่ าว และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วัน ที่ 8 ตุ ล าคม 2539 ให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาํ เนิ นการขยายวิทยาเขตสารสนเทศไปยังจังหวัดลําปาง ตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึ กษาในระดับอุดมศึ กษาไปยังภู มิภาค เพื่ อตอบสนองนโยบายการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 ที่ให้ความสําคัญและเน้นทิศทางการพัฒนาประเทศให้การ
พัฒนาคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2541 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 มีมติ
อ นุ มั ติ ให้ เริ่ ม รั บ นั ก ศึ ก ษ าร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ค ณ ะ สั งค ม ส งเค ร าะ ห์ ศ าส ต ร์ เพื่ อ ศึ ก ษ าที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง และในการประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2542 มีมติอนุมตั ิ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และให้เริ่ มรับนักศึกษาในหลักสู ตรดังกล่าว
โดยอยู่ในความรับผิดชอบดําเนิ นการและประสานงานของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลําปาง
2.1 การจัดการเรียนการสอน (จํานวนนักศึกษา/บัณฑิตตามแบบฟอร์ มทีแ่ นบ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ได้เริ่ มมีการจัดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2541
โดยเปิ ดการเรี ยนการสอนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ศาลากลางจังหวัดลําปาง (หลังเก่า) ต่อมาได้ยา้ ยการ
จัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการจากศาลากลางเดิมมาอยูท่ ี่วิทยาเขต ณ อําเภอห้างฉัตร ภาค
การศึกษาที่ 2/2546
ในปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง จัดการเรี ยนการสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี 4 คณะได้แก่
1. สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
3. สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
4. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
ทั้งนี้ในปี การศึกษา 2552 เป็ นปี แรกที่มีการเปิ ดการเรี ยนการสอนคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ
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แบบสรุปจํานวนนักศึกษา บัณฑิต
จําแนกตามสาขาวิชา
วิทยาเขตสารสนเทศ ศูนย์ ลาํ ปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง

ปี
จํานวน
1. นักศึกษารวมทั้งหมด
- ภาคปกติ
- ภาคบัณฑิต
2. บัณฑิตทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

ปี
จํานวน
1. นักศึกษารวมทั้งหมด
- ภาคปกติ
- ภาคบัณฑิต

สาขาวิชาสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
จํานวนรวมทั้งหมดปี 2541 - 2552
2543
2544
2545
2546

2541

2542

48

34

30

35

35

48

34

30

35

35

2547

2548

2549

2550

2551

2552

30

32

31

58

69

65

42

30

31

32

-

-

-

-

2549

2550

2551

2552

7

19

23

24

สาขาวิชา ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
จํานวนรวมทั้งหมดปี 2548 - 2552
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

-

-

-

-

-

-

-

21
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2. บัณฑิตทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

-

ปี
จํานวน
1. นักศึกษารวมทั้งหมด
- ภาคปกติ
- ภาคบัณฑิต
2. บัณฑิตทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

2541

ปี
จํานวน
1. นักศึกษารวมทั้งหมด
- ภาคปกติ
- ภาคบัณฑิต
2. บัณฑิตทีส่ ํ าเร็จการศึกษา

-

2541

-

สาขาวิชา คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
จํานวนรวมทั้งหมดปี 2546 - 2552
2542
2543
2544
2545
2546

-

-

-

-
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สาขาวิชา วิทยาลัยสหวิทยาการจัดการ
จํานวนรวมทั้งหมดปี 2542 - 2552
2542
2543
2544
2545
2546

-

16

-

-

-

-

2547

2548

2549

2550

2551

2552

6
18

11
16

12
26

37
45

32

195
-

2547

2548

2549

2550

2551

2552

90

156

121

114

105

143

95

113

111

118

146

-

-

-

87

143

124

91

95

85

66

-
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2.2 งานวิจัย (จํานวนผลงาน)
สถิติงานวิจัยของคณะ
คณะ

คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการจัดการ

ปี พ.ศ.

จํานวนโครงการ

2549
2551

1
3

2552
2552
2549
2550
2551
2552

5
5
13
7
8
8

หมายเหตุ

มี 1 งาน ที่กาํ ลังสิ้ นสุ ด และจะนําเงินเข้าคณะฯ 36,250.(กระทรวงพม.)
เป็ นงานวิจยั ที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินงานทั้ง 5 โครงการ
เป็ นงานวิจยั ที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินงานทั้ง 5 โครงการ
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2.3 การบริการวิชาการ
1. การบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาํ ปาง
ร่ วมกับสํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสงฆ์จงั หวัดลําปาง จัดโครงการถวายความรู ้พระสงฆ์ในจังหวัดลําปาง
"โครงการอบรมพระวินยาธิการคณะสงฆ์ จังหวัดลําปาง" จํานวน 200 รู ป เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ รองอธิการบดี
ฝ่ ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง ปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “นโยบายและกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่งเดียว และต่อต้าน
การเลือกปฏิบตั ิ การบริ หารจัดการเมือง เพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งภายใต้การอยู่
ร่ วมกันในสังคม” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลําปาง จัดโดยเทศบาลนครลําปาง ร่ วมกับ
หน่วยงานสังคมและมนุษยศาสตร์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค องค์การยูเนสโก และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
- ผูบ้ ริ ห ารของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แ ก่ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ายบริ ห าร ศู น ย์ลาํ ปาง ผูช้ ่ ว ย
อธิ การบดี ฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง เข้าร่ วมเป็ นที่ปรึ กษาและกรรมการในคณะกรรมการชุ ดต่างๆ ของจังหวัด
ลําปาง เพื่อนําความรู ้ทางทางด้านวิชาการไปบริ การสังคมและหน่วยงาน
- การให้สถาบันต่างๆ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ตลอดปี การศึกษา
เช่น ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 25 คน เข้าศึกษาดูงานเมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2552 คณะกรรมการและสมาชิก สอมธ. 140 คน เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
ฝ่ ายการนักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา มธ. ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารงานกับศูนย์ลาํ ปาง เมื่อวันที่ 2124 กุมภาพันธ์ 2552
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2. การบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา : ด้ านจิตอาสา ประจําปี พ.ศ. 2550 - 2551
เดือนมกราคม จํานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

1.โครงการ “ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้คู่ การสันทนาการ สอดแทรกแนวทาง
จริ ยธรรม”
การปรับตัวให้อยูร่ ่ วมกันในสังคม
2.โครงการ “สานฝันปันยิม้ ”

การสันทนาการ และแจกสิ่ งของ

3.โครงการ“สร้างศิลป์ ถิ่นลําปาง” - การแสดง “ฟ้อนรํา” ในงานต่างๆ
- การส่ งเสริ มกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

4.โครงการ “โดมเคียงแดน”

- การสันทนาการ
- การทํากลุ่มบําบัดในกลุ่มผูต้ อ้ งขัง
สู งอายุ

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

ร.ร.วอแก้ววิทยา
ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร
จ.ลําปาง
เรื อนจํากลางลําปาง

ปี 2 และ ปี 3

9 ม.ค.50

นร.ร.ร.วอแก้ววิทยา
จํานวน 130 คน

ปี 1 – ปี 4

- วันเด็กแห่งชาติ
- วันลอยกระทง
- วันสงกรานต์
- วันที่ 25 ม.ค.50
- วันที่ 10 ธ.ค.50
- วันมอบ
ทุนการศึกษา Agon Shu
ปี การศึกษา 2550
12 ม.ค.50

ผูต้ อ้ งขัง

- มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
- มธ.ท่าพระจันทร์

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
ลําปาง

ปี 1 – ปี 3

ปี 1 – ปี 4

นักศึกษาเยาวชนรุ่ นใหม่

ผูต้ อ้ งขัง
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ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

5.โครงการ
“สานฝันปันยิม้ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
กิจกรรมธรรมเพื่อน้อง”
2550 (จัดซุม้ กิจกรรม / เล่นเกมส์ /
กีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ)
6.โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ - การสันทนาการ
ประจําปี 2551”
- กิจกรรมภาคบันเทิง เช่น การร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง
- การเล่นเกมส์
7.โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ - การสันทนาการ
ประจําปี 2551”
- กิจกรรมภาคบันเทิง เช่น การร้อง
เพลง
- การเล่นเกมส์
8.โครงการตักบาตรพระภิกษุ
การทําบุญตักบาตรข้าวสาร
สามเณร ๑,๐๐๐ รู ป “ทําดีเพื่อ อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร
พ่อ” ถวายเป็ นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
และอุทิศพระกุศลถวายแด่สมเด็จ
พระพี่นางเธอฯ

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วัดอินทขิล ต.ป่ าซาง
อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน

ปี 1 – ปี 3
จํานวน 60 คน

วัดอินทขิล ต.ป่ าซาง
อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน

ปี 1 – ปี 4
ทุกคณะในศูนย์ลาํ ปาง
จํานวน 60 คน

12 – 13 ม.ค.51

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดลําปาง

ปี 1 และ ปี 3

14 ม.ค.51

ณ ห้าแยกหอนาฬิกาถนน
ท่าคราวน้อย ระหว่าง
สถานีดบั เพลิง ตลาด
อัศวิน – สี่ แยกบุญ ถึง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม
14 ม.ค.50

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)
เด็กและเยาวชน / ชุมชน /
หน่วยงานใน ต.ป่ าซาง
อ.ป่ าซางจ.ลําพูน
เด็กและเยาวชน / ชุมชน /
หน่วยงานใน ต.ป่ าซาง อ.
ป่ าซาง
จ.ลําพูน
เด็กและเยาวชน /
หน่วยงานใน
จ.ลําปาง

นักศึกษา
10 ม.ค.51
- ชาวลําปางเข้าร่ วม
ชมรมพิทกั ษ์ธรรมากร (นักศึกษาช่วยจัดเตรี ยมงาน กิจกรรม จํานวน 10,000
(นศ.ปี 1 และ 2 ช่วยผู ้
วันที่ 9 ม.ค.51)
คน
จัดโครงการจัดเตรี ยม
งาน / สถานที่ เช่น ปิ ด
ถนน ปูเสื่ อ และจัด
วางโต๊ะ ก่อนล่วงหน้า
1 วัน รวมถึงเก็บ
สถานที่อุปกรณ์ต่างๆ)
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เดือนกุมภาพันธ์ จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

1.โครงการ “สานฝันปันยิม้ : จุฬา - การก่อสร้าง / พัฒนา และปรับปรุ ง
ฯ – ธรรมศาสตร์ สัมพันธ์”
อาคารเรี ยน โรงอาหาร ฯลฯ
- การสันทนาการ
- การแสดงแลกเปลี่ยนความสามารถ
เช่น ดนตรี ลูกทุ่ง / การร้องเพลง ฯลฯ
(หมายเหตุ : กิจกรรมร่ วมกันต่อเนื่อง
ทุกปี ระหว่าง 2 สถาบัน โดยนําร่ อง
จากนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปางเป็ นเจ้าภาพใน
การหาพื้นที่ครั้งที่ 1)

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

ร.ร.ห้วยแฮ้ว ต.พงษ์
อ.สันติสุข จ.น่าน

ปี 1 – 4 ทุกคณะใน
ศูนย์ลาํ ปาง และ
ร่ วมกับนิสิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
นิสิต / นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ

2 – 4 ก.พ.51

- นร.ร.ร.ห้วยแฮ้ว
-นิสิต / นักศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
- ประชาชน / ชุมชน และ
หน่วยงาน ทั้งในระดับ
ตําบล / อําเภอ และจังหวัด
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เดือนมีนาคม จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

1.โครงการ “พิทกั ษ์ชีวิต”

- การสันทนาการ สอดแทรกเนื้อหา สถานพินิจและคุม้ ครอง
สาระ เน้นการบําบัด ฟื้ นฟู แก้ไขใน เด็กและเยาวชน จ.ลําปาง
เด็กและเยาวชน

ทุกวันพุธ และวันศุกร์
(ตั้งแต่วนั ที่ 16 มี.ค.50 – 11
พ.ค.50)

เด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ
จ.ลําปาง จํานวน 95 คน

2.โครงการ “ครอบครัวอบอุ่น”

การสร้างสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก)

ปี 2 จํานวน 4 คน
(วิชา สค.202) ทั้ง
ศูนย์รังสิ ต และศูนย์
ลําปาง
ปี 2 จํานวน 2 คน
(วิชา สค.202)

3.โครงการ “เดินตามพ่อ สานต่อ - เน้น “ทฤษฎีแนวใหม่ : เศรษฐกิจ
ความพอเพียง”
พอเพียง” เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทํา
แปลงเกษตร : ปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ
- ศึกษาชุมชน เรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.โครงการ “พัฒนาสนามเด็กเล่น - การพัฒนา ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น
โรงเรี ยนบ้านทาน”
- การสันทนาการ

ตําบลภายในเขตอําเภอ
เมืองลําปาง
มธ.ศูนย์ลาํ ปาง และ
ชุมชนปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง

ร.ร.บ้านทาน
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
ครอบครัวที่อยูใ่ นชุมชน
(ตั้งแต่วนั ที่ 16 มี.ค.50 – 11
ตําบล เขตอําเภอเมือง
พ.ค.50)
ลําปาง
ปี 1 – ปี 4 จํานวน 150
10 – 12 มี.ค.50
- นักศึกษาศูนย์ลาํ ปาง
คน
- บุคลากรศูนย์ลาํ ปาง
ทุกคณะในศูนย์ลาํ ปาง
- ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ
ที่อยูใ่ นชุมชนปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
ปี 1 – ปี 4 ทุกคณะใน
14 – 16 มี.ค.51
- ชุมชน / ชาวบ้าน และ
ศูนย์ลาํ ปาง จํานวน 40
หน่วยงานในระดับตําบล /
คน
อําเภอ และจังหวัด
- นักศึกษาศูนย์ลาํ ปาง
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เดือนเมษายน จํานวน 5 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ
1.โครงการ “ทําเพื่อน้อง”

ลักษณะกิจกรรม
การสันทนาการ

2.โครงการ “เสริ มสร้างคุณธรรม กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะด้าน
นําพาจิตใจ มุ่งไปสู่ ความสุ ข”
คุณธรรม

3.โครงการ “คุณธรรมนําจิตใจ การสันทนาการ สอดแทรกเนื้อหา
เพื่อสังคมไทยอยูด่ ีมีสุข”
คุณธรรม เพื่อการอยูร่ ่ วมกับบุคคล
อื่น
4.โครงการ
ผูส้ ู งอายุ”

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

มูลนิธิปลาดาว
จ.เชียงใหม่

ปี 2 จํานวน 2 คน
(วิชา สค.202)

28 เม.ย.50

- นํ้าตกแจ้ซอ้ น / วัดเจดีย ์
ซาวหลัง / วัดรักโชชัยคีคี
จ.ลําปาง

ปี 2 จํานวน 2 คน
(วิชา สค.202)

19 เม.ย.50

- เด็กในมูลนิธิปลาดาว
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิปลาดาว
- เจ้าหน้าที่ทณั ฑสถาน
หญิงเชียงใหม่
เด็กและเยาวชนในบ้านพัก
เด็กและเยาวชน จ.ลําปาง

ศูนย์สงเคราะห์และฝึก
อาชีพสตรี ภาคเหนือ
จ.ลําปาง

ปี 2 จํานวน 3 คน
(วิชา สค.202)

20 – 21 เม.ย.50

เยาวสตรี ในศูนย์สงเคราะห์
ฯ
จ.ลําปาง จํานวน 256 คน

ปี 2 จํานวน 2 คน
(วิชา สค.202)

13 เม.ย.50

ปี 2 จํานวน 4 คน
(วิชา สค.202)

11 เม.ย.50

ผูต้ อ้ งขังหญิง (ผูส้ ู งอายุ)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
จํานวน 35 คน
ผูต้ อ้ งขัง (แดนหญิง)

“กีฬาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามหาสนุก และการ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
สันทนาการ

5.โครงการ “หมู่เฮาฮ่วมใจ๋ สื บ - การสันทนาการ
สานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง”
- การแข่งขันให้พรแบบล้านนา

เรื อนจํากลางลําปาง
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เดือนพฤษภาคม จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

1.โครงการ “ส่ งรัก ส่ งยิม้ ”

- การสันทนาการ สอดแทรกเนื้อหา
คุณธรรมและพัฒนาการของเด็ก

สถานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเด็ก จ.ลําปาง

ปี 2

24 พ.ค.50

2.โครงการ “ทักษะชีวิตพิชิต
ห่างไกลยาเสพติด”
(โครงการพิเศษ)
3.โครงการ “สานสายใย สายใจ
บ้านไออุ่น”

การสันทนาการ สอดแทรกความรู ้
เรื่ อง ยาเสพติดและทักษะชีวิต

ปี 2 จํานวน 11 คน

5 พ.ค.50

ปี 2 จํานวน 11 คน

8 พ.ค.50

ปี 2 จํานวน 10 คน

11 พ.ค.50

เด็กและเยาวชนในสถาน
พัฒนาฯ จ.ลําปาง จํานวน
10 คน
เด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ
จ.เชียงใหม่ จํานวน 120 คน
ผูต้ อ้ งขังฝ่ ายชุมชนบําบัด
ของทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ จํานวน 75 คน
ผูต้ อ้ งขัง (แดนหญิง)

สถานพินิจและคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน
จ.เชียงใหม่
การสันทนาการ สอดแทรกคุณธรรม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่
4.โครงการ “กีฬาสี ประจําปี การแข่งขันกีฬา
เรื อนจํากลางลําปาง
2550”
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เดือนมิถุนายน จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม
1.โครงการ “เสริ มพลังผูน้ าํ - การสันทนาการ สอดแทรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 4
ชุมชน ชีวิตสาธารณะท้องถิ่น เนื้อหาคุณธรรมและเสริ มพลังผูน้ าํ
ศูนย์ลาํ ปาง
น่าอยู”่
- การบรรยาย เรื่ อง “การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในชุมชน” โดย อ.ดร.
ชาติชาย เชษฐสุ มน คณะ
นิติศาสตร์ มธ.
- การบรรยาย เรื่ อง “ความสําคัญ
ของผูน้ าํ ชุมชนต่อการพัฒนา
ชุมชน” โดย นายอําเภอห้างฉัตร
- การบรรยาย เรื่ อง “ชีวิต
สาธารณะท้องถิ่นน่าอยู”่ โดย คุณ
จรู ญ คําปั นนา และทีมงาน
- การบรรยาย เรื่ อง “มุขศิลป์ :
ศิลปะการพูดสําหรับผูน้ าํ ”

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม
13 – 14 มิ.ย.51

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)
ผูน้ าํ ชุมชน /
แกนนําชุมชน
หมู่ 3 บ้านวอแก้ว
ต.วอแก้ว
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
จํานวน 30 คน
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เดือนกรกฎาคม จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

1.โครงการ “ชมรมพิทกั ษ์ธรรมา การตักบาตร ทําบุญ ประกอบ
กร”
กิจกรรมตามประเพณี ในแต่ละช่วง
เทศกาล เช่น เวียนเทียน ปลูกต้นไม่
มงคลเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

- มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
- วัดศรี ชุม อ.เมืองลําปาง
-วัดหริ ภุญชัยวรมหาวิหาร
อ.เมืองลําพูน

ปี 1 – ปี 4 ทุกคณะ
ในศูนย์ลาํ ปาง
จํานวน 70 คน

- วันเข้าพรรษา
-วันอาสาฬหบูชา
(29 ก.ค.50)
-วันจัดงานทําบุญสลากพัตร

นักศึกษา / อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ลาํ ปาง
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เดือนสิ งหาคม จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

1.โครงการ “บูรณาการจิตอาสา การสร้าง พัฒนา ปรับปรุ งอาคารและ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” (ร่ วมกับ ภูมิทศั น์ ภายในบริ เวณศูนย์พฒั นา
นักศึกษา / อาจารย์ ม.ไตโช เด็กเล็ก
ประเทศญี่ปุ่น)

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หมู่ 4 บ้านยางอ้อย
ต.เวียงตาล อ.เมือง
จ.ลําปาง

นศ.ไทย 34 คน
และนศ.ญี่ปุ่น
7 คน

28 ส.ค.50

2.โครงการ “ปรับปรุ งศาลาที่อ่าน
หนังสื อพิมพ์ บ้านแม่วะท่าช้าง
เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต”
3.โครงการ “สานรัก สานใจ สาน
สายใยในครอบครัว”

ก่อสร้าง ปรับปรุ งศาลา เพื่อพร้อม
สําหรับเป็ นห้องสมุดชุมชน

ปี 3
(วิชา สค.311)

20 – 25 ส.ค.50

ปี 3
(วิชา สค.311)

26 ส.ค.50

4.โครงการ “เทิดไท้มหาราชินี”

- การพัฒนาชุมชน / ถนน
- การจุดเทียนชัยถวายพระพร

บ้านแม่วะท่าช้าง
หมู่ 2
ต.แม่วะ อ.เถิน
จ.ลําปาง
บ้านโทกหัวช้าง
ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลําปาง
ชุมชนบ้านทุ่งยาว
ต.ศรี บวั บาน
อ.เมือง จ.ลําพูน

ครู ผดู ้ ูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
ฯ / ชาวบ้านในชุมชน /
คณาจารย์และนักศึกษาทั้ง
2 สถาบัน ตลอดจนอบต.
เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง
ชาวบ้าน จํานวน 586 คน /
ชุมชน และหน่วยงานใน
ระดับตําบล / อําเภอ และ
จังหวัด
ครอบครัวในชุมชนโทกหัว
ช้าง จํานวน 30 ครอบครัว

ปี 3 จํานวน 11 คน
(วิชา สค.311)

12 ส.ค.50

การสันทนาการ สอดแทรกการมี
ส่ วนร่ วมในครอบครัว

ประชาชน / ชุมชน และ
หน่วยงานในชุมชนบ้านทุ่ง
ยาว ต.ศรี บวั บาน อ.เมือง
จ.ลําพูน
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เดือนกันยายน จํานวน 6 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

1.โครงการ “ทักษะชีวิต พิชิตภัย
ยาเสพติด
ปลูกจิตสํานึก
คุณธรรม”
2.โครงการ “สานสัมพันธ์จากพี่สู่
น้อง”

การสันทนาการ สอดแทรกความรู ้ยา
เสพติดและคุณธรรม

ร.ร.บ้านห้วยแฮ้ว
ต.พงษ์ อ.สันติสุข
จ.น่าน
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์
อารี

ปี 3

1 ก.ย.50

ปี 4 จํานวน 18 คน
(วิชา สค.411)

23 ก.ย.50

เยาวชนบ้านหนองใหม่
ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
จํานวน 70 คน
นร.ชั้น ม.2 และ ม.3 ร.ร.
ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

ปี 3 จํานวน 10 คน

6 ก.ย.50

ประชาชนที่สนใจ /
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

ปี 2 จํานวน 12 คน
(วิชา สค.311)

14 – 15 ก.ย.50

นร.ร.ร.บ้านทุ่งยาว
จํานวน 60 คน

ปี 1 – ปี 3
จํานวน 37 คน

24 ก.ย.50

นักศึกษา / อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของเรื อนจํากลาง
ลําปาง รวมถึงผูต้ อ้ งขัง
เรื อนจํากลางลําปาง

- การสันทนาการ
- การเสริ มความรู ้และการสร้างความ
สามัคคีให้กบั เด็ก
3.โครงการ
“การจัดทําแผน ร่ วมการประชุมระดมความคิดเห็น
โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่ปิง อ.
แม่บทการบริ หารงานยุตะธรรม
เมือง จ.เชียงใหม่
แห่งชาติ”
4.โครงการ “ทักษะชีวิตคิดรักษ์ จัดค่ายอบรม
ร.ร.บ้านทุ่งยาว
ท้องถิ่น”
ต.ศรี บวั บาน อ.เมือง
จ.ลําพูน
5.โครงการ “MOU.”
ทําข้อตกลงระหว่างคณะฯ ร่ วมกับ
เรื อนจํากลางลําปาง
เรื อนจํากลางลําปาง ด้านวิชาการ /
การทํากิจกรรม / การศึกษาดูงาน
ฯลฯ
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ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

6.โครงการ “เดินตามพ่อสานต่อ - การพัฒนา ปรับปรุ ง บริ เวณ
ความพอเพียง ระยะที่ 2”
สถานที่ดาํ เนินโครงการ “เดินตามพ่อ
สานต่อความพอเพียง”
- การปลูกต้นไม้ผลเพิ่มเติม
-การขยายเพาะพันธุ์หญ้าแฝก
(จําหน่าย)

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

มธ.ศูนย์ลาํ ปาง

ปี 1 – ปี 4

24 – 30 ก.ย.50

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)
- นักศึกษา
- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
* ณ ศูนย์ลาํ ปาง
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เดือนตุลาคม จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

- การสันทนาการ
- การจัดกิจกรรมบําบัด เช่น การอ่าน
หนังสื อให้ผปู ้ ่ วยฟัง / การร้องเพลง /
การมอบดอกไม้ให้กาํ ลัง / การพูดคุย
ให้กาํ ลังใจ ฯลฯ

ศูนย์ป้องกันและควบคุม
โรคมะเร็ ง
จ.ลําปาง

ปี 4 จํานวน 17 คน
(วิชา สค.411)

4 ต.ค.50

ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง และญาติ
ผูป้ ่ วย ณ ศูนย์ป้องกันและ
ควบคุมโรคมะเร็ ง จ.
ลําปาง

2.โครงการ “สวดมนต์ปฏิบตั ิ การสวดมนต์ ปฏิบตั ิธรรม เช่น การ
ธรรมถวายพระพรชัยเทิดไท้มหา นัง่ สมาธิ การฟังเทศน์ ฯลฯ (จัดโดย
ราชา”
ชมรมพุทธศาสตร์ลา้ นนา / ชมรม
ครอบครัวอบอุ่น)

วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.
ลําปาง

นักศึกษาชมรม
พิทกั ษ์ธรรมากร ปี 1
– ปี 3 ทุกคณะใน
ศูนย์ลาํ ปาง

จํานวน 12 ครั้ง (ทุกวัน
พฤหัสบดี) ตั้งแต่วนั ที่ 4
ต.ค. – 20 ธ.ค.50)

- นักศึกษา
- ประชาชนทัว่ ไป
- พระสงฆ์
- พุทธศาสนิกชน

ปี 1 และ ปี 3

21 ต.ค.50

- นักศึกษา
- ข้าราชการ
- ประชาชน
- ชาวบ้าน / ชุมชน

1.โครงการ “เพือ่ นมะเร็ ง”

3.โครงการ “อปท.ลําปางรวม - การประกาศเจตนารมณ์ “ลด ศาลากลางจังหวัดลําปาง
ใจ ต้านภัยโลกร้อน”
ภาวะโลกร้อน” (จัดโดย อบจ.
(หลังเก่า)
ลําปาง)
-การร่ วมเดินขบวนพาเหรด
รณรงค์
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ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)

4.โครงการ “นับวันถอยหลัง ๘๐
วันทําความดีถวายในหลวง”
(ร่ วมกับ
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย)

- การรับมอบหนังสื อ ๘๐ วัน จาก
ชมรมศิลปวัฒนธรรมเขลางค์จงั หวัด
ลําปาง
- การตระหนัก “การร่ วมทําความดี”

มธ.ศูนย์ลาํ ปาง

ปี 1 – ปี 4

10 ต.ค.50

นักศึกษา / อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ลาํ ปาง
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เดือนพฤศจิกายน จํานวน 12 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนิน
กิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ า
ร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนิน
กิจกรรม

1.โครงการ
“จัดตั้ง
กองทุน : หนังสื อเพื่อ
พ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อ
ร่ วมเฉลิมพระเกียรติใน
หลวงฯ
2.โครงการ “ทางสู่ โดม
ปี การศึกษา 2550”

ร่ วมสมทบเงิน / หนังสื อ / สิ่ งของที่เป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนใน
ท้องถิ่นทุรกันดาร ใน จ.ลําปาง

มธ.ศูนย์ลาํ ปาง

ปี 1 – ปี 4 ทุก
คณะในศูนย์
ลําปาง

10 ต.ค.50

การแนะแนวการสอบให้กบั นักเรี ยน ม.6 ที่จะมาสอบเข้า “โครงการรับ
ตรง สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง”

ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง (หลังเก่า)

ปี 1 และ ปี 4
จํานวน 40 คน

ก่อนวันสอบ
ข้อเขียน 1 วัน

3.โครงการ “ทางสู่ โดม การแนะแนวการสอบให้กบั นักเรี ยน ม.6 ที่จะมาสอบเข้า “โครงการรับ
ปี การศึกษา 2551”
ตรง สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง”

อาคารเรี ยนรวม 4
ชั้น ศูนย์ลาํ ปาง

ปี 1 – ปี 4
จํานวน 40 คน

22 พ.ย.50

4.โครงการ “มหากุศล การสวดมนต์ ปฏิบตั ิธรรม เช่น นัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ / ธรรมะ เป็ นต้น (จัด วัดเจดียซ์ าวหลัง / ปี 1 – ปี 4 ทุก
ทําความดีเพื่อพ่อ
โดย ชมรมพุทธศาสตร์ลา้ นนา และชมรมครอบครัวอบอุ่น ฯลฯ)
เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง คณะในศูนย์
หลวง” (ทําบุญถวาย
จ.ลําปาง
ลําปาง (ในนาม
สังฆทานพระสงฆ์ 80
ชมรมพิทกั ษ์
รู ป
และปล่อยปลา
ธรรมากร)
9,999 ตัว)
เพื่อ

10 พ.ย.50

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)
- นักศึกษา
- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
* ณ ศูนย์ลาํ ปาง
นักเรี ยน ม.6 ในเขต
17 จังหวัดภาคเหนือ
จํานวน 250 คน
นักเรี ยน ม.6 ในเขต
17 จังหวัดภาคเหนือ
จํานวน 250 คน
- นักศึกษา
- ประชาชนทัว่ ไป
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ลาํ ปาง
- พระสงฆ์
- พุทธศาสนิกชน
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ถวายให้แก่ในหลวงฯ
ทรงพระประชวร

ชื่ อโครงการ

สถานทีด่ ําเนิน
กิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ า
ร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนิน
กิจกรรม

5.งานมหกรรมสร้างสุ ข - การเดินขบวนพาเหรด ด้าน “สุ ขแบบพอดี ด้วยวิถีพอเพียง”
ภาคเหนือ
จัดโดย - การรับฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น การลดภาวะโลกร้อน ฯลฯ
สสส.

สนามกีฬา อบจ.
แพร่

ปี 3 จํานวน 4
คน

9 - 11 พ.ย.50

6.โครงการ “ภาพแห่ ง - การวาดภาพสี ชอล์ก
ความทรงจํา ประเพณี - กาประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ดาวรุ่ งลูกทุ่งทัณฑสถานฯ”
ลอยกระทง”
- การประกวดหัวเราะ “เสี ยงหัวเราะสะท้านโลก”
- การตอบปัญหาชิงรางวัลความรู ้เกี่ยวกับวันลอยกระทง
- การแสดงดนตรี ลูกทุ่ง / การแสดงของผูต้ อ้ งขังสาวประเภท 2
- การแสดงดนตรี ไทย / การแสดงดนตรี “ชุมชนบําบัด”
- การแสดงของนักศึกษา “ชมรมโดมเคียงแดน”

ทัณฑสถานบําบัด
พิเศษลําปาง

ปี 1 – ปี 3
(ชมรมโดม
เคียงแดน)

22 พ.ย.50

ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)
- นักศึกษา
- ประชาชนทัว่ ไป
- ข้าราชการ
- ชาวบ้าน / ชุมชน

- นักศึกษา
- ผูต้ อ้ งขัง
- เจ้าหน้าที่ทณ
ั ฑ
สถานบําบัดพิเศษ
ลําปาง

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)
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คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
ศูนย์ลาํ ปาง และ
ตัวแทนจากกลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ

7 – 9 พ.ย.50

- นักศึกษา (เยาวชนคนรุ่ น
ใหม่)
- พระสงฆ์

ปี 1 – ปี 4 ทุกคณะ
ในศูนย์ลาํ ปาง

23 พ.ย.50ย.50

ปี 1 – ปี 4 ทุกคณะ
ในศูนย์ลาํ ปาง และ
นักศึกษา ป.ตรี - ป.
เอก ณ ท่าพระจันทร์
/ ศูนย์รังสิ ต และ
ศูนย์พทั ยา

26 พ.ย.50

- นักศึกษา
- ผูต้ อ้ งขัง (แดนหญิง)
- เจ้าหน้าที่เรื อนจํากลาง
ลําปาง
- นักศึกษา
- คณาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- ประชาชนทัว่ ไป

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม
กิจกรรม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

หมู่บา้ น อ.แจ้ห่ม

ปี 2 จํานวน 2 คน

7 – 8 พ.ย.50

7.โครงการ “พัฒนาศักยภาพผูน้ าํ - การศึกษาดูงาน ณ อมช.มหา วัดอินทขิล อ.ป่ าซาง จ.
ลําพูน และ
ด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์
วิทยาลัยเชียงใหม่
สังคมไทย”
- การศึกษาดูงาน ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทั้งมหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
การระดมสมองจัดทําแผนการ
เชียงใหม่
ปฏิบตั ิงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
- การทัศนศึกษาวัดพระพุทธบาท
ตากผ้า จ.ลําพูน
8.โครงการ
“สานฝันปันยิม้ ” - การประกวดนางนพมาศ
เรื อนจํากลางลําปาง
เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง
- การประกวดส้มตําลีลา
- การสันทนาการ
- ฯลฯ
9.โครงการ “จารึ กไว้ในแผ่นดิน การร่ วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
มธ.ทั้ง 4 ศูนย์
เทิดไท้องค์ภูมินทร์ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
มหามงคล

ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

10.โครงการ “สร้างฝายชะลอนํ้า” การสร้างฝายชะลอนํ้าในชุมชน

กลุ่มเป้ าหมาย
(บุคคล / ชุ มชน)
- นักศึกษา
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11.โครงการ
“มหกรรม
วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ”
(ร่ วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
และชมรมศิลปวัฒนธรรมเขลางค์
จ.ลําปาง)

- การแสดงฟ้อนรํา
- การจัดริ้ วขบวน และร่ วมเดิน
“เฉลิมพระเกียรติ”
- การลงนามถวายพระพร
- การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย /
ล้านนา
12.งานประเพณี วนั ลอยกระทง จ. - การประกวดสะเปารถ และสะเปา
ลําปาง (สะเปา) จัดโดย เทศบาล เรื อ พร้อมริ้ วขบวนการฟ้อนรํา / กอง
นครลําปาง
สันทนาการ

จ.ลําปาง

ร่ วมกับคณะต่างๆ
ในศูนย์ลาํ ปาง

- ชาวบ้านในชุมชน
- เจ้าหน้าที่ บ.ปูนซิเมนต์
ไทย (ลําปาง) จํากัด
- นักศึกษา
- ประชาชนทัว่ ไป
-นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
-นักแสดงจากต่างชาติ
จํานวน 5 ชาติ

ลานวัฒนธรรม แยกเพ็ญ
ทรัพย์ อ.เมือง
จ.ลําปาง

ปี 1 – ปี 3

20 – 26 พ.ย.50

อ.เมือง จ.ลําปาง

ปี 1 – ปี 4 ทุกคณะ
ในศูนย์ลาํ ปาง

9 – 11 พ.ย.50

- นักศึกษา
- ประชาชนทัว่ ไป
- นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
/ ต่างชาติ

สถานทีด่ ําเนินกิจกรรม

นักศึกษาทีเ่ ข้ าร่ วม

วันทีด่ ําเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

เดือนธันวาคม จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
ชื่ อโครงการ

ลักษณะกิจกรรม
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กิจกรรม

(บุคคล / ชุ มชน)

1.โครงการ “การให้และการอาสา - ฟังการบรรยาย “วันจิตอาสาและ
ช่วยเหลือสังคม” (จัดโดย สนง. กิจกรรมอาสาสมัครใน รพ.ลําปาง”
พัฒนาสังคมฯ จ.ลําปาง)
- การทําบุญถวายสังฆทาน
- การอ่านหนังสื อ / การดูแลผูป้ ่ วย
ตามตึกผูป้ ่ วยต่างๆ

รพ.ลําปาง อ.เมือง
จ.ลําปาง

ปี 2 – ปี 3
จํานวน 6 คน

27 ธ.ค.50

2.โครงการ “รวมพลังสร้างสรรค์ - การระดมรับของบริ จาค
สร้างสานใจพี่สู่ใจน้อง”
- การบริ จาคสิ่ งของ
- การทัศนศึกษาวัฒนธรรม /
ธรรมชาติ / สิ่ งแวดล้อม - วิถีชีวิต
ชุมชน

บ้านผานัง ต.ผานัง
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ปี 1 – ปี 2 จํานวน
15 คน
(ชมรมพิทกั ษ์ธรรมา
กร ร่ วมกับคณะพระ
นิสิต ม.จุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยา
เขตแพร่ ห้องเรี ยน
บุญวาทย์)

27 – 29 ธ.ค.50

- นักเรี ยน / นักศึกษา
(เยาวชนใน
สถาบันการศึกษา
จ.ลําปาง)
- ประชาชนทัว่ ไป
- เจ้าหน้าที่ รพ.ลําปาง
- เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนา
สังคมฯ จ.ลําปาง
- นักศึกษา
- พระนิสิต
- ประชาชนทัว่ ไป
- อาจารย์
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โครงการ / กิจกรรมอื่นๆ ทีน่ ักศึกษามธ.ศูนย์ ลาํ ปาง ได้ มีส่วนร่ วม
1. โครงการ “เรี ยนภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต” หลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ณ
สถาบันไซที อ.เมือง จ.ลําปาง สําหรับนักศึกษาจํานวน 4 คน ชั้นปี ที่ 2 ใช้งบประมาณจํานวน 16,000.บาท
2. กิจกรรม “งานคืนสู่ เหย้า : ชาวสัง – เคราะห์ 1 ทศวรรษ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 ณ อาคารสิ รินธรา
รัตน์ ข่วงโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
3. กิจกรรม “Sport Day” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. กิจกรรม “การแข่งขันรํ่าเปิ งลําปาง” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550 ณ งานกาชาดจังหวัดลําปาง ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2
5. กิจกรรมวันไหว้ครู
6. กิจกรรมรับเพือ่ นใหม่ศูนย์ลาํ ปาง
7. กิจกรรมรับเพือ่ นใหม่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
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2.4

การทํานุบํารุ งศิลปวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปางดําเนินกิจกรรมด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมดังนี้

- หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร ร่ วมพิธีรดนํ้าดําหัวผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง ข้าราชการและ
ข้าราชการการเมืองชั้นผูใ้ หญ่ในจังหวัดลําปาง เพื่อเป็ นการแสดงความเคารพสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและ
สื บสานวัฒนธรรมอันดีของไทย
- นักศึกษาร่ วมกิจกรรมการประกวดขบวนรถในเทศกาลลอยกระทง และขบวนแห่เทียนพรรษา
ซึ่งจากการดําเนินกิจรรมได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องหลายปี ทําให้ศูนย์ลาํ ปางมีชื่อเสี ยงทางด้านนี้กบั ท้องถิ่นเป็ น
อย่างมาก
- มีกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในมหาวิทยาลัยโดยเชิ ญชวนนักศึกษา บุคลากร
เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันไหว้ครู
- กิ จ กรรมโครงการ “สร้ างศิ ล ป์ ถิ่ น ลําปาง” มี ก ารแสดงฟ้ อ นรําในงานต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้นักศึกษาทํากิจกรรมถ่ายทอดด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจะให้นักศึกษาแสดงในงานพิธีต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมโครงการตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๐๐๐ รู ป “ทําดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็ นพระราช
กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และอุทิศพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระพี่นางเธอ ฯ โดยมีการทําบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณรณ ห้าแยกหอนาฬิกาถนนท่าคราวน้อย ระหว่างสถานีดบั เพลิง
ตลาดอัศวิน – สี่ แยกบุญ ถึงอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยนักศึกษาชมรมพิทกั ษ์ธรรมากร (นศ.ปี 1 และ 2 ช่วยผู ้
จัดโครงการฯ จัดเตรี ยมงาน) มีชาวลําปางร่ วมกิจกรรม 10,000 คน
- โครงการ “หมู่เฮาฮ่วมใจ๋ สื บสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง” โดยจัดให้มีการการแข่งขันให้พร
แบบล้านนา ณ เรื อนจํากลางลําปาง
- โครงการ “สวดมนต์ปฏิบตั ิธรรมถวายพระพรชัยเทิดไท้มหาราชา” การสวดมนต์ ปฏิบตั ิ
ธรรม เช่น การนัง่ สมาธิ การฟังเทศน์ ฯลฯ (จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์ลา้ นนา / ชมรมครอบครัวอบอุ่น) ณ
วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.ลําปาง โดยมีนกั ศึกษาชมรมพิทกั ษ์ธรรมากร ปี 1 – ปี 3 ทุกคณะในศูนย์ลาํ ปาง ร่ วม
กิจกรรมจํานวน 12 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่วนั ที่ 4 ต.ค. – 20 ธ.ค.50)
- โครงการ “มหากุศลทําความดีเพื่อพ่อหลวง” (ทําบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ 80 รู ป และ
ปล่อยปลา 9,999 ตัว)เพื่อถวายให้แก่ในหลวงฯ ด้วยการสวดมนต์ ปฏิบตั ิธรรม เช่น นัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ / ธรรมะ
(จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์ลา้ นนา และชมรมครอบครัวอบอุ่น ฯลฯ) ณ วัดเจดียซ์ าวหลัง / เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.
ลําปาง มีนกั ศึกษาชมรมพิทกั ษ์ธรรมากร มธ.ศูนย์ลาํ ปาง ร่ วมกิจกรรมกับประชาชนทัว่ ไป และพระสงฆ์ ดําเนิน
กิจกรรมในวันที่ 10 พ.ย. 50
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- โครงการ “ชมรมพิทกั ษ์ธรรมากร” ดําเนินกิจกรรมตักบาตร ทําบุญ ประกอบกิจกรรมตาม
ประเพณี ในแต่ละช่วงเทศกาล เช่น เวียนเทียน ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ จัดกิจกรรม ณ มธ.ศูนย์
ลําปาง วัดศรี ชุม อ.เมืองลําปาง วัดหริ ภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลําพูน ในโอกาสวันเข้าพรรษา วัน
อาสาฬหบูชา (29 ก.ค.50) วันจัดงานทําบุญสลากพัตร โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมธ.ศูนย์ลาํ ปางเข้า
ร่ วมกิจกรรม
- โครงการ “ภาพแห่ งความทรงจํา ประเพณี ลอยกระทง” การแสดงดนตรี ไทย / การแสดง
ดนตรี “ชุมชนบําบัด” การตอบปั ญหาชิงรางวัลความรู ้เกี่ยวกับวันลอยกระทง และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
“ดาวรุ่ งลูกทุ่งทัณฑสถานฯ” ณ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง โดยนักศึกษาชั้นปี 1 – ปี 3 (ชมรมโดมเคยงแดน)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีผตู ้ อ้ งขัง และเจ้าหน้าที่ทณั ฑสถานบําบัดพิเศษลําปางเข้าร่ วมกิจกรรม
- โครงการ “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ” (ร่ วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และชมรม
ศิลปวัฒนธรรมเขลางค์ จ.ลําปาง) โดยนักศึกษา มธ. ศูนย์ลาํ ปาง ร่ วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรม แยกเพ็ญ
ทรัพย์ อ.เมือง จ.ลําปาง การแสดงฟ้อนรํา การจัดริ้ วขบวน และร่ วมเดิน “เฉลิมพระเกียรติ”
การลงนาม
ถวายพระพร การสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย / ล้านนา เมื่อวันที่ 20 – 26 พ.ย.50 โดยมีประชาชนทัว่ ไป
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และนักแสดงจากต่างชาติจาํ นวน 5 ชาติ เข้าร่ วมกิจกรรม
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3. โครงสร้ างการบริหาร
โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงานของสํ านักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมภิ าค

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค

งานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง

งานคลังและพัสดุ ศูนย์ลาํ ปาง

งานบริ หารศูนย์พทั ยา
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โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ
หน่ วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ พัทยา

อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ ลาํ ปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ ลาํ ปาง
อาจารย์ ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ พัทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

ผู้อาํ นวยการสํานักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมภิ าค
นางพรพิมล บุญศิริ (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 8/ขรก.123)

หัวหน้ างานบริหารศูนย์ ลาํ ปาง
นางสาวสุภาณี แก้ วมณี (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 7/
ขรก.33)

หัวหน้ างานบริหารศูนย์ พัทยา
นางบุญถม วชิราธาดา (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 7/ขรก.1822)

หัวหน้ างานคลังและพัสดุ ศูนย์ ลาํ ปาง
นางสาวสุภาณี แก้ วมณี (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 7/ขรก.33)
รักษาการในตําแหน่ง
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โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ งานบริห ารศูน ย์ ล าํ ปาง สํานัก งานประสานศูน ย์ ก ารศึก ษาภูม ภิ าค มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูน ย์ ล าํ ปาง (ณ วัน ที่ 26 มีน าคม 2552)
ผู้อาํ นวยการสํานักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมภิ าค
นางพรพิมล บุญศิริ (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 8/ขรก.123)

หัวหน้ างานบริหารศูนย์ ลาํ ปาง

ข้ าราชการ
พนง.มธ.
พนง.มธ.ชั่วคราว
ลจ.งบพิเ ศษ
ลจ.งบรายได้
รวม

3
10
1
11
13
38

อัต รา
อัต รา (ว่ าง 3 อัต รา)
อัต รา
อัต รา (ว่ าง 1 อัต รา)
อัต รา (รวมจ้ างชั่วคราวไม่ ถ งึ 1 ปี 1 อัต รา)
อัต รา
รวมอัตราว่ างแล้ ว

1.นางสาวสุภาณี แก้ วมณี (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 7/ขรก.33)

หมวดบริหารสํานักงาน

หมวดบริการการศึกษา

หน่ วยสารบรรณ
2. นางวัลลา หมื่นแสงคํา (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.ร.001)
3. นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.ร. 002)
4. นางวีนสั อุดแบน (คนงาน ลจ.ร.010)
หน่ ว ยการเจ้ าหน้ าที่แ ละสวัส ดิก าร
5. นางวราภรณ์ ลาภพิสตู ร (บุคลากร พนง.มธ.4715)
หน่ ว ยประชาสัม พัน ธ์
6. -กําลังสรรหา- (นักประชาสัมพันธ์ พนง.มธ.5703)
หน่ ว ยประสานงาน มธ.ศูน ย์ ล ําปาง (ท่ าพระจัน ทร์ )
7. น.ส.อุบลศิริ ภาณุเพ็ญ (จ.บริ หารงานทัว่ ไป พนง.มธ.5141)
8. น.ส.กนกวรรณ วีรสารนนท์ (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.พ.448)
9. น.ส.แอปเปิ ล ศิลาทอง (คนงาน ลจ.ร.011)

หน่ ว ยปริญญาตรี แ ละประกัน คุณภาพการศึก ษา
10.น.ส.จารุ วณ
ั ณี ศุภกุล (จ.บริ หารงานทัว่ ไป ขรก.1221)
11.น.ส.ดรุ ณี เตชะวิจิตร์ (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.ร.006)
12. -กําลังสรรหา- (น.การศึกษา ลจ.พ.446)
หน่ ว ยพัฒนาการเรี ย นการสอนและการประเมิน
น.ส.ดรุ ณี เตชะวิจิตร์ (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.ร.006)
หน่ ว ยทะเบีย นและประมวลผล
13. นางอาคิรา สุรัตน์สญ
ั ญา (น.คอมพิวเตอร์ พนง.มธ.5447)
หน่ ว ยสนับ สนุน การเรี ย นการสอน
:Self-access Learning Center และ Sound Lab
14. นายกัมพล ศรี อิ่นแก้ ว (ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลจ.พ.578)
: Computer Lab และระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศ
15. นายทวีศกั ดิ์ วังแวว (น.คอมพิวเตอร์ พนง.มธ.4716)
นายกัมพล ศรี อิ่นแก้ ว (ช่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลจ.พ.578)
:โสตทัศ นูป กรณ์ แ ละสื่อ การเรี ย นการสอน
16. นายดนัย มาทา (ผู้ปฏิบตั งิ านโสตทัศนศึกษา ลจ.พ.463)
17. นายภูบดินทร์ จันนันโท (ผู้ปฏิบตั ิงานโสตทัศนศึกษา ลจ.พ.576)
หน่ ว ยห้ อ งสมุด
18. นางแสงเดือน อุบลศรี (บรรณารักษ์ พนง.มธ.5139)
19. นายจตุพงศ์ ลาเบ้ า (ผู้ปฎิบตั ิงานห้ องสมุด ลจ.พ.570)
20. นางยุพาพร ศุกริ นทร์ (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.ร.007)
21. น.ส.นพมาศ ขวัญเงิน (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.ร.008)
หน่ ว ยธุร การ
22. นางลดาวัลย์ นครพันธุ์ (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ลจ.ร.005)

หัวหน้ าหมวดบริห ารสํานัก งาน
นางวราภรณ์ ลาภพิสตู ร (บุคลากร พนง.มธ.4715)

หัวหน้ าหมวดบริก ารการศึก ษา
น.ส.จารุ วณ
ั ณี ศุภกุล (จ.บริ หารงานทัว่ ไป 5 ขรก.1221)

หมวดกิจการนักศึกษา
หน่ ว ยวิน ัย และพัฒนานัก ศึก ษา แนะแนวการศึก ษา
23. -กําลังสรรหา- (น.ศึกษา พนง.มธ.5704)
หน่ ว ยกิจ กรรมนัก ศึก ษา
24. นางศศิธร มณีกาญจน์ (น.การศึกษา พนง.มธ.4717)
หน่ ว ยทุน การศึก ษาและสวัส ดิก ารนัก ศึก ษา
25. นางเมตตา นันต๊ ะภาพ (น.ศึกษา ลจ.พ.575)
หน่ วยพยาบาล
นางเมตตา นันต๊ ะภาพ (น.ศึกษา ลจ.พ.575)

หัวหน้ าหมวดกิจ การนัก ศึก ษา
นางศศิธร มณีกาญจน์ (น.การศึกษา พนง.มธ.4717)

หมวดอาคารสถานที่และยานพานะ
หน่ ว ยบริห ารอาคารสถานที่
26. นายสุรเชษฐ์ ธิปทา (จ.บริ หารงานทัว่ ไป พนง.5448)
หน่ ว ยยานพานะและซ่ อ มบํารุ ง
นายสุรเชษฐ์ ธิปทา (จ.บริ หารงานทัว่ ไป พนง.5448)
27. นายผัด ศรี ใส (พขร. ลจ.พ.556 )
28. นายบรรเจิด แสงสว่าง (พขร. ลจ.พ.503)
29. นายยงยุทธ์ ธาตุรักษ์ (พขร.ลจ.ร.) จ้ างชัว่ คราวไม่ถงึ 1 ปี
30. - อัตราว่าง - (พ.ขับรถยนต์ ลจ.ร.)
หน่ ว ยซ่ อ มบํารุ ง
31. -กําลังสรรหา- (วิศวกรไฟฟ้า พนง.มธ.5702)
32. นายไพฑูรย์ ศรี ใจ (ช่างเทคนิค ลจ.พ.555)
33. นายสิทธิพร ปิ ยปาณานนท์ (ช่างไฟฟ้า พนง.มธ.ชัว่ คราว003)
34. นายอาวุธ เทพานนท์ (ช่างเทคนิค ลจ.พ.579)
35. นายธนวรรษ ชัยสุวรรณ (คนงาน ลจ.ร.013)
หน่ ว ยรั ก ษาความปลอดภัย และจราจร
36. นายสมบัติ กลันตรานนท์ ( นักวิชาการเกษตร 6 ขรก.1444)
37. นายอธิยตุ ิ มูลใจทราย (ยาม ลจ.ร.014)
หน่ ว ยสวน
นายสมบัติ กลันตรานนท์ ( นักวิชาการเกษตร 6 ขรก.1444)
หน่ ว ยรั ก ษาความสะอาดภายในอาคาร
นายสุรเชษฐ์ ธิปทา (จ.บริ หารงานทัว่ ไป พนง.5448)

หัวหน้ าหมวดอาคารสถานที่แ ละยานพาหนะ
นายสมบัติ กลันตรานนท์ ( นักวิชาการเกษตร 6 ขรก.1444)

หอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ ลาํ ปาง
หน่ ว ยจัด การหอพัก นัก ศึก ษา
37.น.ส.พรพรรณ ศรี โรจนกุล (ผจก.หอพัก ล.จ.หอพัก,ลป.01)
หน่ ว ยธุร การ
38.น.ส.ปาจารี ย์ ปวนบุญมี (ผู้ปฏิบตั ิงานบริ หาร ล.จ.หอพัก.ลป.02)
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ราชการ งานคลังและพัสดุ ศูนย์ ลาํ ปาง สํานักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมภิ าค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง (ณ วัน ที่ 26 มีน าคม 2552)
ผู้อาํ นวยการสํานักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมิภาค
นางพรพิมล บุญศิริ (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 8/ขรก.123)

หัวหน้ างานคลังและพัสดุ ศูนย์ ลาํ ปาง
1. – อัตราว่าง- (นักวิชาการเงินและบัญชี พนง.มธ.5144)
นางสาวสุภาณี แก้ วมณี (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป 7/ขรก.33) รักษาการในตําแหน่ง

หมวดการเงินและรายได้

หมวดบัญชี

หมวดพัสดุ

หัวหน้ างาน
ข้ าราชการ
พนง.มธ.
ลจ.งบพิเ ศษ
ลจ.งบรายได้
รวม

หมวดงบประมาณและตรวจก่ อนจ่ าย

1
4
4
1
10

อัต รา (ว่ าง 1 อัต รา)
อัต รา
อัต รา (ว่ าง 1 อัต รา)
อัต รา
อัต รา
อัต รา

หมวดวิเคราะห์ แผนและนโยบาย

หน่ วยรั บ เงิน และจัด สรรเงิน รายได้

หน่ วยบัญชีงบประมาณรายจ่ ายจากรายได้ ฯ

หน่ วยจัด หาพัส ดุ

หน่ วยงบประมาณ

หน่ วยวิเ คราะห์ น โยบายและจัด ทํานโยบายและแผน

2. น.ส.พินาภรณ์ กัณวเศรษฐ (น.การเงินและบัญชี ลจ.พ.568)

4. น.ส.ทัศนีย์ นันต๊ ะภาพ (น.การเงินและบัญชี พนง.มธ.5140)

5. นายเผดิมลาภ สุรัตน์สญ
ั ญา(น.พัสดุ, พนง.มธ.4561)

7. น.ส.ดวงสมร ฟูสาร (ผู้ปฏิบตั งิ านบริ หาร ลจ.ร.004)

9. นางอารี ย์ ตังพระกิ
้
ตติคณ
ุ (น.วิเคราะห์นโยบายและแผน, ลจ.พ.447)

6. นางสาวธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ (ผู้ปฏิบตั งิ านบริ หาร ลจ.พ.577)

หน่ วยจ่ ายเงิน
3. น.ส.ช่อผกา อินถา (ผู้ปฏิบตั งิ านบริ หาร ลจ.พ.569)

หน่ วยบัญชีงบประมาณอื่น ๆ
น.ส.ทัศนีย์ นันต๊ ะภาพ (น.การเงินและบัญชี พนง.มธ.5140)

หน่ วยควบคุม และจําหน่ ายพัส ดุ
นางสาวธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ (ผู้ปฏิบตั งิ านบริ หาร ลจ.พ.577)

10. - อัตราว่าง – (น.วิเคราะห์นโยบายและแผน, พนง.มธ.5703)

หน่ วยตรวจก่ อ นจ่ าย
8. น.ส.สายรุ้ง ดวงดี (น.การเงินและบัญชี พนง.มธ.
5449)

หน่ วยจัด ทําคําขอตัง้ งบประมาณและบริห ารงบประมาณ
นางอารี ย์ ตังพระกิ
้
ตติคณ
ุ (น.วิเคราะห์นโยบายและแผน, ลจ.พ.447)
- อัตราว่าง – (น.วิเคราะห์นโยบายและแผน, พนง.มธ.5703)

หน่ วยโครงการบริก ารสังคม และกองทุน

หน่ วยบัญชีล ูก หนี ้

หน่ วยสัญญาและหลัก ประกัน

น.ส.พินาภรณ์ กัณวเศรษฐ (น.การเงินและบัญชี ลจ.พ.568)

น.ส.ทัศนีย์ นันต๊ ะภาพ (น.การเงินและบัญชี พนง.มธ.5140)

นายเผดิมลาภ สุรัตน์สญ
ั ญา(น.พัสดุ, พนง.มธ.4561)

หัวหน้ าหมวดการเงิน และรายได้

หัวหน้ าหมวดบัญชี

หัวหน้ าหมวดพัส ดุ

น.ส.พินาภรณ์ กัณวเศรษฐ (น.การเงินและบัญชี ลจ.พ.568)

น.ส.ทัศนีย์ นันต๊ ะภาพ (น.การเงินและบัญชี พนง.มธ.5140)

นายเผดิมลาภ สุรัตน์สญ
ั ญา(น.พัสดุ, พนง.มธ.4561)

หัวหน้ าหมวดงบประมาณและตรวจก่ อ นจ่ าย
น.ส.สายรุ้ง ดวงดี (น.การเงินและบัญชี พนง.มธ.5449)

หัวหน้ าหมวดวิเ คราะห์ แ ผนและนโยบาย
นางอารี ย์ ตังพระกิ
้
ตติคณ
ุ (น.วิเคราะห์นโยบายและแผน, ลจ.พ.447)
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ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันหลักกับวิทยาเขตสารสนเทศ
ระหว่าง มธ.ท่าพระจันทร์ และ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง

มธ.ท่าพระจันทร์

มธ.ศูนย์ลาํ ปาง

อาจารย์ประจํา
มธ.ท่าพระจันทร์

อาจารย์ประจํา
มธ.ศูนย์ลาํ ปาง

อาจารย์ประจํา มธ.ท่าพระจันทร์
อาจารย์ประจํา มธ.ท่าพระจันทร์ที่เดินทางมาสอนที่ศูนย์ลาํ ปาง
อาจารย์ประจํา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง

มธ.ท่าพระจันทร์ และ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง มีความเชื่อมโยงด้านอาจารย์ผสู ้ อน โดยจะมีอาจารย์ผสู ้ อน
คณะนิ ติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ จากมธ.ท่ า
พระจันทร์ เดินทางมาสอนที่มธ.ศูนย์ลาํ ปาง โดยที่ มธ.ศูนย์ลาํ ปางมีอาจารย์ผูส้ อนของทั้ง 4 คณะ ประจําอยู่ที่
ศูนย์ลาํ ปางส่ วนหนึ่ ง และมีการเชิญวิทยาการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่อยูใ่ นพื้นที่ส่วนภูมิภาคมาร่ วมจัดการเรี ยน
การสอน
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4. จํานวนอาจารย์ จําแนกตามประเภท คุณวุฒ ิ ตําแหน่ งทางวิชาการ
แบบสรุปจํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒ ิ/ตําแหน่ งทางวิชาการ
วิทยาเขตสารสนเทศ ศูนย์ ลาํ ปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชา โครงการปริญญาตรีวทิ ยาลัยสหวิทยาการจัดการ
วุฒ ิการศึกษา
บุคลากร

สาขาวิชา คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง

ตําแหน่ งวิชาการ

ตรี

โท

เอก

อ.

ผศ.

รศ.

1. อาจารย์
(ข้ าราชการ)
2. อาจารย์
(พนง.มธ)
3. สายสนับสนุน
(ขรก.)
4. ลูกจ้ างประจํา

-

-

-

-

-

-

-

14

3

15

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.ลูกจ้ างชั่วคราว
(งบพิเศษ)
สายสนับสนุน
6. พนักงาน
ราชการ
พนักงานมธ.สาย
สนับสนุน
รวม

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

8

14

3

15

2

วุฒ ิการศึกษา
บุคลากร

สาขาวิชา คณะนิตศิ าสตร์ ภาคปกติ ศูนย์ ลาํ ปาง

ตําแหน่ งวิชาการ

ตรี

โท

เอก

อ.

ผศ.

รศ.

1. อาจารย์
(ข้ าราชการ)
2. อาจารย์
(พนง.มธ)
3. สายสนับสนุน
(ขรก.)
4. ลูกจ้ างประจํา

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.ลูกจ้ างชั่วคราว
(งบพิเศษ)
สายสนับสนุน
6. พนักงาน
ราชการ
พนักงานมธ.สาย
สนับสนุน
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

หมายเหตุ ป.เอก โครงการปริ ญญาตรี วทิ ยาลัยสหวิทยาการจัดการ รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อแล้ว

วุฒ ิการศึกษา
บุคลากร
1. อาจารย์
(ข้ าราชการ)
2. อาจารย์
(พนง.มธ)
3. สายสนับสนุน
(ขรก.)
4. ลูกจ้ างประจํา
5.ลูกจ้ างชั่วคราว
(งบพิเศษ)
สายสนับสนุน
6. พนักงาน
ราชการ
พนักงานมธ.สาย
สนับสนุน
รวม

ตําแหน่ งวิชาการ

ตรี

โท

เอก

อ.

ผศ.

รศ.

-

-

1

1

-

-

-

1

1

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

2

3

-

-
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สาขาวิชา ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศูนย์ ลาํ ปาง
วุฒ ิการศึกษา
ตําแหน่ งวิชาการ
บุคลากร
ตรี
โท เอก อ. ผศ. รศ.
1. อาจารย์
(ข้ าราชการ)
2. อาจารย์
(พนง.มธ)
3. สายสนับสนุน
(ขรก.)
4. ลูกจ้ างประจํา

-

1

-

-

1

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.ลูกจ้ างชั่วคราว
(งบพิเศษ)
สายสนับสนุน
6. พนักงาน
ราชการ
พนักงานมธ.สาย
สนับสนุน
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

4

1

-

สายสนับสนุน : งานบริหารศูนย์ ลาํ ปาง
สํ านักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมภิ าค
วุฒ ิการศึกษา
บุคลากร

สายสนับสนุน : งานคลังและพัสดุ ศูนย์ ลาํ ปาง
สํ านักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมภิ าค
วุฒ ิการศึกษา

ตํา่ กว่ า
ปวช.

ปวช

ปวส

ตรี

โท

1. อาจารย์
(ข้ าราชการ)
2. อาจารย์
(พนง.มธ)
3. สายสนับสนุน
(ขรก.)
4. ลูกจ้ างประจํา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

5.ลูกจ้ างชั่วคราว
(งบพิเศษ,งบรายได้
หน่ วยงาน)

7

8

6

2

6. พนักงานมธ. และ
พนักงานมธ.ชั่วคราว

-

-

1

รวม

7

8

7

หมายเหตุ วุฒิการศึกษาของสายสนับสนุนคือวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการจ้าง/บรรจุ

บุคลากร

ตํา่ กว่ า
ปวช.

ปวช

ปวส

ตรี

โท

1. อาจารย์
(ข้ าราชการ)
2. อาจารย์
(พนง.มธ)
3. สายสนับสนุน
(ขรก.)
4. ลูกจ้ างประจํา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.ลูกจ้ างชั่วคราว
(งบพิเศษ,งบรายได้
หน่ วยงาน)

-

1

2

2

-

5

1

6. พนักงานมธ. และ
พนักงานมธ.ชั่วคราว

-

-

-

3

-

10

1

รวม

-

1

2

5

-
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5. อาคารสิ่ งก่อสร้ าง
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบบริ จาคที่ ดิน จากนายบุ ญ ชู ตรี ทอง สมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ขนาดพื้นที่ 326 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ซึ่ งตั้งอยูห่ มู่ที่
2 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดลําปาง เพื่อให้เป็ นสถานที่จดั การ
เรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง และ ในปี พ.ศ. 2542 นายบุญชู ตรี ทอง ได้แสดง
ความจํานวนบริ จาคทุนทรัพย์จาํ นวน 62,472,651 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารบรรยายรวมเป็ นอาคารแรกบนพื้นที่
อําเภอห้างฉัตร ลักษณะเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 3 ชั้น ตกแต่งด้วยหิ นแกรนิ ต กระเบื้ องดิ นเผา และมี
สัญ ลัก ษณ์ รูปโดมอยู่บริ เวณหน้ามุ ขของอาคาร มี พ้ื น ที่ ใช้สอยทั้งหมด 6,951 ตาราเมตร ประกอบด้วยห้อง
บรรยายขนาดต่ างๆ ห้องประชุ ม ห้องสั มมนา ห้องปฏิ บตั ิ ก ารคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิ บ ัติก ารภาษา ห้องสมุ ด
ห้องพักอาจารย์ ห้องสํานักงาน และหอเกี ยรติยศ โดยเริ่ มก่อสร้างตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2543 แล้วเสร็ จในเดื อน
มิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนิ นทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรี ยนรวม และได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณพระราชทานนามอาคารว่า
“สิ รินธรารัตน์”
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2545 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ประกอบอาคารเรี ยนรวม ระยะที่ 1 วงเงิน 7,440,000 บาท และการ
ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและโรงอาหาร ระยะที่ 1 วงเงิน 25,660,400 บาท และได้ออกแบบระบบ
สาธารณูปการในขั้นที่สองเพื่อเตรี ยมขอตั้งงบประมาณในปี ต่อไป
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 จนถึงปั จจุบนั งานบริ หารศูนย์ลาํ ปางได้ดาํ เนิ นงานด้านกายภาพเพื่อรองรับ
การขยายตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ได้แก่
1. การปรับปรุ งสถานที่ทาํ งานก่อสร้างเดิ มให้เป็ นโกดังเก็บพัสดุ จํานวน 1 หลัง และให้เป็ น
อาคารปฏิบตั ิการชัว่ คราวสาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง
2. ก่อสร้างอาคารบ้านพักบุคลากรโครงการที่ 1 และ 2 รวม 16 ห้อง
3. ก่อสร้างอาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น (อาคารเรี ยนรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง)
หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี 2550 ศูนย์ลาํ ปาง ได้ขอครุ ภณ
ั ฑ์และปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกให้อาคาร
เรี ยนรวม 4 ชั้น สามารถรองรับการเรี ยนการสอนและการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น การขอครุ ภณ
ั ฑ์
สําหรับห้องปฏิบตั ิการสาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ การติดตั้งระบบ
เครื อข่ายและระบบโทรศัพท์ การติดตั้งม่านปรับแสง การปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งประชุมที่ขนย้ายมาจากห้อง
ประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม เป็ นห้องประชุมใหญ่ ณ อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น เป็ นต้น
4. ก่อสร้างอาคารเรี ยนรวมพร้อมระบบสาธารณูปการ ศูนย์ลาํ ปาง (อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น ) เป็ น
อาคารเรี ยนรวมหลังที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดิน จํานวนเงิน
158,000,000 บาท ผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2551 ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างก่อสร้างแล้วเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว สามารถรองรับการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2552 ได้ทนั
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5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ ม ศูนย์ลาํ ปาง เป็ นอาคารขนาด 3 ชั้น ได้รับ
งบประมาณแผ่นดินผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2552 ค่าก่อสร้าง เป็ นเงิน 79,000,000 บาท
ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างเร่ งดําเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็ จภายในเดือนกรกฎาคม 2552
6. ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปางเป็ นอาคารสู ง 5 ชั้น มี
ห้องพักจํานวน 96 ห้อง รองรับนักศึกษาประมาณ 384 คน ได้รับอนุมตั ิให้ยมื เงินจากกองทุนการศึกษาเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 30,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง มีกาํ หนดระยะเวลาคืนเงินทุนภายใน
เวลา 20 ปี ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และนักศึกษาได้เข้าพักอาศัยแล้ว
7. การขยายห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ล าํ ปาง เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่
นัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ตลอดจนบุ ค คลทั่ว ไปได้ม ากขึ้ น โดยเฉพาะในส่ ว นของห้ อ งสมุ ด อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
สํานั ก งานประสานศู น ย์ก ารศึ ก ษาภู มิ ภ าค ได้ข อรั บ การจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยจากรายได้พิ เศษของ
มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อขยายห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ให้มีพ้ืนที่
ให้บริ การเพิม่ ขึ้น
ส่ วนงานด้านกายภาพอื่น ๆ ได้แก่ ขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากประชาชนในจังหวัด
ลําปางในการก่อสร้างอาคารหอพระประดิษฐานพระพุทธรู ปประจํามหาวิทยาลัย งานล้อมรั้วลวดหนามพื้นที่
เพื่อแสดงอาณาเขตโดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง เป็ นระยะทาง 3,440 เมตร ได้รับการ
สนับสนุ นจากนายบุญชู ตรี ทอง ในการทําป้ ายประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปางติดผนังอาคาร สิ
ริ นธรารัตน์ ได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงในการติดตั้งป้ ายชื่ อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
คร่ อมถนนทางหลวงลําปาง-เชียงใหม่ และงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการติดตั้งป้ายชื่อคร่ อมถนนทางเข้า
มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากองค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัดลําปางในการขยายถนนทางเข้า
มหาวิทยาลัยจากด้านถนนซู เปอร์ ไฮเวย์ จาก 2 ช่ องทางจราจร เป็ น 4 ช่ องทางจราจร (ขนาด 2 x 8 เมตร)
พร้อมเกาะกลางถนน
และได้รับความร่ วมมือจากธนาคารทหารไทย (มหาชน) สาขาห้างฉัตรเพื่อติดตั้งตู ้
เอทีเอ็มในการอํานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้ขอรับ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้มีสถานที่รองรับการทํากิจกรรมต่าง ๆ การจัดนิ ทรรศการ การแข่งขันกีฬา การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของนักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
6. สิ่ งอํานวยความสะดวกด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การให้บริ การห้องสมุดและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษาภูมิภาค
ห้องสมุดศูนย์ลาํ ปางได้พฒั นาการให้บริ การหลากหลายรู ปแบบในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษาภูมิภาค เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองเพิม่ ขึ้น โดยในภาพรวม ห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง ได้ดาํ เนินการโครงการที่สาํ คัญ ดังนี้
- เพิ่มจํานวนหนังสื อให้มากขึ้น โดยปั จจุบนั ห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง มีหนังสื อ 50,254 เล่ม
แบ่งเป็ น หนังสื อภาษาไทย 40,880 เล่ม หนังสื อภาษาต่างประเทศ 4,881 เล่ม วิทยานิพนธ์ 4,493 เล่ม
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- ให้บริ การ Book Delivery ร่ วมกับสํานักหอสมุด และห้องสมุดสาขา โดยมีสถิติการให้บริ การ
คือ ศูนย์ลาํ ปางยืมจากห้องสมุดท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิ ต จํานวน 156 เล่ม ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิ ตยืมจาก
ศูนย์ลาํ ปาง 385 เล่ม รวม 541 เล่ม
- โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ล าํ ปางกับ สํ านั ก หอสมุ ด ได้แ ก่ บุ ค ลากร
สํานักหอสมุ ดเป็ นวิท ยากร ณ ศู น ย์ลาํ ปาง ในโครงการจัดอบรมการแนะนําการสื บ ค้นฐานข้อมู ลออนไลน์
โครงการจัดอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการและการอ้างอิง และการส่ งบุคลากรห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง เข้าร่ วม
อบรม/กิ จกรรมต่ างๆ ในโครงการและเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ Best Practice บริ การยืม -คื น วัสดุ ส ารสนเทศออกนอก
ห้องสมุด โครงการ วิจยั และพัฒนางานด้านวิชาการ โครงการศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ฮ่องกง โครงการประชุม
วิชาการการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพ Book Delivery โครงการสํารวจหนังสื อ Inventory
- โครงการบริ การวิชาการสู่สงั คมของห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง ได้ดาํ เนินการ ดังนี้ อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่โรงเรี ยนลําปางเทคโนโลยีศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบตั ิที่หอ้ งสมุดศูนย์ลาํ ปาง เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม
2551 การจัดอบรมการแนะนําการสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 โครงการจดหมาย
เหตุสญ
ั จรสู่ สถานศึกษา เรื่ อง เอกสารจดหมายเหตุ : ทุนทางวัฒนธรรม แหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เมื่อวันที่ 6
สิ งหาคม 2551 การจัดอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการและการอ้างอิง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ได้มีความร่ วมมือกับศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ สํานักนายกรัฐมนตรี (Mini TCDC) จัดมุมห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง เพือ่
ให้บริ การฐานข้อมูล และหนังสื อด้านการออกแบบ อันเป็ นเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และผูป้ ระกอบการในจังหวัดลําปางและจังหวัดใกล้เคียงมาใช้หอ้ งสมุดเพื่อการออกแบบ โดย Mini TCDC สู่
ภูมิภาค ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปางยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่องตลอดปี
สถิติการใช้หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ในรอบปี การศึกษา 2551 ที่ผา่ นมา
มีผใู ้ ช้บริ การทั้งหมด 66,646 คน
2. มีการติดตั้งระบบสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย
มธ.ศูนย์ลาํ ปาง มีการติดตั้งระบบสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตไร้สายไว้บริ การสําหรับนักศึกษา
และอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยบริ เวณอาคารสิ รินธรารัตน์ เพื่อให้นกั ศึกษาและอาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพาส่ วนตัวได้โดยสะดวก และในปี งบประมาณ 2552 จะ
มีการติดตั้งระบบเครื อข่ายครอบคลุมทุกอาคารที่มีการจัดการเรี ยนการสอน กิ จกรรมนักศึกษา จนถึงอาคาร
หอพักนักศึกษา ทําให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ สามารถเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบไร้สายได้ในอาณา
บริ เวณที่กว้างมากขึ้น
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3. มีการใช้ชุดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนทางไกล (Teleconference
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่ มธ.ศูนย์ ได้มีการนําระบบ Teleconference มาใช้ในการเรี ยนการ
สอนระหว่างลําปางกับท่าพระจันทร์เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอนและเพื่อเป็ นการ
ประหยัดงบประมาณค่าเดินทางของอาจารย์ที่ตอ้ งเดินทางจากกรุ งเทพฯมาสอนที่ลาํ ปาง
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7. งบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรในการบริหารและจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง จําแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

ปี งบประมาณ
2540

2541

2542

2543

760,000

2544

2545

2546

2547

งบประมาณแผ่นดิน
- งบดําเนินการ

- 9,000,000

305,060

- งบลงทุน

- 3,300,000

-

รวมงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ.
- งบดําเนินการ

- 12,300,000 305,060

760,000

34,377,900

-

2,062,900

34,377,900

-

400,000

- งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

- งบอุดหนุนฝ่ ายอธิการบดี สนง.อธิการบดี

-

-

-

-

-

-

200,000

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกํากับ
- งบดําเนินการ
- งบลงทุน
- งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
รวมงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกํากับ

400,000

-

9,510,700

5,0

9,510,700

5,0

9,747,000 13,408,600 20,149,300 20,099,300

6,184,800 9,747,000
-

-

2,062,900

200,000

รวมงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ.

6,184,800

-

-

50,000

13,408,600 20,149,300 20,149,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,501,400 14,
-

13,501,400 14,
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ประเภทงบประมาณ

ปี งบประมาณ
2540

2541

2542

2543

697,036

2544

2545

1,911,680

1,038,850

227,660

1,014,750

848,220

75,958

251,476

4,071,680

463,187

822,117

1,290,326

4,299,340

1,477,937

1,670,337

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

งบกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนา มธ.
- งบดําเนินการ

-

-

192,200

- งบลงทุน

-

-

-

-

-

192,200

รวมงบกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

200,000

697,036

1,911,680

1,837,847

468,039

1,120,392

748,656

-

280,000

-

824,614

1,837,847

748,039

1,120,392

12,700,000 6,682,060 11,204,036 17,383,180 55,817,526 24,448,640 24,490,037 21,085,137 68,399,914 91,810,278 132,746,859 58,526,032

หมายเหตุ
1 ในปี 2540 - 2545 ได้รับงบประมาณเป็ นปี การศึกษาจึงรายงานงบประมาณเป็ นปี การศึกษา (1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป)
2. ในปี 2546 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนรอบปี งบประมาณจากเดิมใช้รอบปี การศึกษา ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ 1 มิถุนายน จนถึง 31 พฤษภาคม
ของปี ถัดไปมาเป็ นรอบปี งบประมาณแผ่นดิน เริ่ มตั้งแต่ 1 ตุลาคม จนถึง 30 กันยายนของปี ถัดไป และในช่วงระยะเวลาของการปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยได้
จัดทํางบประมาณออกเป็ น 2 ช่วงเลา คือปี 2545 ระยะเวลา 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2545 เป็ นเวลา 4 เดือน และปี 2546 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2545 30 กันยายน 2546 เป็ นเวลา 12 เดือน โดยรวมระยะเวลาทั้ง 2 ช่วง เป็ นเวลา 16 เดือน โดยการบริ หารงบประมาณแบบต่อเนื่อง ดังนั้นจึงรายงานงบประมาณ
ที่ได้รับตามปี งบประมาณ ตั้งแต่ปี 2546 เป็ นต้นไป
3. ในปี 2552 มีงบประมาณได้ประมาณการรายรับงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพือ่ การพัฒนา มธ. รวมจํานวน 1,120,392 บาท และมี
ยอดคงเหลือสะสม ณ ปี การศึกษา 2551 จํานวน 2,409,704 บาท รวมมีงบประมาณงบกองทุนค่าธรรมเนียมในปี งบประมาณ 2552 รวมเงินสะสม ทั้งสิ้ นจํานวน 3,530,096 บาท
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8. ปัญหาและอุปสรรค
ในรอบระยะเวลาตั้งแต่มีการเริ่ มเปิ ดการเรี ยนการสอนจนถึงปั จจุบนั การดําเนิ นงานในส่ วน
ภูมิภาค มีการดําเนินงานที่มีลกั ษณะค่อนข้างแตกต่างจากหน่วยงานส่ วนกลาง จึงมีอุปสรรคปั ญหาในด้านต่าง ๆ
ซึ่ งก็ได้มีการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้การดําเนิ นงานในส่ วนภูมิภาคมี ประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานได้แก่
8.1 ระบบงานด้านงานคลังและพัสดุ ปั ญหาเกิ ดจากบุคลากรที่ประจําอยู่ภูมิภาคไม่มีความรู ้
ความชํานาญในด้านการคลัง งบประมาณ และการจัดทําบัญชี ซึ่งทําให้การดําเนินงานล่าช้า ไม่มีการจัดทําบัญชี
ตามมาตรฐาน ไม่สามารถปิ ดบัญชี งบประมาณได้ในปี แรก ๆ และอาจทําให้หน่ วยงานเกิ ดความผิดทางด้าน
งบประมาณได้ โดยปั ญหานี้ ได้เร่ งแก้ไขโดยการพัฒนาบุคลากร จัดส่ งบุคลากรทีเกี่ ยวข้องไปอบรมเพื่อให้มี
ความรู ้และนํามาใช้ในการดําเนิ นงานได้ และจัดจ้างให้หน่ วยงานภายนอกซึ่ งเป็ นสํานักงานรับจัดทําบัญชี มา
ช่วยในการจัดระบบและทําบัญชี โดยปัจจุบนั สามารถปิ ดบัญชีและวางระบบด้านการเงินและบัญชีได้แล้ว
8.2 อัตราการลาออกของบุคลากรค่อนข้างสู ง ทําให้ระบบงานในหน่วยงานขาดความต่อเนื่ อง
และเกิดความล่าช้า ได้มีการเร่ งแก้ไขโดยจัดสวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้างชัว่ คราวให้ทดั เทียมกับส่ วนกลางเพื่อ
สร้างขวัญและกําลังใจ และจัดส่ งบุคลากรเข้าร่ วมอบรมพัฒนาศักยภาพตามสายงานเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความ
เข้าใจในงาน ตลอดจนเกิ ดความรั ก และผูก พัน กับ หน่ วยงานเสริ ม สร้ างความจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ก ร โดยเมื่ อ
บุคลากรเกิ ดความเข้าใจในงาน รักองค์กร และมีความก้าวหน้าและเติบโตขึ้น ทําให้ลดอัตราการลาออกของ
บุคลากรลงได้ระดับหนึ่ง
8.3 เนื่องจากศูนย์การศึกษาภูมิภาคอยูห่ ่างไกลจากส่ วนกลาง ทําให้ได้รับเอกสารล่าช้า และเมื่อ
ดําเนินการเสร็ จแล้วต้องมีระยะเวลาการส่ งทางไปรษณี ยซ์ ่ ึงต้องใช้เวลาในการจัดส่ งนานกว่าปกติ เกิดผลกระทบ
จากการได้รั บ เอกสารล่ าช้า ทําให้ เจ้า หน้ าที่ มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านน้ อ ย อาจเร่ ง รี บ และทําให้ เกิ ด
ข้อผิดพลาดมาก รวมทั้งเมื่อดําเนิ นงานเสร็ จแล้วถึงขั้นตอนการจัดส่ งก็ใช้ระยะเวลานานทําให้ส่งงานช่าล้ากว่า
กําหนด ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขโดยการประสานงานและจัดส่ งเอกสารทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์
9. ข้ อเสนอแนะ
แผนงานในอนาคต
เพื่อสนองตอบนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีศกั ยภาพ สํานักงานประสานศูนย์
การศึกษาภูมิภาค มีแผนงานในอนาคตที่สาํ คัญ ดังนี้
9.1 จัดทําผังแม่บทใหม่สาํ หรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาทางด้านกายภาพสําหรับศูนย์ลาํ ปางต่อไป
9.2 สนับสนุ นการเรี ยนการสอนสาขาวิชาที่เปิ ดใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
ในปี การศึกษา 2552 อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ภาคปกติ คณะนิ ติศาสตร์ และหลักสู ตร
ปริ ญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9.3 ผลักดันให้เกิดการบริ การสังคมอย่างเต็มรู ปแบบ
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9.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจน ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา กายภาพ ทุนการศึกษา ตลอดจนสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือต่างๆ
9.5 โครงการกี ฬาเชื่ อมความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กบั องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ นการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี แ ละแสวงหาความร่ ว มมื อ ในด้า น ต่ า ง ๆ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย กับองค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด / ตําบล เป็ นประจําทุ ก ปี โดยในปี 2552 ศู น ย์ลาํ ปางจะเป็ น
เจ้าภาพกีฬาห้างฉัตรสานสัมพันธ์ เพื่อเป็ นทดสอบสนามกีฬาและเตรี ยมรองรับการเปิ ดใช้อาคารอเนกประสงค์
และสนามกีฬาในร่ ม ศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งกําหนดแล้วเสร็ จในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
9.6 พัฒนาบุคลากรให้มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีถึงดีมาก รวมทั้งเสริ มสร้างจิตสํานึกให้มี
ความรักองค์กร
9.7 การนําระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล (competency) โดยพัฒนา
อบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ของทุกตําแหน่งงาน เพื่อให้ พร้อมที่จะ
รองรับการทํางานในศูนย์การศึกษาภูมิภาคให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
9.8 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เช่น ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนํา
ข้อมูลมาใช้ตดั สิ นใจในด้านการบริ หารได้ทนั เวลา
อีกทั้งเป็ นประโยชน์ที่จะเอื้ออํานวยแก่การทํางานด้าน
ประกันคุณภาพและการวางแผนการดําเนินงานในด้านอื่น ๆ
9.9สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับห้องสมุดและองค์กรต่างๆในภาคเหนือและตะวันออก เพื่อ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ

และจัดกิจกรรมร่ วมกัน

อันเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในศูนย์การศึกษาภูมิภาคให้เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
9.10 โครงการพัฒนาทางด้านกายภาพ
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ข้ อคิดเห็นการประเมินความสํ าเร็จของการทํางาน การเปรียบเทียบผล-เป้ าหมายของหน่ วยงาน
งานบริหารศูนย์ ลาํ ปาง
สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาคมีวสิ ยั ทัศน์และพันธกิจในการดําเนินงาน ดังนี้
วิสยั ทัศน์หน่วยงาน : สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค เป็ นหน่วยงานสนับสนุนที่มีศกั ยภาพในการ
บริ หารงานตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ ภูมิภาคอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
พันธกิจหน่วยงาน:
1. มีระบบบริ หารจัดการศูนย์การศึกษาภูมิภาคที่มีประสิ ทธิภาพ
2. สนับสนุนการเรี ยนการสอนทั้งในระดับปริ ญญาตรี และการศึกษาต่อเนื่องระดับสูง
ชั้นนําระดับประเทศ
3. เป็ นผูน้ าํ ในการให้บริ การด้านวิชาการที่มีคุณภาพแก่สงั คม
4. สนับสนุนการเป็ นศูนย์วจิ ยั ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดับภูมิภาค
(ศูนย์พทั ยา)
ดังนั้น งานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง จึงขอเสนอความคิดเห็นการประเมินความสําเร็ จของการทํางาน
ของหน่วยงานตามภารกิจหลัก ดังนี้
1. มีระบบบริหารจัดการศูนย์ การศึกษาภูมภิ าคทีม่ ีประสิทธิภาพ
โดยมีแผนงาน คือ
เสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิ ทธิภาพ คล่องตัว โดยให้มีแผนงาน
และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การอย่างมีคุณภาพและเป็ นที่พึงพอใจ รวมถึงปรับปรุ งภูมิทศั น์ และสภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษา
ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความร่ มรื่ น เป็ นระเบียบและปลอดภัย อันเป็ นการส่ งเสริ มบรรยากาศทาง
วิชาการและแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้
ทั้งนี้ สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค ได้กาํ หนดเป้าประสงค์ของหน่วยงานในกรอบ
เวลา 5 ปี (ปี งบประมาณ 2550-2554) กําหนดผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 และกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จของผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายดังนี้
เป้าประสงค์หน่วยงาน
1. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
ผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายในปี งบประมาณ 2552
1.1 มีแผนและมีข้นั ตอน การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
1.2 ระบบการทํางานที่คล่องตัว ตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ
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1.3 ระบบการสนับสนุนการเรี ยนการสอนมีมาตรฐานเทียบเท่าส่ วนกลาง
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
1.1.1 จํานวนแผนงานที่ได้รับการกําหนด
1.1.2 มีการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่เหมาะแก่สภาพของศูนย์
การศึกษา
1.1.3 ร้อยละของแผนงานที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ
เปรียบเทียบผล-เป้ าหมาย
การดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในปี งบประมาณ 2552 อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ
สําหรับภาพรวมของความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ในปี ที่ผา่ นๆ มา สํานักงาน
ประสานฯ ได้กาํ หนดเกณฑ์ข้นั ตํ่าของผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไว้ที่ ร้อยละ 65 หากไม่ถึงเกณฑ์ดงั กล่าว
จะไม่ได้รับเงินเพิ่มประสิ ทธิภาพ ซึ่งทําให้บุคลากรมีความกระตือรื อร้นมากขึ้น ทั้งนี้ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง ในรอบปี งบประมาณ 2551 (ประเมิน 2 ครั้ง) จํานวน 31 คน มีค่าเท่ากับ ร้อยละ
82.0097 ซึ่งถือว่าบุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้
เป้าประสงค์หน่วยงาน
2. ผูใ้ ช้บริ การทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ
ผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายในปี งบประมาณ 2552
2.1 บริ การด้านต่างๆ มีคุณภาพ
2.2 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการให้บริ การด้านต่าง ๆ
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
2.1.2 จํานวนผูร้ ้องเรี ยนไม่เกินร้อยละ 5 ของผูใ้ ช้บริ การ
เปรียบเทียบผล-เป้ าหมาย
การดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในปี งบประมาณ 2552 อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ
ทั้งนี้ ในรอบปี งบประมาณ 2551 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการให้บริ การของงานบริ หาร
ศูนย์ลาํ ปาง มีค่าเท่ากับ 3.66 (คะแนนเต็ม 5) โดยเมื่อเทียบเกณฑ์ เทียบเป้าหมาย และเทียบพัฒนาการ สํานักงาน
ฯ ได้รับคะแนนดังกล่าวตามภารกิจหลักของการประกันคุณภาพสํานักงานฯ ที่ 5 คะแนน
เป้าประสงค์หน่วยงาน
3. ทําให้ศูนย์การศึกษาภูมิภาคมีทศั นียภาพที่สวยงาม เป็ นระเบียบ ร่ มรื่ น และปลอดภัย
ผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายในปี งบประมาณ 2552
3.1 ภูมิทศั น์และภูมิทศั น์ของศูนย์การศึกษาภูมิภาคมีความสวยงาม ร่ มรื่ น เป็ นระเบียบ และ
ปลอดภัย
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ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
3.1.1 มีแผนการดําเนินงานปรับปรุ งภูมิทศั น์และการพัฒนาทางกายภาพทุกปี
3.1.2 ร้อยละของแผนงานที่ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ
เปรียบเทียบผล-เป้ าหมาย
การดําเนินงานตามตัวชี้วดั ในปี งบประมาณ 2552 อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ โดยได้
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ตามผังแม่บท และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์หน่วยงาน
4. ศูนย์การศึกษาภูมิภาคมีการเปิ ดหลักสู ตรการเรี ยนการสอน หลักสู ตรฝึ กอบรม และ
ผลงานวิจยั เพิม่ ขึ้นทุกปี
ผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนโยบายในปี งบประมาณ 2552
4.1 หลักสู ตรการเรี ยนการสอน และการฝึ กอบรมตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4.2 การสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และชุมชน
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของผลที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
4.1.1 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการเรี ยนการสอนและการฝึ กอบรม
4.1.2 จํานวนผูใ้ ช้บริ การที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งต่างๆเพิ่มขึ้น
4.1.4 จํานวนกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และ
ชุมชน
เปรียบเทียบผล-เป้ าหมาย
1. ในรอบปี งบประมาณ 2551 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนในส่ วนของศูนย์
ลําปางที่ระดับคะแนน 4.33 (คะแนนเต็ม 5) โดยเมื่อเทียบเกณฑ์ เทียบเป้าหมาย และเทียบพัฒนาการ สํานักงานฯ
ได้รับคะแนนดังกล่าวตามภารกิจหลักของการประกันคุณภาพสํานักงานฯ ที่ 5 คะแนน
2. ในปี การศึกษา 2552 ศูนย์ลาํ ปาง มีนกั ศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 700 คน เป็ น 900 คน เนื่องมาจาก
การเปิ ดหลักสูตรปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ ภาคปกติ และจะเพิม่ ขึ้นเป็ น 1,500 คน ในอีก 3 ปี ข้างหน้าเมื่อนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์มีนกั ศึกษาครบ 4 ชั้นปี นอกจากนี้ จะมีเปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ใน
ภาคการศึกษา 2/2552 ซึ่งจะทําให้มีนกั ศึกษาเพิ่มขึ้น
3. ด้านงบประมาณ ศูนย์ลาํ ปางได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น ทั้งจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานท้องถิ่น
หน่วยงานภายนอก เช่น ในปี งบประมาณ 2552 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างถนนและหลังคาคลุม
ทางเดินจากหอพักนักศึกษามายังอาคารเรี ยนรวม จํานวนเงิน 1,960,000 บาท ได้รับเงินบริ จาคจากสํานักพิมพ์
วิญญูชน ในการสร้างศาลาที่พกั ผูโ้ ดยสาร มธ.ศูนย์ลาํ ปาง และถนนรอบหอพักนักศึกษา ระยะที่ 1 จํานวนเงิน
1,000,000 บาท เป็ นต้น
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4.
ศูนย์ลาํ ปางได้รับงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดจ้างทําโครงการวิจยั ของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเพิม่ ขึ้นทุกปี
2.

สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและการศึกษาต่ อเนื่องระดับสู งชั้นนํา

ระดับประเทศ
โดยมีแผนงาน คือ
สนับ สนุ น การจัดการเรี ยนการสอนในระดับ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโทตามนโยบายขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเท่าเทียมกับส่ วนกลางทั้งด้านอัตรากําลัง ห้องเรี ยน ห้องสมุด
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
งานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง ได้ดาํ เนินการดังนี้
2.1 จัดการเรี ยนการสอนวิชาพื้นฐานส่ วนที่ 1 ให้แก่ทุกหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาํ ปาง
2.2 จัดการเรี ยนการสอนให้แก่สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ น
สาขาที่ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.3 ดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับเข้า
การจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาให้ทุกหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง (ส่ วนเป้าหมายการรับเข้า วิธีการคัดเลือก ขึ้นอยูก่ บั
คณะเจ้าของหลักสู ตร และสําหรับช่วงเวลาการคัดเลือกทั้งกระบวนการ ขึ้นกับสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ดังนั้น หากจะเปรียบเทียบผล-เป้ าหมาย ในเรื่ องจํานวนนักศึกษา
ที่ในบางปี รับเข้าตํ่ากว่าจํานวนที่ต้ งั ไว้ จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ระหว่างคณะเจ้าของหลักสู ตร มธ.ศูนย์ลาํ ปาง และสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล) ตัวอย่างเช่น การรับเข้าในปี การศึกษา 2552 งานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ซึ่งผลปรากฏว่ามีผสู ้ มัครมากขึ้น
จํานวนมาก แต่ผสู ้ มัครต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ซึ่งคณะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ (การกําหนด
คะแนนขั้นตํ่าของนักเรี ยน ของแต่ละวิชา) และจากนั้น ผูส้ มัครที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะ
หล่นหายไปในระหว่างรอการยืนยันสิ ทธิกบั สํานักทะเบียนฯ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ประกาศให้ยนื ยันสิ ทธิก่อน (เป็ นกลยุทธ์การรับเข้าในปัจจุบนั เนื่องจากนักเรี ยน
ต้องการความแน่นอนในการที่จะมีสถานที่เรี ยนมากกว่ารอสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสี ยง)
2.4 พัฒนาห้องเรี ยน ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ ให้มีครุ ภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัย เหมาะกับการใช้
งาน ได้แก่
- ห้องเรี ยน ประกอบด้วยครุ ภณ
ั ฑ์ประจําห้องเรี ยนที่ทนั สมัยได้มาตรฐาน ได้แก่ เครื่ อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่ องสํารองไฟฟ้า โทรทัศน์แอลซีดี
เครื่ องเล่นดีวีดี เครื่ องขยายเสี ยง ลําโพง ไมโครโฟน จอรับภาพ เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ
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- ห้องสมุด นอกจากให้บริ การยืม-คืน ระบบปกติแล้ว ยังให้บริ การยืม-คืนระหว่าง
ห้องสมุดที่ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิ ต-ศูนย์พทั ยา-ศูนย์ลาํ ปาง (Book Delivery)
นอกจากนี้ ยังให้บริ การห้องสมุดแบบเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (สื่ อมัลติมีเดีย) และขยายการ
ให้บริ การสําหรับนักศึกษาหอพักฯ และนักศึกษาที่ตอ้ งการค้นคว้าช่วงเย็น
- ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ รวมถึงอาคารปฏิบตั ิการชัว่ คราวคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศูนย์ลาํ ปาง ได้พยายามจัดหาสถานที่และครุ ภณ
ั ฑ์สาํ หรับการปฏิบตั ิการเพื่อสนับสนุน
การเรี ยนการสอนคณะต่างๆ เช่น อาคารปฏิบตั ิการและห้องปฏิบตั ิการของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จํานวน 8 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา 2 ห้อง และในอนาคตที่จะดําเนินการเร็ วๆ นี้ ได้แก่ ห้อง
One-way Mirror Room สําหรับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้องศาลจําลอง สําหรับ
คณะนิติศาสตร์ และการจัดตั้ง Social Community Lab สําหรับการฝึ กปฏิบตั ิของ
นักศึกษาทุกคณะในศูนย์ลาํ ปาง
2.5 กรณี ดา้ นอัตรากําลัง ศูนย์ลาํ ปาง ได้พยายามผลักดันให้มีโครงการสร้างการบริ หารงาน
ภายในที่มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น และได้ขอรับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างงบพิเศษ เพื่อทดแทนลูกจ้างชัว่ คราว งบรายได้ของศูนย์ลาํ ปาง ทั้งนี้ เพื่อให้
บุคลากรมัน่ ใจกับสถานภาพของตนเอง รักองค์กร อันเป็ นรากฐานของการพัฒนางานด้าน
บุคลากรในหลายๆ ด้าน
3. เป็ นผู้นําในการให้ บริการด้ านวิชาการทีม่ ีคุณภาพแก่สังคม
โดยมีแผนงานคือ
สนับสนุนและแสวงหาความร่ วมมือจากศิษย์เก่า ผูน้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ชุมชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และส่ วนราชการในพื้นที่ เพื่อดําเนินกิจกรรมด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาความเจริ ญของ
ท้องถิ่น เช่น การจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริ การวิชาการสู่ สงั คม
เพื่อให้ความรู ้และพัฒนาแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ การขอใช้ทรัพยากรเครื่ องมือจักรกลจากส่ วนราชการ
ใกล้เคียงเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน การเป็ นวิทยากรร่ วมกับส่ วนราชการในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่น โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรอําเภอห้างฉัตร
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์
ลําปาง ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง ได้เข้าร่ วมเป็ นที่ปรึ กษาและกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
ของจังหวัดลําปาง เพื่อนําความรู ้ทางทางด้านวิชาการไปบริ การสังคมและหน่วยงาน และได้การให้สถาบันต่างๆ
เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ตลอดปี
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2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ยังได้จดั โครงการให้บริ การวิชาการเอง โดยร่ วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักเสริ มศึกษาและบริ การสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทศบาลนครลําปาง องค์การ
ยูเนสโก และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง มีคณะกรรมการบริ การวิชาการสู่ สงั คม แยกออกจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถดําเนินการให้บริ การวิชาการแก่ภูมิภาคได้อย่างเต็มที่และคล่องตัว
เปรียบเทียบผล-เป้ าหมาย
เนื่องจากงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง และงานคลังและพัสดุ ศูนย์ลาํ ปาง เป็ นหน่วยงานสนับสนุน
การให้บริ การวิชาการสู่ สงั คม เช่น สนับสนุนสถานที่และยานพาหนะ บุคลากร ระบบการจัดการ ดังนั้นหาก
เปรี ยบเทียบผล-เป้าหมายที่วา่ “เป็ นผูน้ าํ ในการให้บริ การด้านวิชาการที่มีคุณภาพแก่สงั คม” จะต้องอาศัยปัจจัย
อื่นและจากหน่วยงานอื่นเข้ามาร่ วม เช่น บุคลากรสายวิชาการที่สามารถเป็ นวิทยากรได้เอง และสามารถชี้นาํ ได้
ว่าวิชาการด้านใดที่เหมาะสม สอดคล้องกับภูมิภาค

