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ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค

สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภู มิภาคเป็ นหน่ วยงานในสังกัดสํานักงานอธิ การบดี มี
ฐานะเป็ นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนทั้งในระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาต่ างๆ การให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคมตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึ กษาสู่ ภู มิภาค
เพื่ อให้ ศูน ย์ก ารศึ ก ษาส่ วนภู มิ ภ าคของมหาวิท ยาลัย เป็ นศู น ย์ก ารศึ ก ษาที่ เต็ม รู ป แบบ มี ความเป็ นอิ ส ระ
คล่องตัว เป็ นผูน้ าํ ในการให้บริ การด้านวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคม สร้างเสริ มศักยภาพของนักศึกษาให้มี
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีวิธีคิด และวิถีความเป็ นธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังหน้าที่ในการสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่หลากหลายรู ปแบบและครอบคลุมเป้าหมายอย่างทัว่ ถึง
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงทางภาคเหนือและภาคตะวันออก เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริ ง
ในปี 2551 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การจัดโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2551
ให้จดั แบ่ งโครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบของสํานักงานประสานศูนย์การศึกษา
ภูมิภาคจาก 2 งาน ได้แก่ งานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง และงานบริ หารศูนย์พทั ยาเพิ่มขึ้น 1 งาน ได้แก่ งานคลังและ
พัสดุ ศูนย์ลาํ ปาง เพื่อให้บริ หารจัดการของศูนย์ลาํ ปางมีประสิ ทธิภาพและความคล่องตัว
ในปี การศึ ก ษา 2552 มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ล ํา ปาง ได้จ ัด การเรี ย นการสอน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติ 4 หลักสู ตร และภาคบัณฑิต 1 หลักสู ตร รวมนักศึกษาทั้งสิ้ น 950 คน
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พทั ยา ได้จดั การเรี ยนการสอนหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท 2 หลักสู ตร
ได้แก่ หลักสู ตรการจัดการเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา และหลักสู ตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ ศูนย์พทั ยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวมนักศึกษาทั้งสิ้ น 190 คน
ในปี การศึกษา 2552 เป็ นปี แรกที่คณะนิติศาสตร์ ได้ขยายการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี
ภาคปกติ ไปที่ ศูนย์ลาํ ปาง และที่ ศูนย์พทั ยาเป็ นปี แรกเช่ นกันที่ คณะรัฐศาสตร์ ได้ไปเปิ ดหลักสู ตรระดับ
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ปริ ญญาโทสาขาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริ หาร รวมทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมได้เปิ ดหลักสู ตรเพิ่มขึ้น
อีก 1 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรนวัตกรรมการบริ การ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค มีผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ ๆ ในการสนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารงานของศูนย์การศึกษาภูมิภาคทั้ง 2 แห่ ง ดังนี้
1. ด้านสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
นอกเหนื อจากหน้าที่ ประจําในการจัดตารางสอน/ตารางสอบ อํานวยความสะดวกให้แก่
อาจารย์/วิทยากรในการเดินทางมาสอน ทะเบียนนักศึกษา การจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนู ปกรณ์
วัสดุสารสนเทศ ดูแลระบบเครื อข่าย การบริ หารอาคารสถานที่และยานพาหนะ ห้องสมุด ห้องอาหาร การ
รักษาพยาบาล หอพักสําหรับนักศึกษาและบ้านพักบุคลากร ยังได้สนับสนุ นการดําเนิ นงานเรื่ องต่าง ๆ ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.1 การรับเข้า ดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรับเข้าศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ศูนย์ลาํ ปาง ซึ่ งค่อนข้าง
อิ สระจากส่ วนกลาง และเป็ นปี แรกที่ ได้ขยายโอกาสให้นักเรี ยนที่ มีภูมิลาํ เนาโรงเรี ยนในเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนื อ มี สิ ท ธิ ส มัค รสอบคัด เลื อ กเข้าศึ ก ษาที่ ศู น ย์ล าํ ปางได้ 2 คณะ ดังนั้น สํานัก งานประสานศู น ย์
การศึกษาภูมิภาคจึงเป็ นฝ่ ายเลขานุการในการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะที่เปิ ดการเรี ยนการ
สอนที่ศูนย์ลาํ ปาง ฝ่ ายวิชาการและสํานักทะเบียน ฯ เพื่อกําหนดแนวทางดําเนิ นการเกี่ยวกับการสมัคร การ
สอบและประกาศต่าง ๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผอู ้ ยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
รับเข้าและหลักสู ตรที่เปิ ดในภูมิภาคอย่างทัว่ ถึง มีการจัดนิทรรศการแนะนําหลักสู ตรตามโรงเรี ยนในจังหวัด
ต่างๆ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในสถานที่ (Open House) และโครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่
(Road Show) ไปโรงเรี ยนต่างๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดเดือนสิ งหาคมและเดือนกันยายน 2552
1.2 การให้บริ การห้องสมุดและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษาภูมิภาค
ห้องสมุ ดศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พ ทั ยาได้พ ฒ
ั นาการให้บริ การทรั พยากรสารสนเทศที่ มีท้ งั
จํานวนเพิ่มขึ้น มีความหลากหลายรู ปแบบมากขึ้น ตลอดทั้งส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มขึ้น
ได้แก่
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู ้
เป็ นหน่วยงานที่ส่งเสริ มและสนับสนุนด้านการเรี ยนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ระดับปริ ญญาตรี ตลอดจนผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

ห้องสมุดตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 ของอาคารสิ รินธรารัตน์ มีพ้นื ที่

ทั้งหมด 790 ตารางเมตร ห้องสมุดได้นาํ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการให้บริ การโดยใช้โปรแกรม
Horizon สําหรับให้บริ การด้านต่างๆ เช่น การสื บค้นข้อมูลของห้องสมุด การสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การ
ยืมต่อด้วยตนเอง เป็ นต้น ซึ่งสามารถสื บค้นด้วยคอมพิวเตอร์ มีการจัดหมวดหมู่หนังสื อตามระบบห้องสมุด
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รัฐสภาอเมริ กนั (Library of Congress Classification) ห้องสมุดเปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น. และได้ขยายเวลาเปิ ดบริ การตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อบริ การ
สําหรับนักศึกษาหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง และบุคลากรที่พกั อาศัยในบ้านพักบุคลากร มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือวัสดุสิ่งตีพิมพ์ ประกอบด้วย
หนังสื อทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ตําราเรี ยน หนังสื ออ่านประกอบการเรี ยน หนังสื อ
สํารอง หนังสื อทัว่ ไป วิทยานิพนธ์ รายงานนักศึกษา นวนิยายเรื่ องสั้น ซึ่งมีท้ งั หมดประมาณ 46,000 เล่ม
มีวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ กึ่งวิชาการและนิตยสาร ประมาณ 150 ชื่อเรื่ อง
มีการจัดหาโดยการสัง่ รับและได้รับอภินนั ทนาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีหนังสื อพิมพ์จาํ นวน
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ฉบับ

นอกจากนี้ยงั มีจุลสารและแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่ องไว้บริ การอีกด้วย

สําหรับวัสดุไม่ตีพิมพ์

ประกอบด้วย Video Tape, CD-Rom, Tape Cassettes, VCD และ DVD
งบประมาณการจัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ห้องสมุดได้รับงบประมาณจาก
กองทุ น ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นาประจําปี การศึ ก ษา 2552 งบรายได้ มธ.ศู น ย์ล าํ ปาง และ
งบประมาณที่นาํ ส่ งและได้รับจัดสรรเป็ นหนังสื อคืนจากสํานักหอสมุด
ผลงานที่สาํ คัญ
1. ขยายพื้นที่หอ้ งสมุดเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิม่ มากขึ้น ซึ่งได้เน้นการให้บริ การสื่ อมัล
ติมิเดียและบริ การอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นห้องสมุดมีชีวติ
2. จัดทําโครงการพัฒนาองค์ความรู ้ เรื่ อง การอบรมการสื บค้นฐานข้อมูลออนไลน์
Westlaw วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิ รินธรา
รัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
3. จัดทําโครงการพัฒนาองค์ความรู ้ เรื่ อง การจัดเก็บรายการอ้างอิงและการจัดเก็บ
บรรณานุกรมโดยการใช้โปรแกรม EndNote X3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิ รินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลําปาง
4. เข้าประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ Book Delivery ร่ วมกับสํานักหอสมุด เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาบริ การ Book Delivery ให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ขยายเวลาเปิ ดบริ การห้องสมุดทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-19.30 น.
6. เพิ่มจํานวนหนังสื อที่ให้ยมื ของนักศึกษาปริ ญญาตรี จาก 5 เล่ม เพิม่ เป็ น 10 เล่ม
7. ให้บริ การ Renew หนังสื อที่ยมื จากยืมได้ติดต่อกัน 2 ครั้ง สามารถ Renew หนังสื อที่ยมื
ได้ไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง
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แผนงานในอนาคตห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง
โครงการปรับปรุ งเว็บเพจห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง
โครงการปรับปรุ งและพัฒนางานบริ การวารสารและหนังสื อพิมพ์
โครงการพัฒนาการเข้าถึงการบริ การสื บค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการจัดทํา CAI แนะนําการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดศูนย์ลาํ ปาง
โครงการปรับปรุ งบริ การสื่ อมัลติมิเดีย
โครงการจัดการความรู ้หอ้ งสมุดสัมพันธ์จงั หวัดลําปาง
โครงการสนับสนุนองค์ความรู ้สาํ หรับนักศึกษาฝึ กงาน
โครงการพัฒนาบริ การยืม-คืนด้วยระบบ Self Check
โครงการจัดทําฐานข้อมูลหนังสื อสํารอง
โครงการจัดทํา E-Book
โครงการอบรมการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
โครงการบริ การข่าวสารทันสมัยเฉพาะบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic SDI Services)
1.3 การพัฒนาปรับปรุ งด้านบริ หารจัดการและสนับสนุนการเรี ยนการสอนของศูนย์ลาํ ปาง
สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค ได้พฒั นาปรับปรุ งการให้บริ การสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนของศูนย์ลาํ ปางตามกลไกของการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ดังนี้
- ปรั บ ปรุ งขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ งานให้ส ามารถเบิ ก จ่ ายค่ าที่ พ กั ของอาจารย์ที่ เดิ น ทางมา
บรรยายที่ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง ให้แก่โรงแรมที่ให้เครดิตแก่มธ.ศูนย์ลาํ ปาง จาก เดิมก่อนมีการปรับปรุ งขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานใช้เวลาในการเบิกจ่าย 60 วันทําการโดยเมื่อปรับปรุ งขั้นตอนการดําเนินงานแล้วใช้เวลาในการ
เบิกจ่าย 21 วันทําการ
- จัดระบบการรับไปรษณี ยภัณฑ์ของหมวดบริ หารสํานักงานให้มีความเป็ นระบบมากขึ้น
เพื่อความรวดเร็ ว และป้องกันการสู ญหายของไปรณี ยภัณฑ์
- จัด หาครุ ภ ัณ ฑ์ และซ่ อมบํารุ งครุ ภ ัณ ฑ์ในห้องบรรยายให้มีค วามพร้ อมครบถ้วนตาม
มาตรฐานสําหรับสนับสนุนการเยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
- จัด หาระบบ Software ที่ ท ัน สมัย สํ า หรั บ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนให้ เที ย บเท่ า
ส่ วนกลาง โดยขอรับโปรแกรม PASW จากฝ่ ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีมธ. พร้อมทั้งส่ งบุคลากรเข้า
รับการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรม PASW ที่ส่วนกลาง
- การประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ โดยขอให้อาจารย์ประจําที่ ศูน ย์ลาํ ปาง
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล ได้แ ก่ สาขาสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ศู น ย์ล าํ ปาง และสาขาศิ ล ปะการออกแบบหั ต ถ
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อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่ วมเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรของหมวดบริ การ
การศึกษา เพื่อความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
- มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจากหน่ วยงานต่าง ๆ ในมธ.ศูนย์ลาํ ปาง โดย
นักศึกษา และคณาจารย์ เป็ นผูป้ ระเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริ การ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การในภาพรวม เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การของมธ.ศูนย์ลาํ ปางต่อไป
- มีการจัดทําแผนการดําเนิ นงานปรับปรุ งภูมิทศั น์ประจําปี งบประมาณ 2552 เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานและสามารถใช้เป็ นฐานข้อมูลในการปรับปรุ งพัฒนาในปี ต่อไป
- มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจัดส่ งบุคลากรจํานวน 30 คน ร่ วมอบรมหลักสู ตรต่างๆ
เพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาชีพ(ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อปี )
1.4 การเพิ่มครุ ภณ
ั ฑ์ในอาคารเรี ยนรวม และอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ ม
ศูนย์ลาํ ปาง ได้รับการจัดสรรครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งบรรยาย และครุ ภณ
ั ฑ์กิจกรรมนักศึกษาสําหรับ
อาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จ ได้แก่ ครุ ภณ
ั ฑ์สาํ หรับห้องบรรยาย 50 ที่นงั่ 100 ที่นงั่ 200 ที่นงั่ และ 500 ที่
นัง่ อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น และครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงห้องออกกําลังกายฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ที่
อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ ม

ทําให้ศูนย์ลาํ ปางมีครุ ภณ
ั ฑ์ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่าง

ศักยภาพ
1.5 การเพิ่มสิ่ งอํานวยความสะดวกและปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในศูนย์ลาํ ปาง
เนื่องจากศูนย์ลาํ ปางมีการเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านวิชาการ การ
บริ การสู่ สงั คม มหาวิทยาลัยจึงได้เพิ่มสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร และปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ให้มีสภาพที่เหมาสม สวยงาม หลายประการ โดยโครงการที่ศูนย์ลาํ ปางได้ดาํ เนินการไปแล้ว และอยู่
ระหว่างดําเนินการ ได้แก่
งบบริ จาค
1.ได้รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลําปาง ในการก่อสร้างทางเดินเชื่อมมี
หลังคาคลุม (Cover Way) จากหอพักนักศึกษา-อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น งบประมาณ 1,960,000 บาท ก่อสร้าง
แล้วเสร็ จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552
2. ปลูกต้นไม้เฉลิมฉลอง 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 2,000
ต้น
3. ปลูกต้นไม้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 2 จํานวน 120 ต้น
บริ เวณโดยรอบสนามฟุตบอล
4. ปลูกต้นไม้กบั ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ รุ่ น ๑ ทุกคณะ จํานวน 1,000 ต้น
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5. สถาบันทรัพยากรมนุษย์บริ จาคโต๊ะสนามจํานวน 13 ตัว เป็ นเงิน 100,000 บาท
งบพิเศษ มธ.
6. ปรับปรุ งขยายพื้นที่หอ้ งสมุด ชั้น 1 อาคารสิ รินธรารัตน์ เป็ นเงิน 1,500,000 บาท
7. จัดทําป้ายชื่อคณะ และป้ายชื่อหอพักนักศึกษา เป็ นเงิน 236,800 บาท
8. ติดตั้งม่านปรับแสงที่อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น เป็ นเงิน 238,200 บาท
9. ติดตั้งเหล็กม้วนและเหล็กดัดที่อาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น เป็ นเงิน 12,000 บาท
10 .โครงการติดตั้งประตูสาํ หรับห้องพักอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษที่อาคารเรี ยนรวม
5 ชั้น (ห้อง 3309 และห้อง 3409) จํานวนเงิน 169,488 บาท
11.โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนบริ เวณทางขึ้นอาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น จํานวนเงิน 87,740
บาท
12.โครงการติดตั้งป้ายชื่อประจําห้อง อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้นและอาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น
จํานวน 155 ป้าย จํานวนเงิน 48,500 บาท (ป้ายชื่อสํานักงาน ป้ายชื่อผูบ้ ริ หาร/อาจารย์หน้าห้อง)
13. โครงการติดตั้งป้ายชื่อประจําห้อง อาคารเรี ยนรวม 4 ชั้นและอาคารเรี ยนรวม 5 ชั้น
จํานวน 155 ป้าย จํานวนเงิน 15,327.75 บาท (ป้ายชี้บ่งหมายเลขประจําห้อง)
งบรายได้ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
14.โครงการกั้นห้องพักอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จํานวนเงิน 42,000 บาท
15.โครงการรื้ อ-ติดตั้งสแลมกันแดดและปรับปรุ งระบบท่อนํ้า จํานวนเงิน 35,000 บาท
16.โครงการติดตั้งโคมไฟส่ องป้ายด้านหน้า มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 51,360 บาท
17.โครงการติดตั้งสวิตช์กระตุกเพื่อประหยัดพลังงานจํานวน 217 ชุด จํานวนเงิน 17,360
บาท
18.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุ งอาคารโรงอาหาร จํานวนเงิน 27,231.50 บาท
20 .โครงการทํารางระบายนํ้าและปรับปรุ งสายไฟควบคุมปั๊มที่โรงกรองนํ้าบาดาล จํานวน
เงิน 39,868.20 บาท
เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (มธ.ศูนย์ลาํ ปาง)
21. จัดสร้างโรงอาหารหอพักนักศึกษา โดยได้รับงบประมาณจากเงินกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาฯ (มธ.ศูนย์ลาํ ปาง) ในวงเงิน 280,000 บาท
2. ด้ านการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การให้ บริการสั งคม และการร่ วมมือกับชุ มชน
ท้ องถิ่น
สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ การ
ให้บริ การสังคมของหน่วยงานที่เปิ ดการเรี ยนการสอนที่ศูนย์ลาํ ปางและศูนย์พทั ยา ซึ่งศูนย์การศึกษาภูมิภาค
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ของมหาวิทยาลัยมีบทบาททั้งในฐานะเป็ นหน่วยงานหลัก และเป็ นหน่วยงานร่ วมจัด เพื่อสนองตอบ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทอ้ งถิ่นและบริ การวิชาการสู่ สงั คม
2.1 กิจกรรมทางวิชาการและการให้บริ การสังคม ศูนย์ลาํ ปาง มีกิจกรรมที่สาํ คัญได้แก่
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่ วมกันจัด “โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุเสด็จ พิพิธภัณฑ์ของชาวลําปาง” ขึ้น โดยมีกิจกรรม/
โครงการย่อยต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายสําคัญคือเพื่อให้บริ การ/เผยแพร่ ความรู ้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้เกิด
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้ งั อยู่ โดยนําเสนอในมุมมองทางด้านวิชาการอย่าง
ง่ายเพื่อให้เข้าใจร่ วมกัน

อีกทั้ง

เป็ นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทร่ วมกับภาคประชาชน ชุมชนจังหวัดลําปางและวัดพระธาตุเสด็จ

ในการ

ส่ งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์โบราณวัตถุภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป
ทั้งนี้ มีโครงการที่ดาํ เนินงานไปแล้ว และมีแผนที่จะดําเนินงานในปี 2553 ดังนี้
ลําดับ

โครงการ

1

โครงการอบรมผูน้ าํ เพื่อการพัฒนาวัดพระธาตุ รุ่ นที่1

2

โครงการทําความสะอาดโบราณวัตถุและจัดทําทะเบียน

วันทีด่ าํ เนินโครงการ
วันที่ 24-25 มกราคม 2553
วันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2553

โบราณวัตถุ
3

โครงการการศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ศิลปกรรมทางพุทธ

วันที่ 27-28 มีนาคม 2553

ศาสนาในเขตอําเภอแม่ทะ
4

โครงการอัญเชิญพระพุทธรู ปแห่รอบเมืองในงานปี๋ ใหม่เมือง

วันที่13 เมษายน 2553

ลําปาง
5

โครงการอนุรักษ์คมั ภีร์ วัดพระธาตุเสด็จ

ภายในปี 2553

6

โครงการศึกษาลวดลายบนศิลปวัตถุวดั พระธาตุเสด็จ

ภายในปี 2553

7

โครงการวัดน่ามอง

ภายในปี 2553
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โครงการจัดนิทรรศการงานศิลป์ วัดพระธาตุเสด็จ ครั้งที่ 1

ภายในปี 2553
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- ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ รองอธิ การบดี ฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลาํ ปาง เข้าร่ วมเป็ นที่ปรึ กษาและกรรมการในคณะกรรมการชุ ดต่างๆ ของ
จังหวัดลําปาง เพื่อนําความรู ้ทางทางด้านวิชาการไปบริ การสังคมและหน่วยงาน
- การให้สถาบันต่างๆ เข้าศึกษาดู งาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ตลอดปี
ก ารศึ ก ษ า เช่ น ก อ งแ ผ น งาน ม ห าวิ ท ยาลั ย ธรรม ศ าส ต ร์ แ ล ะ ส ม าชิ ก ส ห ก รณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 การให้ความร่ วมมือกับหน่วยงาน และชุมชนในท้องที่
กิจกรรมที่ศูนย์ลาํ ปางได้เข้าร่ วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่
- พิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12
สิ งหาคม
- การวางพานพุม่ งานพิธีต่างๆ
- พิธีรดนํ้าดําหัวพระเถระชั้นผูใ้ หญ่ในจังหวัดลําปาง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําปาง
ข้าราชการและข้าราชการการเมืองชั้นผูใ้ หญ่
- ศูนย์ลาํ ปางร่ วมออกร้านแสดงผลงานนักศึกษาและจัดนิทรรศการหลักสู ตรในงานฤดู
หนาวและงานกาชาดจังหวัดลําปาง ประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553
- ศู น ย์ลาํ ปางร่ วมกับ สํานัก งานเหล่ ากาชาดจังหวัด ลําปาง และโรงพยาบาลลําปาง รั บ
บริ จาคโลหิ ต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ปี ละ 4 ครั้ง
- อํานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษาศูนย์ลาํ ปาง ในการประกวดขบวนรถในเทศกาลลอย
กระทง และขบวนแห่ เทียนพรรษา ซึ่ งจากการได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่ องหลายปี ทําให้ศูนย์ลาํ ปางมีชื่อเสี ยง
ทางด้านนี้กบั ท้องถิ่นอย่างมาก
- ร่ วมขอบคุณสื่ อมวลชนในเทศกาลปี ใหม่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่ อท้องถิ่นใน
การข่าวสารและเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กบั องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ นการสร้ างความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี แ ละแสวงหาความร่ ว มมื อ ในด้าน ต่ าง ๆ ระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับองค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด / ตําบล เป็ นประจําทุ กปี โดยในปี 2553 ศูนย์ลาํ ปางเป็ น
เจ้า ภาพกี ฬ าห้ า งฉั ต รสานสั ม พัน ธ์ เพื่ อ เป็ นทดสอบสนามกี ฬ าและเตรี ย มรองรั บ การเปิ ดใช้ อ าคาร
อเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ ม ศูนย์ลาํ ปาง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
- จัดนักศึกษาร่ วมบุคลากร ร่ มเป็ นกรรมการเลือกตั้ง และกรรมการนับคะแนนประจําหน่ วย
เลือกตั้ง ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบล และเทศบาลตําบลต่างๆ ในอําเภอห้างฉัตร และชุมชนใกล้เคียง
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3. ขอรับการสนับสนุนทางด้ านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่ างประเทศ เพื่อ
พัฒนาพืน้ ทีแ่ ละจัดหาอุปกรณ์ การเรียนการสอนของศูนย์ การศึกษาภูมภิ าค
นอกจากการได้รับสนับสนุนทางด้านงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากรายได้พิเศษ
ของ มธ. แล้ว สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาคยังได้รับมอบหมายให้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ
จากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ความร่ วมมือ และวัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน โดยในปี การศึกษา 2552 ได้รับการสนับสนุนเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
3 .1 Agon Shu Foundation ไ ด้ บ ริ จ า ค ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง เพิ่มจากปี ละ 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จํานวนเงิน 20,000 บาท เป็ น
จํานวน 30 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท
3.2 มูลนิธิสยามกัมมาจล มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาที่มีผลการเรี ยนดี แต่ขาดทุน
ทรัพย์ จํานวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
3.3 ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสรรให้คณะละ 10,000
บาท จํานวน 4 คณะ เป็ นเงิน 40,000 บาท
4. ด้ านการประชาสั มพันธ์
หน่ วยประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับสื่ อมวลชนจังหวัดลําปาง ในการเผยแพร่ ข่าว ภาพข่าว
และกิ จกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ในรู ปแบบหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นภายใน
จังหวัดลําปางทั้งหมด เพื่อเป็ นการเผยแพร่ เอกลักษณ์ความเป็ นธรรมศาสตร์ และเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเผยแพร่ ข่าวสารการดําเนิ นงานและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ประชาคม
ในท้องถิ่นได้รับทราบ
5. แผนงานในอนาคต
เพื่อสนองตอบนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีศกั ยภาพ สํานักงานประสาน
ศูนย์การศึกษาภูมิภาค มีแผนงานในอนาคตที่สาํ คัญ ดังนี้
5.1 ปรับปรุ งผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ให้ถูกต้องตรงตามสภาพจริ ง
ในปั จจุบนั ที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่และขยายตัวในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาทางด้าน
กายภาพสําหรับศูนย์ลาํ ปางต่อไป
5.2 มีแผนระบบบริ หารจัดการเรื่ องต่าง ๆ ที่มีการขยายการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรม
หลักสู ตรต่าง ๆ และการขยายตัวทางกายภาพให้มีประสิ ทธิภาพ
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5.3

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริ การสังคมของหน่วยงานประจําภูมิภาคอย่างเต็ม

รู ปแบบ
5.4 ประสานความร่ วมมือและขอรับการสนับสนุน ตลอดจนสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา กายภาพ ทุนการศึกษา
5.6 พัฒนาบุคลากรให้มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ดีถึงดีมาก รวมทั้งเสริ มสร้างจิตสํานึกให้
มีความรักองค์กร
5.7 นําระบบสมรรถนะ (competency) ไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนา
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ของทุกตําแหน่งงาน เพื่อให้พร้อมที่จะ
รองรับการทํางานในศูนย์การศึกษาภูมิภาคให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5.8 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เช่น ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถ
นําข้อมูลมาใช้ตดั สิ นใจในด้านการบริ หารได้ทนั เวลา อีกทั้งเป็ นประโยชน์ที่จะเอื้ออํานวยแก่การทํางานด้าน
ประกันคุณภาพและการวางแผนการดําเนินงานในด้านอื่น ๆ
5.9 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับห้องสมุดและองค์กรต่างๆในภาคเหนือและตะวันออก
เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ และจัดกิจกรรมร่ วมกัน อันเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในศูนย์การศึกษาภูมิภาคให้เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป
6. แผนการพัฒนาทางด้ านกายภาพ ปี ๒๕๕๓
งบบริจาค
1. ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลําปาง ในการก่อสร้างทางเดินเชื่อม
มีหลังคาคลุม (Cover Way) ระยะที่ 3 จากหอพักนักศึกษา-กลุ่มอาคารเรี ยนรวม
2.

ขอรับการจัดสรรงบประมาณบริ จาคเพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์

(จัดทําลานโพธิ์และเวทีกลางแจ้ง

ระหว่างอาคารเรี ยนรวม 4 ชั้น และอาคารเรี ยนเรี ยน 5 ชั้น)
แผนการขออนุมัติเงินกองทุนค่ าธรรมเนียมการศึกษาฯ (ส่ วนกลาง)
2. ขยายพื้นที่โรงอาหารเดิมและจัดซื้อเก้าอี้นงั่ เพิ่ม
3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อัฒจันทร์และตาข่ายเหล็ก บริ เวณสนามฟุตบอล มธ.ศูนย์ลาํ ปาง
4. ก่อสร้างหอพักนักศึกษา “โดม ๒” (แบบมีเงื่อนไขในการชําระคืน)

