ผลการดําเนินงาน สํ านักงานประสานศูนย์ การศึกษาภูมิภาค
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง

อาจารย์ ดร.ชาติชาย เชษฐสุ มน

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง

ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์พทั ยา

นางพรพิมล บุญศิริ

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค

สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาคเป็ นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะ
เป็ นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนทั้งในระดับปริ ญญาตรี

และระดับปริ ญญาโท

สาขาวิชาต่างๆ การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คมตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ ภูมิภาค เพื่อให้
ศูนย์การศึกษาส่ วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย เป็ นศูนย์การศึกษาที่เต็มรู ปแบบ มีความเป็ นอิสระ คล่องตัว เป็ น
ผูน้ าํ ในการให้บริ การด้านวิชาการที่มีคุณภาพแก่สงั คม สร้างเสริ มศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ มีวิธีคิด และวิถีความเป็ นธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังหน้าที่ในการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่หลากหลายรู ปแบบและครอบคลุมเป้าหมายอย่างทัว่ ถึงทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงทางภาคเหนือและภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง โดยในปี การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาํ ปาง มีการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ 3 หลักสู ตร และภาคบัณฑิต 1
หลักสู ตร และมีนกั ศึกษารวมทั้งสิ้ น 752 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา มีระดับปริ ญญาโท 2
หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรการจัดการเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา และหลักสู ตรพัฒนาชุมชน
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์พทั ยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีนกั ศึกษารวมทั้งสิ้ น 190 คน และในปี
การศึกษา 2552 ได้มีการเปิ ดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา ได้แก่ หลักสู ตรนวัตกรรมการ
บริ การ วิทยาลัยนวัตกรรม และหลักสู ตรการเมืองการปกครองสําหรับนักบริ หาร คณะรัฐศาสตร์
ในปี 2551 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการ
จัดโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่3) พ.ศ.2551 และได้ประกาศใช้ขอ้ บังคับดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 27
ตุลาคม พ.ศ.2551 เป็ นต้นไป โดยแก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่ วนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีการจัดโครงสร้างการบริ หารงานภายใน 2 งาน ได้แก่ งาน
บริ หารศูนย์ลาํ ปาง และงานบริ หารศูนย์พทั ยา เป็ น 3 งาน โดยอีก 1 งาน ได้แก่ งานคลังและพัสดุ ศูนย์ลาํ ปาง
เพื่อบริ หารจัดการด้านคลังและพัสดุของฝ่ ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง ให้มีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพ
ปี การศึกษา 2551 สํานักงานประสานศูนย์การศึกษา มีการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่สาํ คัญ
ดังนี้

2
1. ด้ านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
นอกจากมีหน้าที่หลักในการจัดตารางสอน/ตารางสอบ การเดินทางมาสอน ทะเบียนนักศึกษา
การจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุสารสนเทศ ระบบเครื อข่าย การบริ หารอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ ห้องสมุด ห้องอาหาร การรักษาพยาบาล หอพักสําหรับนักศึกษาและบ้านพักบุคลากร ภารกิจที่
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอื่น ๆ ได้แก่
1.1 การรับเข้า ศูนย์การศึกษาภูมิภาค มีการดําเนินงานการรับเข้าศึกษาที่ค่อนข้างอิสระจาก
ส่ วนกลาง โดยเฉพาะการคัดเลือกเข้า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งได้ให้นกั เรี ยนที่มีภูมิลาํ เนา
โรงเรี ยนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ มีสิทธิสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 2 คณะ เพื่อขยาย
โอกาสให้นกั เรี ยนมีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มากขึ้น

ทั้งนี้

ศูนย์ลาํ ปางได้เน้นการ

ประชาสัมพันธ์อย่างมากเพือ่ ให้ผอู ้ ยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับเข้าและหลักสู ตรที่เปิ ดใน
ภูมิภาคอย่างทัว่ ถึง มีการจัดนิทรรศการแนะนําหลักสู ตรตามโรงเรี ยนในจังหวัดต่างๆ จัดโครงการแนะแนว
การศึกษาในสถานที่ (Open House) และโครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ (Road Show) ไปยังโรงเรี ยน
ต่างๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดเดือนสิ งหาคมและเดือนกันยายน 2551
1.2 การให้บริ การห้องสมุดและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษาภูมิภาค
ห้องสมุดศูนย์ลาํ ปางได้พฒั นาการให้บริ การหลากหลายรู ปแบบในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษาภูมิภาค เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้
ด้วยตนเองเพิม่ ขึ้น โดยในภาพรวม ห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง ได้ดาํ เนินการโครงการที่สาํ คัญ ดังนี้
- เพิม่ จํานวนหนังสื อให้มากขึ้น โดยปัจจุบนั ห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง มีหนังสื อ 50,254 เล่ม
แบ่งเป็ น หนังสื อภาษาไทย 40,880 เล่ม หนังสื อภาษาต่างประเทศ 4,881 เล่ม วิทยานิพนธ์ 4,493 เล่ม
- ให้บริ การ Book Delivery ร่ วมกับสํานักหอสมุด และห้องสมุดสาขา โดยมีสถิติการ
ให้บริ การ คือ ศูนย์ลาํ ปางยืมจากห้องสมุดท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิ ต จํานวน 156 เล่ม ท่าพระจันทร์และศูนย์
รังสิ ตยืมจากศูนย์ลาํ ปาง 385 เล่ม รวม 541 เล่ม
- โครงการความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดศูนย์ลาํ ปางกับสํานักหอสมุด ได้แก่ บุคลากร
สํานักหอสมุดเป็ นวิทยากร ณ ศูนย์ลาํ ปาง ในโครงการจัดอบรมการแนะนําการสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์
โครงการจัดอบรมการเขียนรายงานทางวิชาการและการอ้างอิง และการส่ งบุคลากรห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง เข้า
ร่ วมอบรม/กิจกรรมต่างๆ ในโครงการและเปลี่ยนเรี ยนรู ้ Best Practice บริ การยืม-คืนวัสดุสารสนเทศออกนอก
ห้องสมุด โครงการ วิจยั และพัฒนางานด้านวิชาการ โครงการศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ฮ่องกง โครงการประชุม
วิชาการการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
คุณภาพ Book Delivery โครงการสํารวจหนังสื อ Inventory
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- โครงการบริ การวิชาการสู่ สงั 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 การศึกษาที่ผา่ นมา มี
ผูใ้ ช้บริ การทั้งหมด 66,646 คน
ห้องสมุดศูนย์พทั ยาได้พฒั นาการให้บริ การหลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศ
มากขึ้น ให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มขึ้น
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2551 – เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ศูนย์พทั ยา ได้เปิ ดให้บริ การห้องสมุด แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลมี
จํานวนหนังสื อทั้งหมด 6,799 เล่ม ได้แก่
ประเภททรัพ ยากรสารสนเทศ
โสตฯ

หนังสื อ

อ้างอิง

ทัว่ ไป
ไทย
อังกฤษ
รวม

วิทยา เอกสาร เยาวชน
นิพ นธ์

183

5,223

413

125

215

12

-

418

90

-

11

3

183

5,641

503

125

226

15

นว

รวม

นิยาย
94 6,265
12

106 6,799

ส่ วนสถิติจาํ นวนผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(มิถุนายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2552) จําแนกได้ดงั นี้
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บริการห้ องสมุด
การเข้าใช้บริ การห้องสมุด
การยืมทรัพยากร
สารสนเทศ
การยืมหนังสื อระหว่าง
ห้องสมุด (ห้องสมุดอื่น
ขอยืม)

มิ.ย. ก.ค.
600 520

ปี 2551
ส.ค.
ก.ย. ต.ค.
490 440
574

พ.ย.
444

ธ.ค.
313

1,411 1,553

1,744

1,666

649

1,492

1,138

710

1,072

11,435

16

13

7

20

15

9

14

120

10

16

ปี 2552
ม.ค. ก.พ.
381
345

1.3 การปรับปรุ งการให้บริ การในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนของศูนย์ลาํ ปาง
เพื่อให้การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย์ลาํ ปางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สํานักงานฯ
ได้ปรับปรุ งการให้บริ การในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนของศูนย์ลาํ ปางตามกลไกของการประกันคุณภาพ
ของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
- การจ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่อาจารย์ผสู ้ อนทางบัญชีธนาคารแทนเงินสดเพื่อป้องกัน
ความเสี่ ยง
- การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อห้องเรี ยน อุปกรณ์ภายในห้องเรี ยน อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของศูนย์ลาํ ปาง
- การให้อาจารย์ประจําศูนย์ลาํ ปางในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง และสาขา
ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่งานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง สนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอน มีส่วนร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ให้บริ การโดยตรงเพื่อความโปร่ งใส และ
เป็ นธรรมในระบบการประเมินของสํานักงานฯ
- การจัดส่ งบุคลากรสํานักงานร่ วมอบรมหลักสู ตรต่างๆ ประจําปี งบประมาณ 2551 โดยมี
บุคลากรร่ วมอบรมทั้งหมด 28 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ 38 โครงการ รวมจํานวนที่อบรมทั้งสิ้ น
857.5 ชัว่ โมง
1.4 การเพิ่มครุ ภณ
ั ฑ์ในห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์ของศูนย์ลาํ ปาง ประกอบด้วย
- ห้องปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-access Learning Center)
- ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab)
- ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา (Sound Lab)
- ห้องปฏิบตั ิการด้านการออกแบบ (Computer Graphic Design)
ทั้งนี้ ในปี 2551 ศูนย์ลาํ ปาง ได้ขอรับครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิการด้านการออกแบบจากมูลนิธิอา
กอนชู (Agon Shu Foundation) เพิม่ เติมจากที่ได้รับแล้วในปี 2550 ให้ครบตามจํานวนที่ต้ งั เป้าหมายไว้ เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนด้านการออกแบบ
รวมมูลค่าครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิการด้านการออกแบบที่ศูนย์

รวม
4,107
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ลําปางขอรับการสนับสนุนเกือบ 2,000,000 บาท ซึ่งทําให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง มี
ห้องปฏิบตั ิการด้านการออกแบบที่ทนั สมัยที่สุดในภูมิภาคภาคเหนือ
1.5 การเพิ่มสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในศูนย์ลาํ ปาง
เนื่องจากศูนย์ลาํ ปางมีการเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านวิชาการ การ
บริ การสู่ สงั คม มหาวิทยาลัยจึงได้เพิ่มสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากรหลายประการ คือ
- การสร้างหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีอยูเ่ ดิมและนักศึกษาใหม่
ในปี การศึกษา 2552 ให้สามารถพักอาศัยได้ภายในมหาวิทยาลัย สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองนักศึกษา
ตลอดจนเป็ นการสร้างเสริ มบรรยากาศของศูนย์ลาํ ปางให้มีชีวิตชีวา
- การให้ร้านสะดวกซื้อ (7-eleven) มาเปิ ดทําการภายในมหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาเปิ ดสาขา ณ ศูนย์ลาํ ปาง
- ก่อสร้างโรงอาหารให้หอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
1.6 การปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง และศูนย์พทั ยา
เนื่องจากศูนย์ลาํ ปางมีการก่อสร้างอาคารใหม่หลายอาคาร ซึ่งบางอาคารได้แล้วเสร็ จไปแล้ว
บางอาคารอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง จึงมีโครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
ของการเป็ นศูนย์การศึกษา โดยโครงการที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วได้แก่
- โครงการปรับปรุ งขยายพื้นที่หอ้ งสมุด จํานวนเงิน 1,500,000 บาท
- โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ (ศูนย์ลาํ ปาง) ระยะที่ 1 ได้ปรับปรุ งในพื้นที่ตรงข้ามหอพระพุทธ
ธรรมทิฐิศาสดา บริ เวณหน้าอาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น จํานวนเงิน 300,000 บาท
- ร่ วมกับ สอมธ. ในการปลูกต้นไม้ 120 ต้น บริ เวณด้านหลังอาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น จนถึง
ด้านหน้าหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
- ปรับปรุ งถนนรอบหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง พร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์ เฟส 1 จํานวน
เงิน 370,000 บาท
- โครงการก่อสร้างศาลาที่พกั ผูโ้ ดยสาร บริ เวณทางเข้า มธ.ศูนย์ลาํ ปาง จํานวนเงิน 700,000
บาท
- โครงการออกแบบปรับปรุ งภูมิทศั น์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ระยะที่ 1 จํานวน
เงิน 110,000 บาท
- โครงการจัดทําป้ายชื่อคณะ และป้ายชื่อหอพักนักศึกษา จํานวนเงิน 236,800 บาท
โครงการที่จะดําเนินการในเร็ วๆ นี้ ได้แก่
- โครงการก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมทางเดินจากอาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น ไปหอพัก
นักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง งบประมาณ 1,960,000 บาท
- โครงการจัดทําป้ายบอกทางภายนอกอาคาร และผังจราจร งบประมาณ 2,000,000 บาท
- โครงการทาสี และปรับปรุ งพื้นที่โรงอาหาร งบประมาณ 470,000 บาท
- โครงการต่อเติมหลังคาด้วย Metal Sheet และติดตั้งโคมไฟ Down Light สําหรับห้องสมุด
งบประมาณ 267,500 บาท
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- โครงการปรับปรุ งถนนรอบหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง พร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์ เฟส 2
งบประมาณ 450,000 บาท
- โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ (ศูนย์ลาํ ปาง) ระยะที่ 2 จํานวนเงิน 500,000 บาท
- โครงการปลูกต้นไม้ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์ลาํ ปาง ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยปลูกต้นไม้จาํ นวน 1,500 ต้น
- โครงการ ”ร่ วมใจภักดิ์ รักษ์ตน้ ไม้ ๒๕๕๑” เนื่ องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา
ได้เล็งเห็นความสําคัญต่อภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ จึงได้จดั ทําโครงการปลูกต้นไม้ “ ร่ วมใจภักดิ์
รั ก ษ์ตน้ ไม้ ๒๕๕๑” ได้กาํ หนดเป้ าหมายของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นผูบ้ ริ ห ารและบุ คลากร มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์,ผูบ้ ริ หารและบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น,ศิษย์เก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปั จจุ บ ัน ,บุ ค ลากรจากหน่ ว ยงานต่ าง ๆ , ประชาชนทัว่ ไป ,นัก เรี ยนจากโรงเรี ย นใกล้เคี ยง โดยมุ่ งหวังให้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่ วมกัน เกิดความสัมพันธ์อนั ดี และเกิดเครื อข่ายเชื่อมโยงในการเข้า
มามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ดิน นํ้า และป่ าไม้ ร่ วมทั้งการช่วยลดปั ญหาของภาวะโลกร้อน โดยได้ปลูกต้นไม้
ทั้งหมด 462 ต้น หญ้าแฝก จํานวน 50,000 ต้น ต้นไผ่จาํ นวน 988 ต้น และทานตะวันอีกจํานวน 20 ไร่ เมื่อ
วันที่ 22 สิ งหาคม 2551
2. ด้ านการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การให้ บริการสั งคม และการร่ วมมือกับชุ มชนท้ องถิ่น
สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ การ
ให้บริ การสังคมแก่หน่วยงานที่เปิ ดการเรี ยนการสอนที่ศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยา ซึ่งศูนย์การศึกษาภูมิภาคของ
มหาวิทยาลัยมีบทบาททั้งในฐานะเป็ นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่ วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
สนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยในการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทอ้ งถิ่นและบริ การวิชาการสู่ สงั คม
กิจกรรมที่สาํ คัญได้แก่
2.1 กิจกรรมทางวิชาการ
- 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 รอง
อธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง ปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “นโยบายและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่งเดียว
และต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ การบริ หารจัดการเมือง เพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็ง
ภายใต้การอยูร่ ่ วมกันในสังคม” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลําปาง จัดโดยเทศบาลนคร
ลําปาง ร่ วมกับหน่วยงานสังคมและมนุษยศาสตร์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค องค์การยูเนสโก และสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย
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- มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์พ ัท ยา จัด โครงการ แนะนํา การใช้ห้ อ งสมุ ด สํ าหรั บ
นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นกั ศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษามีทกั ษะในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ประกอบในการศึกษา และวิจยั ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยาเป็ นแหล่ง
สารสนเทศหนึ่ งที่สาํ คัญ และมีบทบาทสําคัญในการให้ความรู ้ดา้ นการสื บค้นสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ ให้กบั นักศึกษา การแนะนําการใช้ห้องสมุด และเทคนิ คการสื บค้นสารสนเทศให้กบั นักศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็ นภารกิ จที่สําคัญอย่างยิ่งที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
สื บค้นสารสนเทศให้ได้ตรงตามความต้องการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 ณ ห้อง
ออดิ ทอเรี ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา โดยมีผูเ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 67 คน จากนักศึ กษาสาขาพัฒ นา
ชุมชน รุ่ นที่ 3 และนักศึกษาสาขาการบริ หารเทคโนโลยี รุ่ นที่ 17
- ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์พ ัท ยา ในฐานะ เป็ นหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
สารสนเทศ ได้ตระหนักเห็นความสําคัญในการให้บริ การผูใ้ ช้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่หลากหลายรู ปแบบ
จึงได้จดั โครงการอบรมการสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์ข้ ึน เพื่อเพิ่มทักษะการสื บค้นสารสนเทศให้กบั สมาชิก
ห้องสมุดสามารถสื บค้นได้รวดเร็ วฉับไว ไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของจํานวนบุคลากร เวลา สถานที่ ในการสื บค้น
และการเข้าถึงเนื้ อหาสารสนเทศ เพื่ อให้สามารถสนับสนุ น การเรี ยนการสอน การค้น คว้าวิจยั ของอาจารย์
นักวิชาการ บุ คลากร และนัก ศึ กษา เมื่ อวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องคอมพิ วเตอร์ วิท ยาลัยนวัตกรรม
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ รวม 32 คน
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ได้จดั โครงการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น
เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมได้รับความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการฐานข้อมูล สามารถจัดทําระบบฐานข้อมูลทางด้านวิถี
ชี วิ ต ชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ทัก ษะและความชํา นาญการของคนในชุ ม ชนของผลิ ต ภัณ ฑ์ พ้ื น บ้านที่ มี
ความสําคัญเชิ งเศรษฐกิจในชุ มชน และสร้างความร่ วมมือในการดําเนิ นการจัดทําฐานข้อมูลท้องถิ่นในพื้นที่
อํา เภอบางละมุ ง จัง หวัด ชลบุ รี ต่ อ ไปในอนาคต เมื่ อ วัน ที่ 10-11 กรกฎาคม 2551 ณ ห้ อ งออดิ ท อเรี ย ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จํานวน 50 คน
2.2 การให้บริ การสังคม
-ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง ผูช้ ่วย
อธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง เข้าร่ วมเป็ นที่ปรึ กษาและกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของจังหวัด
ลําปาง เพื่อนําความรู ้ทางทางด้านวิชาการไปบริ การสังคมและหน่วยงาน
- การให้สถาบันต่างๆ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ตลอดปี
การศึกษา เช่น ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 25 คน เข้าศึกษา
ดูงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 คณะกรรมการและสมาชิก สอมธ. 140 คน เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 8
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พฤศจิกายน 2551 ฝ่ ายการนักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา มธ. ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารงานกับ
ศูนย์ลาํ ปาง เมื่อวันที่ 21- 24 กุมภาพันธ์ 2552
2.3 การให้ความร่ วมมือกับหน่วยงาน และชุมชนในท้องที่
กิจกรรมที่ศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยาได้เข้าร่ วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่
- พิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิ งหาคม
- การวางพานพุม่ งานพิธีต่างๆ
- พิธีรดนํ้าดําหัวผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง ข้าราชการและข้าราชการการเมืองชั้นผูใ้ หญ่
- ศูนย์ลาํ ปางร่ วมกับสํานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการปาฐกถา
ราชบัณฑิตสัญจร เรื่ อง การปกครองท้องถิ่นไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุ ขสําราญ ราชบัณฑิต เมื่อ
วันที่ 22 สิ งหาคม 2551
- ศูนย์ลาํ ปาง ร่ วมกับสํานักงานกิจการยุติธรรม จัดอบรมหลักสู ตรหลักกระบวนการยุติธรรม
(ภูมิภาค) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 – 4 ธันวาคม 2551
- ศูนย์ลาํ ปางร่ วมออกร้านแสดงผลงานนักศึกษาและจัดนิทรรศการหลักสู ตรในงานฤดูหนาว
และงานกาชาดจังหวัดลําปาง ประจําปี 2551 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 – 4 มกราคม 2552
- ศูนย์ลาํ ปางเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กบั หน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ กีฬาห้าง
ฉัตรสานสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในอําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551
- ศูนย์ลาํ ปางร่ วมกับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลําปาง และโรงพยาบาลลําปาง รับบริ จาค
โลหิ ต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ปี ละ 4 ครั้ง
- อํานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษาศูนย์ลาํ ปาง ในการประกวดขบวนรถในเทศกาลลอย
กระทง และขบวนแห่ เทียนพรรษา ซึ่งจากการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องหลายปี ทําให้ศูนย์ลาํ ปางมีชื่อเสี ยง
ทางด้านนี้กบั ท้องถิ่นอย่างมาก
- ร่ วมขอบคุณสื่ อมวลชนในเทศกาลปี ใหม่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่ อท้องถิ่นในการ
ข่าวสารและเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ได้จดั โครงการผ้าป่ าหนังสื อเพื่อเด็กรักการอ่าน เพื่อ
รวบรวมหนังสื อต่างๆ ที่เหมาะสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาจากแหล่งต่างๆ เช่ น บุคลากรในหน่ วยงาน
ต่างๆ สํานักพิมพ์ ตลอดจนนักศึกษา เป็ นต้น เพื่อนําไปให้บริ การนักเรี ยนในโรงเรี ยน 3 แห่งได้แก่ โรงเรี ยนวัด
โป่ ง โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรี ยนบ้านมาบประชัน เป็ นจุดเริ่ มต้นในการส่ งเสริ มการรั กการอ่าน
ให้กบั เยาวชน
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- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยาได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ซึ่ งเทศบาลตําบล
โป่ ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลโป่ งเข้าร่ วมกิจกรรม ในงานนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยาได้มอบทุนการศึกษาสําหรับผูท้ ี่ชนะการประกวดเรี ยงความในหัวข้อ
“ห้องสมุดในฝันของฉัน” จํานวน 9 รางวัล และได้จดั ซุม้ ให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมและรับของรางวัล เมื่อวันที่
9 มกราคม 2552
3. ขอรับการสนับสนุนทางด้ านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศ เพื่อ
พัฒ นาพืน้ ทีแ่ ละจัดหาอุปกรณ์ การเรียนการสอนของศูนย์ การศึกษาภูมภิ าค
นอกจากการได้รับสนับสนุนทางด้านงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากรายได้พิเศษ
ของ มธ. แล้ว สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาคยังได้รับมอบหมายให้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ จาก
ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ความร่ วมมือ และวัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน โดยในปี การศึกษา 2551 ได้รับการสนับสนุนเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
3.1 Agon Shu Foundation ได้บริ จาคเครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับการออกแบบ (Graphic
Design) อีกจํานวน 12 เครื่ อง จากเดิมที่ได้รับบริ จาคแล้ว จํานวน 13 เครื่ อง รวมมูลค่าที่ได้รับบริ จาคมูลค่า
2,000,000 บาท เพื่อให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง มีหอ้ งปฏิบตั ิการ Computer Graphic
Design Studies Lab ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง และได้บริ จาคทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง จํานวน 20 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท เป็ นเวลา 4
ปี ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยมูลนิธิอากอนชูได้ติดตามผลการเรี ยนและมีความพึงพอใจกับผลการเรี ยน
ของนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเป็ นอย่างมาก
3.2 องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ลํา ปางได้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณภายในวงเงิ น
1,9600,000 บาท เพื่อก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมทางเดินจากอาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น ไปยังหอพักนักศึกษา
มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
3.3 สํานักพิมพ์วิญญูชนได้บริ จาคเงิน 1,000,000 บาท เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดสร้างศาลาที่พกั
ผูโ้ ดยสารบริ เวณทางเข้ามธ.ศูนย์ลาํ ปาง จํานวนเงิน 700,000 บาท และปรับปรุ งถนนรอบหอพักนักศึกษา มธ.
ศูนย์ลาํ ปาง พร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์ เฟส 1 จํานวนเงิน 370,000 บาท (ส่ วนเกินได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย)
4. ด้ านการพัฒ นาทางกายภาพของศูนย์ การศึกษาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
4.1 อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น (อาคารเรี ยนรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง)
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หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี 2550 ศูนย์ลาํ ปาง ได้ขอครุ ภณ
ั ฑ์และปรับปรุ งสิ่ งอํานวย
ความสะดวกให้อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น สามารถรองรับการเรี ยนการสอนและการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เช่น การขอครุ ภณ
ั ฑ์สาํ หรับห้องปฏิบตั ิการสาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
การติดตั้งระบบเครื อข่ายและระบบโทรศัพท์ การติดตั้งม่านปรับแสง การปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งประชุมที่ขน
ย้ายมาจากห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม เป็ นห้องประชุมใหญ่ ณ อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น เป็ นต้น
4.2 โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยนรวมพร้อมระบบสาธารณูปการ ศูนย์ลาํ ปาง (อาคารเรี ยนรวม
5 ชั้น )
เป็ นอาคารเรี ยนรวมหลังที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งได้รับงบประมาณ
แผ่นดิน จํานวนเงิน 158,000,000 บาท ผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2551 ขณะนี้อยูใ่ นระหว่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สามารถรองรับการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2552 ได้ทนั
4.3 อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ ม ศูนย์ลาํ ปาง
เป็ นอาคารขนาด 3 ชั้น ได้รับงบประมาณแผ่นดินผูกพันต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2550-2552 ค่าก่อสร้าง เป็ นเงิน 79,000,000 บาท ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างเร่ งดําเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็ จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2552
4.4 อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
เป็ นอาคารสู ง 5 ชั้น มีหอ้ งพักจํานวน 96 ห้อง รองรับนักศึกษาประมาณ 384 คน ได้รับอนุมตั ิ
ให้ยมื เงินจากกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 30,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
มีกาํ หนดระยะเวลาคืนเงินทุนภายในเวลา 20 ปี ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และนักศึกษาได้เข้าพัก
อาศัยแล้ว
4.5 การขยายห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาและบุคลากร ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในส่ วนของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้พเิ ศษของมหาวิทยาลัย

จํานวนเงิน

1,500,000

บาท

เพื่อขยายห้องสมุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ให้มีพ้นื ที่ให้บริ การเพิม่ ขึ้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ พ ทั ยา
4.6 ระบบสาธารณูปการและอาคารฝึ กอบรมท้องถิ่น
เป็ นโครงการก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค (ไฟฟ้า นํ้าประปา ถนน) และการก่อสร้างอาคาร
ฝึ กอบรมท้องถิ่น เป็ นอาคารสู ง 2 ชั้น เนื้ อที่ใช้สอย 2,686 ตร.ม. และการก่ อสร้ างสนามฟุตบอลและอาคาร
กิจกรรมทางการศึกษา (ศาลาพักผ่อนรู ปโดมบนยอดเขามถตูม) โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินผูกพัน 3 ปี งบประมาณ (2550-2552) จํานวน 57,225,800 บาท และเงิน
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งบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยสมทบอีกจํานวน 14,306,400 บาท รวมทั้งสิ้ น 71,532,200 บาทเพื่อก่อสร้าง
ระบบสาธารณู ปการและอาคารฝึ กอบรมท้องถิ่น และได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรี จํานวน 5,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารกิจกรรมทางการศึกษา (ศาลาพักผ่อนรู ปโดมบนยอด
เขามะตูม) และสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง โดยในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ในการก่อสร้าง และทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ว่าจ้างบริ ษทั ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูค้ วบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการ
ก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้า (16 กรกฎาคม 2550-20 มีนาคม 2552) ดังนี้
- ผลงานสะสมตามแผนงาน

82.23%

- ผลงานที่ดาํ เนินการได้จริ ง

68.59%

- ผลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงาน

20.64%

- คิดเป็ นความล่าช้าประมาณ

144.6 วัน

สรุ ปผลการดําเนินงาน
1. งานก่อสร้างระบบสาธารณูปการ
1.1 งานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก
- ดําเนินการแล้วเสร็ จ
1.2 งานก่อสร้างถนนทางเข้าหลักพร้อมทางเท้าบริ เวณหน้าเขาซากครก
- ดําเนินการแล้วเสร็ จ (ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี)
1.3 งานก่อสร้างอาคารกิจกรรมทางการศึกษา (ศาลาพักผ่อนรู ปโดมบนยอดเขามะตูม)
- ความก้าวหน้า 77%
1.4 งานก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง
- ความก้าวหน้า 30%
1.5 งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์บริ เวณบ้านพักศูนย์ฝึกอบรมการบริ หารงานท้องถิ่น
- ดําเนินการแล้วเสร็ จ
1.6 งานปรับปรุ งขยายบ่อนํ้าหมายเลข 3 4 5
- ความก้าวหน้า 55%
1.7 งานก่อสร้างระบบส่ งนํ้าประปา
- ความก้าวหน้า 95%
1.8 งานก่อสร้างระบบประปาภายใน มธ.ศูนย์พทั ยา
- ความก้าวหน้า 3%
2. งานก่อสร้างอาคารฝึ กอบรมท้องถิ่น (แล้วเสร็ จ 60%)
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2.1 งานโครงสร้าง
- ดําเนินการแล้วเสร็ จ
2.2 งานสถาปัตยกรรม
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กและมุงกระเบื้องหลังคา ดําเนินการแล้วเสร็ จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 ดําเนินการแล้วเสร็ จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ 2 ดําเนินการแล้วเสร็ จ
- งานฉาบปูนผนังชั้นที่ 1 ดําเนินการแล้วเสร็ จ
- งานฉาบปูนผนังชั้นที่ 2 ดําเนินการแล้วเสร็ จ
- งานติดตั้งวงกบประตูไม้ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ก้าวหน้า 95%
- งานติดตั้งราวกันตกชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ก้าวหน้า 55%
- งานติดตั้งโครงเหล็กผนังไม้เฌอร่ า ก้าวหน้า 10%
2.3 งานระบบไฟฟ้า
- งานเดินท่อสําหรับร้อยสายไฟ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ก้าวหน้า 98%
2.4 งานระบบสุ ขาภิบาลและเครื่ องกล
- งานติดตั้งท่อระบบประปาชั้นที่ 1 ดําเนินการแล้วเสร็ จ
- งานติดตั้งระบบประปาชั้นที่ 2 ก้าวหน้า 84%
- งานติดตั้ง Support และท่อนํ้ายาแอร์ช้ นั ที่ 1 และชั้นที่ 2 ก้าวหน้า 80%
5. แผนงานในอนาคต
เพื่อสนองตอบนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีศกั ยภาพ สํานักงานประสานศูนย์
การศึกษาภูมิภาค มีแผนงานในอนาคตที่สาํ คัญ ดังนี้
5.1 จัดทําผังแม่บทใหม่สาํ หรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาทางด้านกายภาพสําหรับศูนย์ลาํ ปางต่อไป
5.2 สนับสนุนการเรี ยนการสอนสาขาวิชาที่เปิ ดใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
ในปี การศึกษา 2552 อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ภาคปกติ คณะนิ ติศาสตร์ และหลักสู ตร
ปริ ญ ญ าโท คณ ะสั ง คมสงเคราะห์ ศาสตร์ และเตรี ยมความพ ร้ อ มของอาคารฝึ กอบ รมท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา เพื่อรองรับการจัดอบรมหลักสู ตรการบริ หารงานท้องถิ่น ที่จะจัดขึ้นอย่าง
น้อย 12 ครั้ ง/ปี (ตามบัน ทึ ก ข้อตกลงกับองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัดชลบุ รี) และการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรการเมืองการปกครองสําหรับนักบริ หาร
5.3 ผลักดันให้เกิดการบริ การสังคมอย่างเต็มรู ปแบบ
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5.4 ประสานงานกับหน่ วยงานภายนอกในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจน ผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อพัฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ กษา กายภาพ ทุ นการศึ กษา ตลอดจนสร้ าง
เครื อข่ายความร่ วมมือต่างๆ
5.5 โครงการกีฬาเชื่ 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 าง ๆ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย กับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด / ตําบล เป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2552 ศูนย์ลาํ ปางจะเป็ น
เจ้าภาพกีฬาห้างฉัตรสานสัมพันธ์ เพื่อเป็ นทดสอบสนามกีฬาและเตรี ยมรองรับการเปิ ดใช้อาคารอเนกประสงค์
และสนามกีฬาในร่ ม ศูนย์ลาํ ปาง ซึ่งกําหนดแล้วเสร็ จในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
5.6 พัฒนาบุคลากรให้มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีถึงดีมาก รวมทั้งเสริ มสร้างจิตสํานึกให้มี
ความรักองค์กร
5.7 การนําระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล (competency) โดยพัฒนา
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ของทุกตําแหน่งงาน เพื่อให้ พร้อมที่จะ
รองรับการทํางานในศูนย์การศึกษาภูมิภาคให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5.8 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เช่น ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนํา
ข้อมูลมาใช้ตดั สิ นใจในด้านการบริ หารได้ทนั เวลา

อีกทั้งเป็ นประโยชน์ที่จะเอื้ออํานวยแก่การทํางานด้าน

ประกันคุณภาพและการวางแผนการดําเนินงานในด้านอื่น ๆ
5.9

สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับห้องสมุดและองค์กรต่างๆในภาคเหนือและตะวันออก

เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ และจัดกิจกรรมร่ วมกัน อันเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในศูนย์การศึกษาภูมิภาคให้เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
5.10

โครงการพัฒนาทางด้านกายภาพ
..........................................

