ผลการดําเนินงาน
ฝ่ ายบริหาร ศูนย์ ลาํ ปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปั ญญาอนันต์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง

อาจารย์พิมพ์ฉตั ร รสสุธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลาํ ปาง

นางพรพิมล บุญศิริ

ผู้อํานวยการสํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค

สํานักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค เป็ นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะ
เป็ นหน่วยงานกลางที่มีหน้ าที่ในการบริหารจัดการ

ทังทางด้
้
านงานบริหารสํานักงาน

งานบริหารบุคคลและ

สวัสดิการ นโยบายและแผน การบริการการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การดูแลควบคุมการก่อสร้ างอาคาร การซ่อม
บํารุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบเครื อข่ายและสารสนเทศ บริหารจัดการหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์
้
บปริญญาตรี
ลําปาง การเงินการคลัง สนับสนุนการให้ บริการทางวิชาการแก่สงั คมและการเรี ยนการสอนทังในระดั
และระดับปริญญาโทของคณะ/หลักสูตรที่เปิ ดสอนที่ศนู ย์การศึกษาภูมิภาค

ตามนโยบายการขยายโอกาสทาง

การศึกษาสูภ่ มู ิภาค โดยแบ่งส่วนงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบเป็ น 3 งาน ได้ แก่ งานบริ หารศูนย์ลําปาง งาน
บริ หารศูนย์พทั ยา และงานคลังและพัสดุ ศูนย์ลาํ ปาง ในรอบปี ที่ผา่ นมา มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได้ แก่
1. ด้ านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1.1 การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจําอาคาร ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร เพื่อรองรับจํานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ ้น และสนับสนุนให้ นกั ศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถได้ อย่างมีศกั ยภาพ
ในปี การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มีนกั ศึกษาทัง้ 4 คณะ/หลักสูตร
ได้ แก่ คณะนิตศิ าสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ เพิ่มขึ ้นจาก
ปี การศึกษา 2552 จํานวน 1,000 คน เป็ น 1,216 คน อันเนื่องมาจากการเปิ ดรับนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ ภาค
ปกติ เมื่อปี 2552 เป็ นปี แรก และนักศึกษาของคณะ/หลักสูตรอื่น ๆ ก็มีจํานวนเพิม่ ขึ ้นด้ วย
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จํานวนนักศึกษาที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรต่ าง ๆ เพิ่มขึน้ ตามลําดับ ดังนี ้
คณะ
2547 2548
2549
2550
2551
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์
105
97
122
153
190
วิทยาลัยสหวิทยาการ
463
403
391
393
400
คณะศิลปกรรมศาสตร์
23
28
48
71
คณะนิตศิ าสตร์ (ภาค
ปกติ)
รวม
568
523
541
594
661

2552

2553

196
455
72

222
467
98

195
918

420
1,216

ดังนัน้ จึงได้ มีจดั หาครุภณ
ั ฑ์ประจําอาคาร และประจําห้ องเรี ยนเพิม่ ขึ ้น โดยขอรับการจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน ทําให้ อาคารหลัก ๆ มีครุภณ
ั ฑ์ที่จําเป็ นสําหรับการเรี ยนการสอนพร้ อมแล้ ว ได้ แก่
้ ภณ
ั ฑ์ห้องบรรยาย ประจําห้ องบรรยายขนาด 500 ที่นงั่ 1 ห้ อง ขนาด 200 ที่นงั่ 6 ห้ อง
- ติดตังครุ
ขนาด 100 ที่นงั่ 14 ห้ อง ขนาด 50 ที่นงั่ 10 ห้ อง
- ติดตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ McIntosh ในห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อการออกแบบ จาก 25 เครื่ อง เพิ่มเป็ น
37 เครื่ อง
- ติดตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ และชุดอุปกรณ์ซาวนด์แล็ป จาก 20 ชุด เพิม่ เป็ น 32 ชุด
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- ติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์การเรี ยนการสอนทางไกล (Tele-conference) เพิม่ ขึ ้นอีก 1 จุด ณ อาคาร
เรี ยนรวม 5 ชัน้ ซึง่ เป็ นการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการประชุมทางไกลแล้ วที่ลบข้ อจํากัดเรื่ องระยะทางและ
เวลา ยังเป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของอาจารย์ผ้ สู อน และเกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
ระหว่างส่วนกลางและศูนย์ลําปาง
- ปรับปรุงห้ อง 1201 และ 1202 ชัน้ 2 อาคารสิรินธรารัตน์ พร้ อมจัดซื ้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ เป็ น
ห้ องเรี ยนรู้ด้วยตนเองตามโครงการ Improvement and Expansion of Self Access Learning Center (SALC)
Facilities at Thammasat University, Lampang Centre และโครงการ English Lounge เพื่อส่งเสริ มพัฒนา
นักศึกษาและบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถ
ต่างประเทศได้ อย่างถูกต้ อง

และทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาว

โดยจัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์ที่สง่ เสริมการฝึ กทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษและจ้ างผู้

ประสานงานชาวต่างประเทศมาประจํา โดยใช้ งบประมาณจากกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ (มธ.ศูนย์ลําปาง)
เป็ นเงิน 741,700 บาท และงบประมาณมูลนิธิอากอนชู ประเทศญี่ปนุ่ สบทบจํานวน 515,000 บาท รวม
งบประมาณ 1,256,700 บาท
- จัดห้ องอ่านหนังสือและจัดหาครุภณ
ั ฑ์ห้องอ่านหนังสือให้ แก่นกั ศึกษาเพิ่มขึ ้น ณ อาคาร
อเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม โดยเปิ ดบริการถึงเวลา 22.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ นกั ศึกษาหอพักฯ มีพื ้นที่
สําหรับการอ่านหนังสือหลังห้ องสมุดปิ ดเวลา 19.30 น.
1.2 การให้ บริ การห้ องสมุดและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ รับอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครัง้ ที่
6/2553 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2553 ให้ ตงชื
ั ้ ่อห้ องสมุดของศูนย์ลําปาง เป็ น “ห้ องสมุด บุญชู ตรีทอง” ในฐานะ
ุ ปู การแก่
ที่นายบุญชู ตรี ทอง เป็ นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ทางการศึกษาให้ แก่ประเทศชาติ ชุมชนท้ องถิ่น และมีคณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 นายบุญชู ตรี ทอง ได้
บริจาคเงิน จํานวน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) เพื่อให้ ศนู ย์ลาํ ปางดําเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้ องสมุดให้ อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) จึงได้ วางแผนและกําหนดเงินงบประมาณไว้ 4 โครงการ
หลัก ดังนี ้
โครงการที่ 1 จัดซื ้อ E-Audio Book และ E-Reference
โครงการที่ 2 จัดทํา E-Rare book และ E-Reserve Book
โครงการที่ 3 จัดทํา Edutainment Zone
โครงการที่ 4 จัดทําหอจดหมายเหตุ ออนไลน์

วงเงิน 950,000 บาท
วงเงิน 570,000 บาท
วงเงิน 250,000 บาท
วงเงิน 230,000 บาท
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หน่วย : เล่ม
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2554)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
ภาษา

หนังสือ

วิทยานิพนธ์

วารสาร

หนังสือพิมพ์

สื่อมัลติมิ
เดีย

รวม

ไทย

998

81

469

8

63

1,619

อังกฤษ

160

13

-

1

12

186

รวม

1,158

94

469

9

75

1,805

ปี 2553
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ผู้ใช้ บริกา 11,83 13,957 8,831 11,080 6,043
ร
9

พ.ย.
12,23
6

ธ.ค.
9,532

หน่วย : ครัง้
ปี 2554
รวม
ม.ค. ก.พ.
9,679 10,617 93,814

หน่วย : เล่ม

การยืม-คืน
ทรั พยากร
สารสนเทศ
บริการยืม-คืน
ระหว่ าง
ห้ องสมุด
(Book delivery)

มิ.ย. ก.ค.
4,449 8,410

ปี 2553
ส.ค. ก.ย. ต.ค.
9,045 10,01 7,474
9

พ.ย.
8,845

151

179

312

224

158

36

ธ.ค.
8,438

ปี 2554
ม.ค.
ก.พ.
8,858 8,217

73,755

118

138

1,384

68

รวม

1.3 การขยายห้ องสมุดบุญชู ตรี ทอง ขึ ้นไปชัน้ 2 บริเวณห้ อง 1205
- เพื่ อเพิ่ม พื น้ ที่ ให้ บริ ก าร เช่น สื่อมัลติมี เดี ยเพื่ อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และห้ องค้ น คว้ ากลุ่ม
(Study Room) จํานวน 2 ห้ อง ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างดําเนินการปรับปรุง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ที่ 1/2554
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1.4 การบริหารวิชาการ การจัดตารางสอน
ศูนย์ลําปางมีภารกิจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาพื ้นฐานส่วนที่ 1 ให้ กบั ทุกศึกษาทุกคณะที่
ศูนย์ลําปาง และจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาให้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่
ผ่านมา ตารางสอนของรายวิชาพื ้นฐานส่วนที่ 1 ไม่คอ่ ยเอื ้อให้ แต่ละคณะจัดวิชาพื ้นฐานส่วนที่ 2 และวิชาอื่น
เนื่องจากจะต้ องรอตารางวันว่างของอาจารย์จากส่วนกลางก่อน ดังนัน้ ศูนย์ลาํ ปาง จึงให้ กําหนดวันที่แน่นอน
สําหรับวิชาภาษาอังกฤษขันพื
้ ้นฐาน และลดวันจาก 3 วัน เหลือ 2 วันในหนึง่ สัปดาห์ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีทางเลือก
ในการจดทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่ต้องการได้ มากขึ ้น

และขอให้ คณะที่ได้ รับอัตราวิชาภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทยเร่งบรรจุบคุ ลากร ณ ศูนย์ลาํ ปาง ได้ โดยเร็ว นอกจากนี ้ ศูนย์ลําปาง ยังได้ ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ลําปาง ให้ กรรมการบริ หารวิชาการ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง มีอํานาจในการกําหนดตัวผู้สอนวิชา
พื ้นฐานทัว่ ไปส่วนที่ 1 โดยไม่ต้องผ่านคณะเจ้ าของวิชา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถได้ ผ้ สู อนที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถจัด
ตารางสอนที่เอื ้อกับการจดทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาที่หลากหลายตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มากยิง่ ขึ ้น
2. การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทศั น์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ พฒ
ั นาทางด้ านกายภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
งบประมาณจากแหล่งต่างๆ ดังนี ้
2.1 การก่อสร้ าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่และภูมิทศั น์
1. จัดสร้ างลานโพธิ์และเวทีกลางแจ้ งระหว่างอาคารเรี ยนรวม 4 ชันและอาคารเรี
้
ยนรวม 5 ชัน้ เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทศั น์บริ เวณพื ้นที่วา่ งด้ านหน้ าอาคารให้ เกิดประโยชน์สําหรับเป็ นลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ งของมหาวิทยาลัย
และนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ โดยย้ ายต้ นโพธิ์ในบริ เวณพื ้นที่มาจัดทําเป็ นลานโพธิ์ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์
ความเป็ นธรรมศาสตร์ ที่สําคัญประการหนึ่ง โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็ นน
เงิน 500,000 บาท และใช้ งบประมาณของมหาวิทยาลัยสมทบอีก 500,000 บาท รวมงบประมาณค่าก่อสร้ าง1,000,000
บาท
2. จัดซื ้อม้ านัง่ สนาม จํานวน 5 ตัว เพื่อเป็ นที่นงั่ พักผ่อนบริ เวณสนามหญ้ าด้ านหน้ าอาคารเรี ยน
รวม 5 ชัน้ โดยขอรับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มธ. เป็ นเงิน 46,000 บาท
3.

ปลูกต้ นมะฮอกกานี

ณ

บริเวณถนนทางเข้ าเลียบถนนชูธรรม

และบริเวณด้ านหน้ า

มหาวิทยาลัย ได้ รับบริจาคต้ นไม้ จากท่านบุญชู ตรี ทอง จํานวน 160 ต้ น
สําหรับการก่อสร้ าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ ซึง่ ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณแหล่ง
ต่าง ๆ มีดงั นี ้
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งบพิเศษ มธ.
1. ปรับปรุงห้ องพักอาจารย์ ห้ อง 3316 และ 3416 อาคารเรี ยนรวม 5 ชัน้ จํานวน 22 ห้ องเป็ นเงิน
421,366 บาท
2. โครงการติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่างทางเดินเชื่อมมีหลังคาคลุม (Cover Way) ระยะที่ 2 จากหอพัก
นักศึกษา-กลุม่ อาคารเรี ยนรวม เป็ นเงิน 124,467.75 บาท
3. ปรับปรุงทางเดินเชื่อมบ้ านพักบุคลากรและหอพักนักศึกษา เป็ นเงิน 146,590 บาท
4. จัดสร้ างลานโพธิ์และเวทีกลางแจ้ งระหว่างอาคารเรี ยนรวม 4 ชันและอาคารเรี
้
ยนรวม 5 ชัน้
เป็ นเงิน 500,000 บาท โดยมีงบประมาณจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จํานวนเงิน 500,000 บาท สมทบ เพื่อ
จัดสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายในวงเงิน 1,000,000 บาท
งบรายได้ มธ.ศูนย์ลําปาง
1. ขยายพื ้นที่โรงอาหารกลาง เป็ นเงิน 146,162 บาทพร้ อมจัดซื ้อเก้ าอี ้นัง่ เพิม่ จํานวน 20 ชุดเป็ น
เงิน 50,000 บาท
2. ติดตังม่
้ านปรับแสงที่อาคารเรี ยนรวม 5 ชัน(เพิ
้ ม่ เติม) จํานวน 40 ชุด เป็ นเงิน 66,000 บาท
้ าแสงสว่างบริ เวณสนามฟุตบอลขนาด 1,000 วัตต์ 4 ชุด เป็ นเงิน 60,000 บาท
3. ติดตังไฟฟ้
4. ติดตังประตู
้
ม้วนทางขึ ้นอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม 3 ชุด เป็ นเงิน 141,000
บาท
5. ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารเรี ยนรวม-โรงอาหาร-อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม
เป็ นเงิน 99,873.80 บาท
6. ล้ อมรัว้ ลวดหนามบริเวณเลียบถนนทางเข้ ามหาวิทยาลัย ระยะทาง 525 เมตร เป็ นเงิน
161,469.42 บาท
7. จ้ างเหมาดูแลต้ นไม้ สวนป่ า สวนหย่อม เรื อนเพาะชํา ภายใน มธ.ศูนย์ลําปาง (ปี งบประมาณ
2554) เป็ นเงิน 641,334 บาท
8. ปรับปรุงสวนหย่อมเดิมที่อาคารสิรินธรารัตน์ และสร้ างสวนหย่อมใหม่หน้ าอาคารเรี ยนรวม 5
ชัน้ เป็ นเงิน 52,000 บาท
งานที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ ได้ แก่
1. จ้ างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิรินธรารัตน์โดยใช้ งบประมาณ เป็ นเงิน 8,799,638 บาท
(งบประมาณแผ่นดิน)
2. ก่อสร้ างอาคารหอพักนักศึกษา โดม “๒” คาดว่าจะแล้ วเสร็จตามสัญญา วันที่ 5 พฤษภาคม
2554 ซึง่ ทันรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ ้นปี การศึกษา 2554 งบประมาณ 35,000,000 บาท (งบประมาณเงินกองทุน
ค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษาฯ แบบมีเงื่อนไขในการชําระคืน)
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3. ระบบกล้ องวงจรปิ ด มธ.ศูนย์ลําปาง จํานวนเงิน 2,000,000 บาท (งบพิเศษ)
4. การปรับปรุงภูมิทศั น์หน้ าอาคารเรี ยนรวม 5 ชัน้ จํานวนเงิน 360,678.71 บาท (งบพิเศษ
300,000 บาท งบรายได้ มธ.ศูนย์ลําปาง 60,678.71 บาท)
5. งานติดตังรู้ ปปั น้ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์และฐานรูปปั น้ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ จํานวนเงิน
1,375,000 บาท (งบพิเศษ)
6. งานกันห้
้ องทํางานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปางและผู้ชว่ ยอธิการบดี ฯ จํานวน
เงิน 320,000 บาท (งบพิเศษ)
7. งานกันห้
้ องคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จํานวนเงิน 290,000 บาท (งบพิเศษ)
8. จัดสร้ างที่จอดรถจักรยานจุดละ 50 คัน 4 จุด จํานวนเงิน 120,000 บาท (งบพิเศษ)
9. งานติดตังอั
้ ฒจันทร์ บริเวณสนามฟุตบอล จํานวนเงิน 467,800 บาท (งบพิเศษ)
10. การออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิสถาปั ตย์โดยรอบมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 281,323 บาท
2.2 การดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- การจัดทําอุปกรณ์กนรถเข้
ั้
า-ออกบริเวณป้อมยามด้ านหน้ าทางเข้ ามหาวิทยาลัย การติด
สติก๊ เกอร์ และการแลกบัตรผ่านเข้ า-ออกมหาวิทยาลัยสําหรับบุคลากร นักศึกษา นักศึกษาหอพัก ร้ านค้ า และ
ผู้เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัย
- การกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย การกําหนดพื ้นที่ควบคุม และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในช่วงเวลาต่าง ๆ
2.3 การให้ บริการยานพาหนะ
1. นักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง มีความต้ องการรถบัสสวัสดิการเพื่อให้ สามารถขอใช้ ในการ
เดินทางไปทํากิจกรรมนักศึกษา บริการชุมชน ศึกษา ดูงาน ได้ อย่างเต็มที่ ผู้บริ หารจึงได้ ให้ สํานักงานประสานศูนย์
ั้
การศึกษาภูมิภาค ดําเนินการจัดหารถบัสสวัสดิการ ซึง่ กําหนดเช่ารถมาเพื่อให้ สามารถให้ บริการนักศึกษาได้ ตงแต่
เดือนมิถนุ ายน 2554 เป็ นต้ นไป
2. จัดโครงการประชุม เรื่ อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน
(รถยนต์ ราชการ)” ระหว่างหน่วยงานที่ให้ บริการรถยนต์ราชการ ได้ แก่ งานบริหารศูนย์ลําปาง และคณะ
นิตศิ าสตร์ ศูนย์ลําปาง วันที่ 24 มีนาคม 2554 ด้ วย รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลําปาง ยังเห็นถึงความสําคัญ
ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในหัวข้ อที่เป็ นการเฉพาะ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องมีโอกาสได้ และเปลี่ยน
้ ได้ อย่างเต็มที่ อันจะนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ความคิดเห็นในเรื่ องนันๆ
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3. ด้ านสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การให้ บริการสังคม และความร่ วมมือกับชุมชนท้ องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ในฐานะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม
ทางด้ านวิชาการ การให้ บริการแก่สงั คม เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสร้ างเสริมความสัมพันธ์
อันดีตอ่ กัน การให้ บริ การวิชาการสูส่ งั คม และนําแนวคิดและวิถีธรรมศาสตร์ ไปสูช่ มุ ชน มีผลการดําเนินงานต่าง ๆ
ดังนี ้
3.1 “โครงการจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุเสด็จ พิพิธภัณฑ์ของชาวลําปาง” ปี ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยงานบริ หารศูนย์ลําปาง ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศกึ ษา
ดําเนินงาน “โครงการจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุเสด็จ พิพิธภัณฑ์ของชาวลําปาง” ปี ที่ 2 โดยมีกิจกรรม/
โครงการย่อยต่าง ๆ เพื่อให้ บริ การ/เผยแพร่ความรู้ทางด้ านวิชาการแก่ชมุ ชน และเกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ในพื ้นที่ที่
มหาวิทยาลัยตังอยู
้ ่ โดยนําเสนอในมุมมองทางด้ านวิชาการอย่างง่าย เพื่อให้ เข้ าใจร่วมกัน อีกทังเป็
้ นกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่บคุ ลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เข้ ามามีบทบาทร่วมกับภาคประชาชน
ชุมชนจังหวัดลําปางและวัดพระธาตุเสด็จ ในการส่งเสริมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ โบราณวัตถุภมู ิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ สืบทอดต่อไป

ลําดับ
1

โครงการและแผนที่ได้ ดาํ เนินงาน ปี 2553 และจะดําเนินงานในปี 2554
โครงการ
วันที่ดาํ เนินโครงการ
โครงการศึกษาลวดลายบนศิลปวัตถุ วัดพระธาตุเสด็จ

เมษายน-มิถนุ ายน 2553
(โครงการระยะยาว)

2

โครงการอนุรักษ์ คมั ภีร์ วัดพระธาตุเสด็จ

เมษายน-มิถนุ ายน 2553
(โครงการระยะยาว)

3

โครงการวัดน่ามอง

พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
(โครงการระยะยาว)

4

จัดเวทีระดมความคิด ครัง้ ที่ 1 ในหัวข้ อ “คนในท้ องถิ่นจะอนุรักษ์ วดั

วันที่ 18 กรกฎาคม 2553

พระธาตุเสด็จได้ อย่างไร”
5

ทอดผ้ าป่ าสามัคคีฯ และถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2553 ณ วัด
พระธาตุเสด็จ จังหวัดลําปาง เพื่อนําปั จจัยสมทบกองทุนบูรณะ
ธรรมาสน์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2553

9
6

จัดบรรยายเรื่ องประวัตคิ วามเป็ นมาของพระพุทธรูปปางลีลา วัดพระ

วันที่ 10 กันยายน 2553

ธาตุเสด็จ
7

จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเก่าชาวบ้ านเสด็จ

8

โครงการศึกษาดูงาน การจัดแสดงมรดกทางพระพุทธศาสนา วัดใน

วันที่ 16 ตุลาคม 2553
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

จังหวัดลําปาง 29 พ.ย. 53
9

งาน “ฉลองสมโภชธรรมาสน์หลวง” วัดพระธาตุเสด็จ

วันที่ 12 ธันวาคม 2553

10

โครงการจัดนิทรรศการงานศิลป์ วัดพระธาตุเสด็จ ครัง้ ที่ 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2553

11

โครงการสืบสานประเพณีเดือนห้ า วัดพระธาตุเสด็จ : จําลองขันโตก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

คํา ถวาย วัดพระธาตุเสด็จ
12

โครงการศึกษาดูงานชุมชนกับงานอนุรักษ์ วดั ประตูป่า จ.ลําพูน

วันที่ 27 มีนาคม 2554

13

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในเขตพื ้นที่จงั หวัดลําปาง :

วันที่ 13 เมษายน 2554

โครงการอัญเชิญพระพุทธรูปแห่รอบเมืองในงานปี๋ ใหม่เมืองลําปาง”
14
15

โครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์ สืบสานการทําผ้ าห่อคัมภีร์ หมู่ 5 บ้ าน
เสด็จ
โครงการเสวนาเรื่ องศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริ มการ

เดือนพฤษภาคม 2554
เดือนพฤษภาคม 2554

ท่องเที่ยว
16

โครงการจัดนิทรรศการงานศิลป์ วัดพระธาตุเสด็จ ครัง้ ที่ 2

เดือนมิถนุ ายน 2554

17

โครงการอนุรักษ์ ต้ งุ กระด้ าง โบราณวัดพระธาตุเสด็จ

เดือนกรกฎาคม 2554

18

โครงการทอดผ้ าป่ าระดมทุนทรัพย์สร้ างพิพิธภัณฑ์

เดือนกรกฎาคม 2554

19

โครงการให้ ความรู้เชิงวิชาการด้ านอนุรักษ์ โบราณวัตถุ วันสันหนอง
บง อําเภอห้ างฉัตร จ.ลําปาง

20

โครงการทําความสะอาดโบราณวัตถุ : ธรรมาสน์ วันสันหนองบง
อําเภอห้ างฉัตร จ.ลําปาง

เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
2554
เดือนกรกฎาคม – กันยายน
2554

ทังนี
้ ้ จากการดําเนินงาน “โครงการจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุเสด็จ พิพธิ ภัณฑ์ของชาว
ลําปาง” เป็ นปี ที่ 2 นี ้ นอกจากชาวชุมชนบ้ านเสด็จจะตระหนักเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุ โบราณสถาน
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รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าของตนเองแล้ ว ยังส่งให้ มีนกั ท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมที่วดั พระธาตุเสด็จมาก
ขึ ้น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ รับเกียรติให้ นําคณะต่างๆ เยี่ยมชมวัดพระธาตุเสด็จด้ วย
ตัวอย่างเช่น
1. คณะผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้บริ หาร มหาวิทยาลัยปี นงั มาเลเซีย
3. โรงเรี ยนอัสสัมชัญลําปาง
4. ชมรมถ่ายภาพนครลําปาง
3.2 การให้ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
1. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สัญจร ณ จังหวัดลําปาง) ครัง้ ที่ 6/2553 ในวันที่
21 มิถนุ ายน 2553 ณ ห้ อปงระชุม 2301 อาคารเรี ยนรวม 4 ชัน้ มธ.ศูนย์ลําปาง ในโอกาสนี ้ กรรมการสภา
้ วย
มหาวิทยาลัย มธ. ได้ ปลูกต้ นหางนกยูงไว้ เป็ นที่ระลึกบริเวณด้ านหน้ าอาคารเรี ยนรวม 5 ชันด้
2. จัดเสวนาเรื่ อง “สาระแห่ งสันติภาพในหนังพระเจ้ าช้ างเผือก” และฉายภาพยนตร์ แห่ง
สันติภาพ “พระเจ้ าช้ างเผือก” พร้ อมกับ 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ วันที่ 16 สิงหาคม 2553 โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ รับเกียรติเป็ นตัวแทนของจังหวัดลําปาง เนื่องในวาระครบรอบ 110 ปี ชา
ตกาลรัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี พนมยงค์ มีการกําหนดจัดฉายภาพยนตร์ แห่งสันติภาพ “พระเจ้ า
ช้ างเผือก” พร้ อมกันทัว่ ประเทศ 76 จังหวัด เนื่องจากเป็ นผลงานภาพยนตร์ สร้ างโดยนายปรี ดี พนมยงค์ และถือว่า
เป็ นภาพยนตร์ ที่ดีที่สดุ เรื่ องหนึง่ ของชาติ เป็ นภาพยนตร์ ที่เผยแพร่ และเชิดชูสนั ติภาพเรื่ องหนึง่ ของโลก เพื่อ
เรี ยกร้ องและเผยแพร่แนวคิดสันติภาพแก่โลก เพื่อเตือนสติชาวไทยและชาวโลกให้ ตระหนักถึงภัยคุกคามสันติภาพ
ของโลก ซึง่ รัฐบาลได้ ประกาศให้ วนั ที่ 16 สิงหาคม ของทุกปี เป็ นวันที่ระลึกสันติภาพไทย
3. ได้ รับเลือกจากคณะกรรมการอิสระและตรวจสอบความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ให้ เป็ น
พื ้นที่จัดเวทีประชาคมระดมความเห็นเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณ์ ส่ ูการปรองดอง
แห่ งชาติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2554 โดยอํานวยความสะดวกด้ านสถานที่ อาหาร และยานพาหนะ
3.3 การให้ ความร่วมมือกับชุมชนในท้ องถิ่น
นอกจากกิจกรรมที่ได้ เข้ าร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที่ตามเทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น
พิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม พิธีรดนํ ้าดําหัวพระเถระชัน้
้ ้ ใหญ่ และการวางพาน
ผู้ใหญ่ในจังหวัดลําปาง ผู้วา่ ราชการจังหวัดลําปาง ข้ าราชการและข้ าราชการการเมืองชันผู
พุม่ งานพิธีตา่ งๆ แล้ วได้ ให้ ความร่วมมือกับพื ้นที่เรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
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1. ออกร้ านแสดงผลงานนักศึกษาและจัดนิทรรศการหลักสูตรในงานฤดูหนาวและงานกาชาด
จังหวัดลําปาง ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554
2. รับบริ จาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง จํานวน 4 ครัง้ ต่อ 1 ปี
3. อํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ศึกษาศูนย์ลําปางในการประกวดขบวนรถในเทศกาลลอยกระทง
และขบวนแห่เทียนพรรษา ซึง่ จากการได้ รับรางวัลอย่างต่อเนื่องหลายปี ทําให้ ศนู ย์ลาํ ปางได้ รับชื่อเสียงอย่างมาก
4. เข้ าร่ วมโครงการแข่งขันกีฬาห้ างฉัตรสานสัมพันธ์ เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
หน่วยงานในพื ้นที่อนั เป็ นประโยชน์ต่อการทํางานร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด /
ตําบล และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในอําเภอ ซึ่งจัดเป็ นประจําทุกปี โดยในปี นี ้ องค์กรส่วนปกครองส่วน
ท้ องถิ่นเป็ นเจ้ าภาพจัด และได้ ขอใช้ สถานที่ของ มธ.ศูนย์ลําปาง เป็ นสนามจัดการแข่งขันและงานเลี ้ยงสังสรรค์
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีสว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจเข้ าร่วม รวม 12 หน่วยงาน จํานวน 1,000 คน
5. ร่วมงานพิธีการของหน่วยงานใกล้ เคียง เช่น งานสืบชะตาอําเภอห้ างฉัตร วันที่ 16 กรกฎาคม
2553 งานทําบุญสถานีตาํ รวจภูธรห้ างฉัตร วันที่ 13 ตุลาคม 2553 พิธีวางศิลาฤกษ์ ตกึ อุบตั เิ หตุโรงพยาบาลห้ าง
ฉัตร วันที่ 6 มกราคม 2554 เป็ นต้ น
6.

เป็ นตัวแทนของสภาข้ าราชการในการบริ จาคผ้ าห่มแก่ผ้ ปู ระสบภัยหนาวในขตท้ องที่ตาํ บล

เสริมกลาง อําเภอเสริ มงาม จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
4. ด้ านกิจการนักศึกษา
4.1 ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทังจากภาครั
้
ฐและเอกชน
ภายในและต่างประเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้ แก่นกั ศึกษา ในปี การศึกษา 2553 ดังนี ้
- Agon Shu Foundation ได้ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาศูนย์ลําปางเป็ นประจําทุกปี และ
ในปี การศึกษา 2553 ได้ บริ จาคทุนการศึกษา จํานวน 25 ทุน เป็ นเงิน 500,000 บาท
- มูลนิธิสยามกัมมาจล สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรี ยนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จํานวน 7 ทุน ทุนละ
10,000 บาท
- ทุนการศึกษา “โอภาสานนท์” สําหรับนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง ในปี การศึกษา 2553
เป็ นปี แรก จํานวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
ทังนี
้ ้ ในปี การศึกษา 2553 จํานวนทุนการศึกษาที่ศนู ย์ลําปางดูแลรับผิดชอบ รวมทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และทุนทัว่ ไปเพิ่มขึ ้นจากปี การศึกษา 2552 จํานวนเงิน 20,265,195 บาท เพิ่มเป็ น 28,518,959 บาท
4.2 กิจกรรมนักศึกษา
- จัดตังศู
้ นย์อาสาสมัคร มธ.ศูนย์ลําปาง และก่อสร้ างบ้ านดินเป็ นที่ทําการ

12
- ติดตังสปอตไลท์
้
ที่สนามฟุตบอล เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้ สามารถฝึ กซ้ อมฟุตบอลหลังเลิก
เรี ยนในบางโอกาสที่จําเป็ นได้ อย่างปลอดภัย สร้ างเสริมคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันขึ ้นปี ใหม่ วันสถาปนามหาวิทยาลัย และ
เข้ าพรรษา
- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2554 ร่วมกับเทศบาลตําบลห้ างฉัตร เดือนมกราคม 2554
- จัดโครงการ 100 ฝายก่อนฝน เพื่อคนลุม่ นํ ้าแม่ตาน ร่วมกับอําเภอห้ างฉัตร วันที่ 23 พฤษภาคม
2553
- ส่งนักศึกษาร่วมโครงการแข่งขันโต้ วาทีร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ จังหวัด
ลําปาง วันที่ 4 สิงหาคม 2553
- ส่งนักศึกษาโครงการแข่งขันสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ครัง้ ที่ 11 วันที่ 21 สิงหาคม 2553
- นักศึกษาร่วมการแข่งขันกีฬา 9 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดลําปาง ในเดือนมกราคม 2554
- อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดหารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40 ที่นงั่ พร้ อมพนักงานขับรถ
เพื่อให้ ใช้ ในการเดินทางไปทํากิจกรรมนักศึกษา บริ การชุมชน ศึกษา ดูงาน ซึง่ จะสามารถให้ บริการได้ ตงแต่
ั ้ เดือน
มิถนุ ายน 2554 เป็ นต้ นไป
- โครงการผู้บริหารพบปะพูดคุยกับนักศึกษา จัดเป็ นประจําทุกเดือน ผู้บริหาร ได้ แก่ อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการ
นักศึกษา ศูนย์ลําปาง
4.3 ด้ านบริการและสวัสดิการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
เนื่องจากในปี การศึกษา 2554 จะมีนกั ศึกษาเพิ่มขึ ้น ศูนย์ลําปางจึงอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง หอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง หลังที่ 2 หรื อ หอพักนักศึกษา “โดม ๒” ซึง่ กําหนดก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จตามสัญญาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 มีลกั ษณะอาคารเหมือนหอพักหลังแรก คือ เป็ นอาคารสูง 5 ชัน้ มีห้อง
ให้ บริ การทังหมด
้
90 ห้ อง กําหนดให้ นกั ศึกษาพัก ห้ องละ 4 คน รองรับนักศึกษาได้ จํานวน 360 คน รวม 2 อาคาร
สามารถรองรับนักศึกษาได้ จํานวน 712 คน และมีห้องพักของอาจารย์ผ้ ปู กครองหอพัก และอาจารย์ประจํา มธ.ศูนย์
ลําปาง รวม 18 ห้ อง
5. การพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากความหลากหลายของตําแหน่งหน้ าที่และสถานที่ตงของศู
ั้
นย์การศึกษาภูมิภาคอยู่
ห่างไกลจากส่วนกลาง

ประกอบกับข้ อจํากัดด้ านงบประมาณในการเดินทางไปอบรมสัมมนาที่สว่ นกลาง

สํานักงานประสานฯ จึงกําหนดให้ มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางดังนี ้
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5.1 จัดอบรมภายในพื ้นที่ศนู ย์ลําปาง (In house training) ซึง่ ได้ ดําเนินการไปแล้ ว จํานวน 3
หลักสูตร ได้ แก่ หลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 หลักสูตรการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 การอบรมความรู้พื ้นฐานภาษาอังกฤษ มีนาคม – พฤษภาคม 2554
5.2 ขอรับการสนับสนุนส่งบุคลากรเข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สํานักเสริมศึกษาและ
บริ การสังคม จัดขึ ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ หลักสูตรละ 2 คน รวมเป็ น 20 คน
5.3 จัดส่งบุคลากรสายเทคนิคไปอบรมเฉพาะวิชาชีพที่หน่วยงานเอกชนจัดขึ ้น เช่น ช่างไฟฟ้า วิศวกร
ไฟฟ้า หรื อช่างเทคนิค ซึง่ อาจจะไม่หลักสูตรที่สว่ นกลางจัดขึ ้นเฉพาะวิชาชีพ
5.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์ลําปาง
5.4.1 กิจกรรมอย่างไม่เป็ นทางการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ศูนย์ลําปาง เห็นถึงความสําคัญของการพบปะพูดคุยของบุคลากร อัน
จะนําไปสูก่ ารทํางานร่วมกันที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยที่ผา่ นมา ได้ มีการจัดกิจกรรม “จิบนํา้ ชายามบ่ าย” เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ทกุ หน่วยงานในศูนย์ลําปาง ได้ มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในบรรยากาศ
ที่ไม่ตกึ เครี ยดเหมือนกันประชุมทัว่ ไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลาํ ปาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศูนย์ลําปาง และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลําปาง คอยให้ คําปรึกษา ชี ้แนะ ซึง่ กิจกรรม “จิบนํ ้าชา
ยามบ่าย” กําหนดจัด 2 เดือนต่อหนึง่ ครัง้ ดําเนินการไปแล้ ว 2 ครัง้ เห็นผลดีขึ ้นเป็ นอย่างมาก
5.4.2 กิจกรรมอย่างเป็ นทางการ ได้ แก่ โครงการผู้บริหารพบปะพูดคุยกับอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่
จัดวันที่ 24 มีนาคม 2554 เป็ นครัง้ แรก
5.5 การสร้ างบรรยากาศเชื่อมความสามัคคี
จัดการแข่ งขั น กีฬ าบุ คลากร ณ มธ.ศู นย์ ลําปาง เป็ นปี แรก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553
เนื่ อ งจากตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ จั ด การแข่ ง ขัน กี ฬ าบุ ค ลากรเป็ นประจํ า ทุ ก ปี ซึ่ ง บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ไม่สามารถเดินทางไปร่วมการแข่งขันได้ ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ห่างไกล
และข้ อจํากัดเรื่ องงบประมาณการเดินทาง ดังนัน้ ฝ่ ายบริหาร ศูนย์ลําปาง จึงได้ อนุมตั ใิ ห้ ดําเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบุคลากร และระหว่าง
หน่วยงาน เชื่อมความสามัคคี และเสริมสร้ างขวัญ กําลังใจ ให้ บคุ ลากร
6. พิธีการ การประชุมและการต้ อนรับผู้มาเยี่ยมชม
6.1 จัดพิธีทําบุญอาคารเรี ยนรวม 5 ชัน้ พิธีรับมอบลานโพธิ์ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง จากมูลนิธี ดร.เทียม
โชควัฒนา พิธีเปิ ดป้ายชื่อ “ห้ องสมุด บุญชู ตรี ทอง” โดยท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดลําปาง และ ฯพณฯ บุญชู ตรี
ทอง พิธีรับมอบสนามฟุตบอล ถนนทางเข้ ามหาวิทยาลัย และทางเดินคลุมหลังคาจากหอพัก-อาคารเรี ยนรวม จาก
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง และพิธีเปิ ดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา มธ.ศูนย์ลําปาง เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2553
6.2 ต้ อนรับผู้บริหารและบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553
6.3 ต้ อนรับสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2554
8. ผลงานลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
8.1 การนําองค์ความรู้สกู่ ารพัฒนาชุมชน
4 ปี ธรรมศาสตร์ กับชุมชนวอแก้ ว
ตลอดระยะเวลา 4 ปี แห่งการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลําปาง กับ ชุมชนวอแก้ ว ตําบลวอแก้ ว อําเภอห้ างฉัตร จังหวัดลําปาง ได้ ก่อให้ เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ คงปฏิเสธไม่ได้ วา่ การพัฒนาชุมชน
นันจะต้
้ องอาศัยความร่วมมือและยอมรับจากชุมชนอย่างแท้ จริง เพราะไม่เช่นนันแล้
้ วการพัฒนาก็จะกลายเป็ น
การทํางานเพื่อให้ ผา่ นๆ ไปหรื อสร้ างภาระให้ กบั ชุมชนมากกว่าคุณประโยชน์ และสิง่ ที่สาํ คัญที่สดุ คือ “การไม่ร้ ูสกึ
ร่วมในแง่ของความเป็ นเจ้ าของในเรื่ องนันๆ
้ จากชุมชน” การประสานความร่วมมือนันมหาวิ
้
ทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
อาศัยทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละการเชื่อมประสาน การระดมทรัพยากรจากภายนอกโดยผ่านกระบวนการประชาคม
หรื อเกิดจากความต้ องการที่แท้ จริงของชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนเกิดความเข้ าใจ และนําพาไปสูก่ ารยอมรับ และการ
ปรับเปลี่ยน จนก่อให้ เกิดกิจกรรมที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนขึ ้น
ความร่วมมือของทังสองฝ่
้
ายเกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็ นคณะ
แรกในการนํานักศึกษาเข้ าฝึ กภาคปฏิบตั ิ 2 ในชุมชน ผลที่ได้ คือ เกิดการจัดเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ชมุ ชน ร่วมกัน
วางแผนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ทําให้ ชมุ ชนเกิดการยอมรับและเห็นผลดีของการร่วมมือกันพัฒนา อันจะ
ก่อให้ เกิดคุณปู การที่เอื ้อต่อวิถีชีวิตของชาวบ้ านในชุมชน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยสหวิทยาการสังคมศาสตร์
ได้ นํานักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน และทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน พร้ อมทังปลุ
้ กกระตุ้นด้ านการ
บริ หารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนันยั
้ งมีศนู ย์เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนแห่งเอเชีย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้ การสนับสนุนขององค์การบริ หารการพัฒนา
พื ้นที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (อพท.) เข้ ามาส่งเสริมโครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยัง่ ยืน จนสามารถ
พัฒนาให้ เป็ นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน โดยได้ รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจํานวน 16 ครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2552
ทําให้ สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ เข้ าไปมีบทบาทในการส่งเสริ มและต่อ
ยอดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จกั สานของกลุม่ ผู้สงู อายุ จนได้ รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ จากใบหญ้ าแฝก
ชุมชนแห่งนี ้จึงกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้และทํากิจกรรมของนักศึกษาธรรมศาสตร์
และไม่เฉพาะแต่ศนู ย์ลําปาง
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เท่านัน้ ยังมีนกั ศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์รังสิต
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษามหาวิทยาลัยไตโช ประเทศญี่ปนุ่ มาศึกษาดู
งาน เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมประเพณี อาชีพ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ฯลฯ และทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
4 ปี ที่ผา่ นมาได้ แสดงให้ เห็นแล้ วว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ สร้ างความเจริญงอกงามอย่าง
สร้ างสรรค์ให้ กบั ชุมชน เป็ นตัวอย่างที่ดขี องสังคม จนทําให้ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในจังหวัด
ลําปาง เริ่ มที่จะสนใจและเข้ ามาศึกษาเรียนรู้และร่วมมือกันพัฒนาชุมชนแห่งนี ้ ดังจะเห็นได้ จากการสนับสนุน
งบประมาณสร้ างถนนในหมูบ่ ้ านจากการประสานของอําเภอห้ างฉัตร การเป็ นชุมชนต้ นแบบปลอดยาเสพติด การ
มีนกั ศึกษาสถาบันอื่นๆ สนใจเข้ ามาศึกษาข้ อมูลและกิจกรรมในชุมชนที่ทําร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิง่
เหล่านี ้คงจะชี ้ให้ เห็นแล้ วว่าธรรมศาสตร์ อยูค่ กู่ บั ประชาชนอย่างแท้ จริง ดังวลีที่วา่ “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะ
ธรรมศาสตร์ สอนให้ ฉนั รักประชาชน”
8.2 จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ /จิตอาสา/จิตสาธารณะ
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตระหนักถึงความเป็ นธรรมศาสตร์ จึงให้ ศนู ย์ลาํ ปางดําเนินการปั น้ รูป
ประติมากรรมปูชนียบุคคลสําคัญของชาวธรรมศาสตร์ ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจัดทําฐานที่ตงพร้
ั ้ อมปรับปรุงบริเวณที่ตงรู
ั ้ ปประติมากรรมศาสตราจารย์ ดร.ปรี ดี
พนมยงค์ และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อระลึกถึงคุณปู การที่มีตอ่ มหาวิทยาลัยและต่อประเทศชาติ
กําหนดแล้ วเสร็ จภายในปี 2554
2. โครงการ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
จังหวัดลําปาง” โดยผู้บริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง ให้ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรมการแสดงของ
นักศึกษา และกิจกรรมมอบสิง่ ของต้ านภัยหนาวแก่ผ้ ปู ระสบภัยหนาวในอําเภอแจ้ ห่ม และอําเภอปาน จังหวัด
ลําปาง ภายใต้ โครงการชื่อ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัด
ลําปาง” ซึง่ จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 26- 28 พฤศจิกายน 2553
3. โครงการวันดีเดย์
ตามนโยบายของศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
มอบหมายให้ หมวดกิจการนักศึกษา งานบริหารศูนย์ลําปาง เป็ นผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จัดทํา
โครงการวันดีเดย์ขึ ้น เพื่อพัฒนาถนนเส้ นด้ านหลังมหาวิทยาลัย ไปจนถึงโรงพยาบาลห้ างฉัตร ให้ มีความสะอาด
้ ้ หมวดกิจการนักศึกษา งานบริหารศูนย์ลาํ ปาง ได้ ประสานงานกับเทศบาล
ปลอดภัย และสะดวกต่อผู้ใช้ ถนน ทังนี
ตําบลปงยางคก เทศบาลตําบลห้ างฉัตรแม่ตาล โรงพยาบาลห้ างฉัตร ศูนย์ฝึกตํารวจภูธรภาค 5 และอําเภอห้ าง
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ฉัตร ร่วมกันกําหนดวันพัฒนาถนนสายดังกล่าว จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละจํานวน 1 วัน ในเดือนมกราคม (24
มกราคม 2553) และเดือนมิถนุ ายน 2554 นัน้
ในการนี ้ อาจารย์พมิ พ์ฉตั ร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลําปาง และผู้
ปรึกษาโครงการ นําทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เทศบาลตําบลปงยางคก เทศบาลตําบล
ห้ างฉัตรแม่ตาล โรงพยาบาลห้ างฉัตร ศูนย์ฝึกตํารวจภูธรภาค 5 และอําเภอห้ างฉัตร ร่วมกันพัฒนาถนนสาย
ดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2553 กิจกรรมครัง้ นี ้ได้ แก่ ตัดหญ้ าบริเวณไหล่ทาง เก็บขยะบริเวณไหล่ทาง
และติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ทิ ้งขยะ
ผลที่ได้ รับจากกิจกรรมดังกล่าว คือ บริ เวณถนนมีความสะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อผู้ใช้ ถนน
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม รวมถึงหน่วยงานในท้ องที่มี
ความร่วมมือกันในการพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าปั ญหาอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นจากสภาพถนน
และหรื อวิสยั ทัศน์ในการขับขี่ลดน้ อยลง
9. แผนงานในอนาคต
9.1 แผนงานด้ านบริหารจัดการ
9.1.1 การปรับสถานะงานบริ หารศูนย์ลาํ ปาง งานคลังและพัสดุ ศูนย์ลําปาง ให้ เป็ นหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็ นกอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2555 เพื่อรองรับการขยายภารกิจที่มีปริ มาณ
งานเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่องให้ เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึ ้น
9.1.2 การแยกโครงสร้ างการบริ หารงานและงบประมาณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์
ลําปาง ออกจากฝ่ ายบริหาร ศูนย์ลาํ ปาง เพื่อให้ การการจัดการเรี ยนการสอนระดับปริญญาโทที่จะเปิ ดในปี
การศึกษา 2554 และปริ ญญาตรี ให้ คล่องตัวขึ ้น
9.1.3

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

เพื่อให้ บคุ ลากรมีโอกาสได้ รับการพัฒนาตาม

ศักยภาพของตนเองและให้ เหมาะสมกับตําแหน่งงาน
9.1.4 นําระบบสมรรถนะไปใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency) โดยพัฒนาอบรม
เพื่อเพิม่ พูนความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ของทุกตําแหน่งงาน เพื่อให้ พร้ อมที่จะรองรับการ
ทํางานในศูนย์การศึกษาภูมิภาคให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.2 แผนงานด้ านบริ การการศึกษา/วิชาการ
1. ร่วมเป็ นเจ้ าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติใน โครงการจัดประชุมนานาชาติระหว่าง มธ.
ศูนย์ลําปาง ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ และ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เดือนพฤศจิกายน
2554
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2. ได้ รับเลือกเป็ นสถานที่จดั การประชุมความร่วมมือระหว่างสํานักหอสมุดสถาบันการศึกษา
ทัว่ ประเทศ ณ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2554
3. โครงการบริ การวิชาการสูช่ มุ ชนที่กําลังขอรับการจัดสรรงบประมาณ ได้ แก่
- โครงการค่ายประชาธิปไตยสูช่ มุ ชน
- โครงการค่ายจริ ยธรรม
- โครงการอบรมนักเรี ยนมัธยมเกี่ยวกับลัทธิหน้ าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
- โครงการให้ คําปรึกษาทางด้ านกฎหมาย
- โครงการครูอบรมครูมธั ยมศึกษาด้ านกฎหมายเบื ้องต้ น
- โครงการอบรมครูแนะแนวในภาคเหนือ
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนลําปาง
- โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยในจังหวัดลําปาง
- โครงการอบรมหลักสูตรทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้ ผ้ ปู ระกอบการในจังหวัดลําปาง
9.3 แผนงานด้ านกิจการนักศึกษา
1. จัดทําโครงการ “ห้ องให้ คาํ ปรึกษา” (One way mirror Lab) สําหรับศึกษาที่มีปัญหาทังในเรื
้ ่ อง
การเรี ยน ชีวิตส่วนตัว เพื่อเป็ นศูนย์กลางให้ คาํ ปรึกษา หรื อการผ่อนคลายของนักศึกษาที่ศนู ย์ลําปาง จาก
ความเครี ยดที่มีผลมาจากการเรี ยน ครอบครัว เพื่อน สถานะทางการเงิน ฯลฯ
2. โครงการฟิ ตเนสเพื่อสุขภาพปี ที่ 2
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา ปี การศึกษา 2554
4. โครงการสํานึกรู้คา่ ชาวนา
5. โครงการธรรมศาสตร์ เพื่อประชาชน
6. โครงการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ านล้ านนาครัง้ ที่ 1
7. โครงการส่งเสริมวินยั นักศึกษา
8. โครงการทําดี ... ไม่ต้องเดีย๋ ว
9.4 แผนการพัฒนาทางด้ านกายภาพ
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อการ พัฒนา
ทางด้ านกายภาพในอนาคต โดยศูนย์ ลําปางจะขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
ลําปางในการก่อสร้ างทางเดินเชื่อมมีหลังคาคลุม (Cover Way) ระยะที่ 3 จากหอพักนักศึกษา-กลุ่มอาคารเรี ยน
รวม เพิ่มเติม
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2. ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้ อม
ซ่อมแซมระบบรดนํ ้าภายในสนาม
3. จัดทําป้ายชื่ออาคารเรี ยนรวม 4 ชัน้ , อาคารเรี ยนรวม 5 ชัน้ และอาคารอเนกประสงค์และ
สนามกีฬาในร่ม
4. ปรับปรุงห้ องสํานักงาน “กองงานศูนย์ลําปาง”
้ อมระบบอํานวยความสะดวก
5. ก่อสร้ างอาคารหอพักบุคลากรความสูง 6 ชันพร้
6. งานปรับปรุงภูมิทศั น์และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
7. ขยายพื ้นที่โรงอาหารเดิม และโรงอาหารหอพักนักศึกษา และจัดซื ้อเก้ าอี ้นัง่ เพิ่ม
8. การติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด บริเวณชัน้ 1 และทางเดินเข้ า – ออก ของทุกอาคาร ดังนี ้ อาคารสิริน
ธรารั ต น์ จํ า นวน 7 จุด อาคารเรี ย นรวม 5 ชัน้ จํ า นวน 6 จุด อาคารเรี ย นรวม 4 ชัน้ จํ า นวน 4 จุด และอาคาร
เอนกประสงค์และสนามกีฬาในร่มจํานวน 6 จุด รวมติดตังทั
้ งหมดจํ
้
านวน 23 ตัว
9. โครงการขยายเครื อข่ายไร้ สายไปยังอาคารหอพักนักศึกษาโดม ๒
10. โครงการขยายระบบเสียงตามสายภายในมธ.ศูนย์ลําปาง
11. งานปรับปรุงภูมิสถาปั ตยกรรมภายในมหาวิทยาลัย
12. ออกแบบสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และลูว่ ิ่ง
13. ออกแบบอาคารบริ การวิชาการแก่สงั คม
************************

