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ผลการดําเนินงาน
ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
นางสาวสุภาณี แก้วมณี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลําปาง
รักษาการตําแหน่งผู้อาํ นวยการสํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มีกรอบทิศทางและนโยบายการบริหารงานเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาไปสู่ภูมิภาค ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจยั
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ยังมีภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 ให้นักศึกษาทุกคณะที่ศูนย์ลําปาง และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแลการ
ดําเนินงานของสํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มีผลการดําเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 18
มีนาคม 2555 ที่สําคัญหลายด้าน ดังนี้

1. ด้านบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างงานบริหารศูนย์ลําปาง
และงานคลังและพัสดุ ศูนย์ลาํ ปาง ให้มีสถานะเป็นส่วนราชการระดับกองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เนื่องจาก
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพย์สินของหน่วยงานมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้อง
จัดโครงสร้างองค์กร การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และบุคคลผู้รบั ผิดชอบในแต่ละภารกิจ ซึง่ อยู่ประจํา
พื้นที่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและทําให้การบริการในระดับภูมิภาคมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยได้
ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสํานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อรองรับการขยายงานในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จัดโครงสร้างสํานักงานอธิการบดีให้มี
สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง มีสถานะเทียบเท่ากอง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๓๑ และมีการแบ่งส่วนงานเป็น ๓ งาน ได้แก่ งานบริหารและอาคารสถานที่ งานบริการการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา และงานคลังและพัสดุ

2. ผลงานสําคัญที่ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
2.1 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 ส่งเสริมผลักดันและเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ศูนย์
ลําปางเพิ่มขึน้ โดยการแยกโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนการสอนสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ออกจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เพื่อให้การ
ขยายการเรียนการสอนเป็นไปอย่างคล่องตัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กําหนดรับนักศึกษาระบบ Admission ในปีการศึกษา 2554 เพิ่มขึ้นอีก 50 คน ทําให้จํานวนรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
จาก 50 คน เป็น 100 คน และเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ลําปาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

2

2.1.2 จัดทําห้อง SALC (Self Access learning Centre) เพื่อเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากรในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับเงินบริจาคสบทบจาก
มูลนิธิอากอนชู ประเทศญี่ปนุ่ และเงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (ศูนย์ลําปาง)
ในการจัดสร้างห้อง SALC จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ รวมถึงจ้างผู้ประสานงานชาวต่างประเทศมาประจําทีห่ ้อง SALC
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง และช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆ
ผู้แทนจากมูลนิธิอากอนชู และศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ได้ทําพิธีเปิด
ห้อง SALC เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2554
2.1.3
ขยายพืน้ ที่ห้องสมุดขึ้นไปชั้น
2
ของอาคารสิรนิ ธรารัตน์
ทําให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ขยายพื้นที่ให้บริการห้องสมุดแก่นักศึกษาและชุมชนได้กว้างขวางและ
สวยงาม รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,060 ตารางเมตร รองรับพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ชั้นหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์
คอมพิวเตอร์สืบค้น และมีหอ้ งค้นคว้ากลุ่มขนาด 8 ที่นั่ง และห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 16 ที่นั่ง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ในนามของ “ห้องสมุด บุญชู ตรีทอง”
ได้เสนอชื่อท่านบุญชู ตรีทอง ต่อสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 เพือ่ เป็นผู้มอี ุป
การคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลผู้มีอุปการคุณและทําประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพห้องสมุด ประจําปี 2554 โดยมีพิธี
มอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ
2.1.4 อนุญาตให้คณะนิตศิ าสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง ติดตัง้ ครุภัณฑ์เพื่อจัดทําเป็น “ศาลจําลอง”
ในห้องบรรยาย ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติด้านศาล
2.1.5 อนุญาตให้สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
ใช้พื้นที่ห้องว่างชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น เป็นการชั่วคราว เพื่อใช้เป็นห้องแสดงผลงานของนักศึกษา
2.1.6 จัดทําห้องอ่านหนังสือเพิ่มขึน้ ที่อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม รวมถึงขยาย
เวลาการใช้ห้องอ่านหนังสือได้ถึงเวลา 22.00 น. เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้นักศึกษา นอกเหนือจากที่มีห้องอ่านหนังสืออยู่
แล้วที่อาคารหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง ทั้ง 2 อาคาร อาคารละ 1 ห้อง
2.2 ด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักนโยบายการบริหารงานของศูนย์ลําปางให้มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์ลําปาง จึงส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดังต่อไปนี้
2.2.1 จัดอบรมภายในศูนย์ลําปาง จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) การอบรมระบบสมรรถนะ
และการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของระบบสมรรถนะและการควบคุมภายใน
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 โดยนางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากร และ2) การอบรมหลักสูตร “การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” เพื่อให้บุคลากร
มีทักษะ และความสามารถในการแก้ไขปัญ หาเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์เบื้ องต้นด้วยตนเอง ตลอดการดูแลและ
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 โดยให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของ
สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง เป็นวิทยากร
2.2.2 จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่วนกลาง และ มธ.ศูนย์ลําปาง จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับเจ้าหน้าที่สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง และกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ
ต่างๆ ในมธ.ศูนย์ลําปาง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2555
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- ผู้ แ ท น ส ภ าข้ า ราชก าร (น าย สุ รชั ย เชื้ อคํ าเพ็ ง) แ ล ก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้ กั บ
คณะอนุกรรมการเครือข่ายสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555
- ฝ่ายการนักศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีก่ องกิจการนักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
กิจการนักศึกษา เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2554 โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้มกี าร
ประชุมร่วมระหว่างฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ จากทั้งส่วนกลาง และศูนย์ลําปาง เพื่อหารือสรุปปัญหาต่าง ๆ
รวมถึงแนวทางการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งศูนย์รังสิต ศูนย์ลําปาง และท่าพระจันทร์
2.2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เข้ารับการอบรมร่วมกับสํานักเสริมศึกษา
และบริการสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และส่งเสริมให้บุคลากรที่
รับผิดชอบด้านเทคนิค เช่น วิศวกร ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรเฉพาะวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพในการรองรับการ
ปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.4 จัดให้มโี ครงการจิบน้าํ ชายามบ่าย ตามนโยบายของท่านอธิการบดี เพื่อเป็นเวทีพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบนโยบาย รับฟังปัญหาจากการทํางาน และ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบ ในลักษณะไม่เป็นทางการ โดยได้จัดโครงการบุคลากรดีเด่น เพื่อมอบ
รางวัลเป็นขวัญกําลังใจแก่ผทู้ ี่ได้รับการลงคะแนนจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นบุคลากรดีเด่นด้วย
2.2.5 จัดการแข่งขันกีฬาบุลากรภายใน มธ.ศูนย์ลาํ ปาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เป็นปีที่
2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นการภายในระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ
2.2.6 ร่วมการแข่งขันกีฬาห้างฉัตรสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกีฬาบุคลากรระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในอําเภอห้างฉัตร
2.2.7 จัดโครงการ“ธรรมศาสตร์สุขภาพดี - Healthy Campus” พิธีเปิดเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2554 ณ ห้องฟิตเนส กําหนดเล่นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม มธ.ศูนย์ลําปาง
2.3 ให้บริการวิชาการที่มคี ณ
ุ ภาพแก่สังคม
2.3.1 มธ.ศูนย์ลาํ ปาง ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
นานาชาติ เรือ่ ง มหาวิทยาลัยกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 9-12 มกราคม 2554 โดยใช้พื้นที่ที่ มธ.ศูนย์ลําปาง ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษาดู
งาน ได้แก่ ชุมชนบ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง และชุมชนบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง
2.3.2 การดําเนินงานตามนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้
น่าอยู่ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจับคู่การพัฒนาระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์
ลําปาง กับอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 กรณีที่ มธ.ศูนย์ลําปาง สนับสนุนการ
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ต่อเป็นปีที่ 2
2.3.3 สนับสนุนการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์วดั พระธาตุเสด็จ โดยมธ.ศูนย์ลําปาง และได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดพระธาตุเสด็จ ให้เป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งใหม่ของจังหวัดลําปาง
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้
- โครงการสัมมนาเรื่อง แนวคิดใหม่เกีย่ วกับพิพิธภัณฑ์ชุมชน ดําเนินงานโดยเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา และบริหารจัดการ
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นพระภิกษุจํานวน 3 รูป ประชาชนทั่วไปในเขตตําบลบ้าน
เสด็จ 47 คน
- โครงการจัดนิทรรศการงานศิลป์วัดพระธาตุเสด็จ ครั้งที่ 2 โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับทราบถึงความสําคัญ และ
ประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุเสด็จ ทั้งนี้ ได้มปี ระชาชนในชุมชนวัดพระธาตุเสด็จและชุมชนใกล้เคียงให้
ความสนใจเป็นอย่างดี
- โครงการอนุรักษ์ตุงกระด้าง 200 ปี วัดพระธาตุเสด็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
ตุงกระด้างโบราณซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าของวัดพระธาตุเสด็จให้มีสุขภาพสมบูรณ์ สืบสานการจัดผังของ
วิหารล้านนาให้ถูกต้องตามลักษณะเฉพาะ
และส่งเสริมให้ท้องถิ่นหันมาให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์แหล่ง
โบราณสถานที่สําคัญ
- โครงการทอดผ้าป่าระดมทุนทรัพย์สร้างพิพิธภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปางร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา ช่วยระดมทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างเครือข่าย และส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง สถานบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับท้องถิ่น
- มธ.ศูนย์ลําปาง ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิด โครงการ "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มิตรสิ่งแวดล้อม" ที่วัดพระพระแก้วดอนเต้า เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 54 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยนายอําเภอเมืองลําปาง และนายอําเภอแม่เมาะ ร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งมธ.ศูนย์ลาํ ปาง ได้นํา
โครงการปรับลานทรายรอบองค์พระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง ไปจัดแสดง
- ร่วมงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลําปาง ในการจัดกิจกรรมวิชาการ และ
แนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของ มธ.ศูนย์ลําปาง รวมถึงจัดให้มีเวทีการแสดงของนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555
2.3.4 ดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัสดุเศษหิน อันเกิดจากกระบวนการผลิต
ครกหิน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง โดย สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.3.5 ร่วมกับสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย
ที่ดิน และกฎหมายมรดก แก่ผู้สนใจทั่วไป
2.4 การส่งเสริม ทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง มีพันธกิจสําคัญในฐานะที่ขยายการศึกษามาสู่ภูมิภาค คือ การ
การส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะของท้องถิ่นให้จรรโลงสืบไป โดยในรอบปีที่ผ่านมา มี
ผลงานที่สําคัญ ดังนี้
2.4.1 จัดงานรับเพื่อนใหม่ วันที่ 4-5 มิถนุ ายน 2555 ด้วยประเพณีแห่ไม้ค้ําสลีเป็นปีแรก
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มธ.ศูนย์ลาํ ปาง เริ่มต้นรู้จักวัฒนธรรมการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นมงคลของชาวล้านนา
2.4.2 ถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ วัดห้างฉัตร และวัดวอแก้ว อ.ห้างฉัตร
จ.ลําปาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
2.4.3 จัดพิธที อดผ้าป่า วัดพระธาตุเสด็จ วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยโครงการทอดผ้าป่า
เป็นโครงการเกือบท้ายสุดที่ มธ.ศูนย์ลําปาง จะดําเนินการบริการชุมชนที่บ้านเสด็จ นับว่าประสบความสําเร็จ
มาก ซึ่งในเชิงกายภาพได้มีการปรับปรุงลายทรายรอบองค์พระธาตุ ปรับปรุงภูมิทัสน์ ทําความสะดวกศิลปวัตถุ
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โดยได้ดําเนินการร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา ในการให้ความรู้ชุมชนและจัดทําทะเบียน ส่วนในเชิงปริมาณ
พบว่าว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุเสด็จมากขึ้น
2.4.4 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวอแก้ว วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ประเพณีไทย และวิธีการระดมทุนทรัพย์เข้าวัดเพื่อจัดสร้าง ซ่อมแซมโบราณสถานที่มคี ุณค่าภายในวัด
2.4.5 จัดกาดหมั้วครัวฮอม หรือตลาดนัดของชาวภาคเหนือ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2554 และจัดต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง
2.4.6 จัดประเพณีตักบาตรเป็งปุ้ดของชาวล้านนาที่หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มธ.ศูนย์
ลําปาง ซึ่งเป็นประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในคืนอังคารที่ก้าวเข้าสู่วันพุธที่เป็นคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา โดยแต่ละปี
จะมีวันดังกล่าว 1 หรือ 2 ครั้ง เท่านั้น หรือบางปีอาจไม่มีเลย โดยจัดขึน้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 และวันที่ 11
ตุลาคม 2554 โดยมีกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นต่างๆ ตั้งแต่ 1 ทุ่ม เป็นต้นไป
2.4.7 จัดพิธที ําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากร ไม่ห่างหายจากการทําบุญ เป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนอย่างดียิ่ง
2.4.8 ร่วมงานลอยกระทงของจังหวัดลําปาง โดยการทําสะเปา ประเภทลอยน้ํา เข้าร่วม
ประกวดในคืนงานลอยกระทงจาวละกอน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.5 การพัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ
2.5.1 จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะภายใน มธ.ศูนย์ลาํ ปาง “โดมแก้วเกมส์ ครั้ง
ที่ 4” โดยมีคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เป็นเจ้าภาพ วันที่ 26-30 มกราคม 2555
2.5.2 มธ.ศูนย์ลําปาง เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 9 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลําปาง
“กีฬา 9 สถาบัน ครัง้ ที่ 12” วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555
2.5.3 จัดโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยสภานักศึกษา มธ.
ศูนย์ลําปาง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม สตรีท soccer สตรีท บาสเกตบอล กีฬาชนิดอื่นๆ และการแสดงดนตรีของ
ศิลปิน
2.5.4 จัดโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา
ตระหนักถึงการออกกําลังกาย การรักษาความปลอดภัยในสุขภาพของตนเองเป็นสําคัญ
2.5.5 จัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เป็นการภายในเพื่อเชื่อมความสามัคคี และส่งเสริมให้
การออกกําลังกาย เช่น สตรีท Soccer วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ปิงปองสัมพันธ์ วันที่ 26-30 มกราคม 2555
วอลเล่ย์บอลสัมพันธ์ ในเดือนมกราคม 2555
2.5.6 ร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานภายนอกจัดการแข่งขัน เช่น การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอลประชาวิทย์ เดือนกันายน 2554 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครลําปาง เดือนธันวาคม
2554 เป็นต้น
2.6 กิจกรรมจิตอาสา
2.6.1 โครงการวันดีเดย์ มธ.ศูนย์ลําปาง ได้เชิญชวนหน่วยงานโดยรอบมหาวิทยาลัย มาร่วมกัน
พัฒนาริมถนนเส้นหลังมหาวิทยาลัย โดยการตัดหญ้าริมถนน ทําความสะอาดถนน เพื่อไม่ให้บังสายตา ให้
การจราจรปลอดภัยขึ้น ครั้งแรกจัดในเดือนมิถุนายน 2554 ครั้งที่สองจัดวันที่ 26 ธันวาคม 2554
2.6.2 ค่ายอาสาพัฒนาต่างๆ โดยมธ.ศูนย์ลําปาง ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมค่าอาสา
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น
- ค่ายยุวชนสภาธรรมศาสตร์ อาสาพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 อ.เสริม
งาม จ.ลําปาง
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- โครงการโดมแก้วทําดี ครั้งที่ 4 ที่แก่งหลวง อ.ลอง จ.แพร่ วันที่ 21-25 ตุลาคม
2554
- ค่ายยุวชนพัฒนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก 28-30 มกราคม 2555
- โครงการโดมแก้วทําดี ครั้งที่ 5 ที่แม่เฟือง จ.ลําปาง วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน
2555
2.6.3 ฝ่ายการนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง จัดประชุมเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคเหนือ
วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2554 ณ เทศบาลอําเภอเกาะคา จ.ลําปาง
2.6.4 จัดตั้งโครงการ “ม.ธรรมศาสตร์ ลําปาง ร่วมใจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงาน การจัดกิจกรรม และการระดมสิ่งของและทุนทรัพย์ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ทัง้ จากอุทกภัย และภัยหนาว โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
- ร่ ว มเป็ น คณ ะทํ า งานสถาบั น การศึ ก ษาจั ง หวั ด ลํ า ปาง ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ร่วมพิ ธีเปิ ดโครงการเดินรณรงค์รับ บริจ าคปัจจัยตามโครงการให้ ค วามช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
- เดินรณรงค์รบั บริจาคปัจจัยตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554
- จัดพิธีทําบุญตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม วันที่ 11 ตุลาคม 2554
- บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ที่ อ.เถิน จ.ลําปาง
- บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
- บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทําโปสการ์ด เพื่อจําหน่ายหารายได้สมทบทุน
โครงการ “ม.ธรรมศาสตร์ ลําปาง ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จํานวน 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมปั้น EM ball เพื่อนําไปบริจาค จํานวน 2 ครั้ง

3. แผนงานในอนาคต
3.1 ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการ ขนาด 3 ชั้น เพื่อเป็นอาคารสําหรับผู้บริหาร หอเกียรติยศ
ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องพักสําหรับรับรองการเดินทางไปประชุมนอกสถานที่ ของผู้บริหาร และผูท้ ี่มา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 54,024,000 บาท
3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สินของราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นเงิน 5,700,000
บาท
3.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ และภูมทิ ัศน์ มธ.ศูนย์ลําปาง เพื่อให้เกิดความสวยงาม และ
ร่มรื่น เป็นเงิน 15,024,000 บาท
3.4 ก่อสร้างทางเดินเท้า และทางสําหรับรถจักรยาน จากหอพักนักศึกษา ถึงกลุ่มอาคารเรียน
รวม เพื่อสะดวกต่อการสัญจร เป็นเงิน 4,704,000 บาท
3.5 ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลําปาง เพื่อสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
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การพัฒนาทางด้านกายภาพและการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้พัฒนาทางด้านกายภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณ
จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
งบกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. ก่ อ สร้ า งอาคารหอพั ก นั ก ศึ ก ษา โดม ๒ แล้ ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2554 งบประมาณ
35,000,000 บาท จากงบกองทุนค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัย ในส่วน 30% แบบมี
เงื่อนไขชําระคื นภายใน 20 ปี เพื่ อเตรียมรองรับ ความต้องการพั กอาศัยของนั กศึกษาได้อย่างเพีย งพอ ในปี
การศึกษา 2554
2. จัดซื้อ IPAD พร้อมฐานที่ตั้งจํานวน 10 ชุด จํานวน 363,900 บาท โดยติดตั้ง ณ ห้องสมุด บุญ ชู
ตรีทอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา
3. จัดซื้อโต๊ะนั่งกลุ่ม 6 ที่นั่ง จํานวน 50 ตัว จํานวน 625,000 บาท เพื่อเพิ่มจํานวนโต๊ะนั่งสําหรับโรง
อาหารหอพักนักศึกษาให้เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
4. จัดทําบานมุ้งลวดสําหรับหอพักโดม 2 จํานวน 108 บาน จํานวน 81,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายจากงบสํารองจ่ายอธิการบดี
1. กั้นห้องสํานักงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เนื่องจากมีการแยกการบริหารของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง ศูนย์ลําปางจึงได้จัดสรรพื้นที่ในการบริหารงานของคณะ
สังคมสงเคราะห์อย่างเป็นสัดส่วนและเหมาะสม เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะฯ เป็นเงิน
290,000 บาท
2. กั้นห้องทํางานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์
ลําปาง เพื่อจัดสรรพื้นที่สําหรับการบริหารงานของผู้บริหารอย่างเหมาะสม เป็นเงิน 320,000 บาท
3. จัดสร้างที่จอดรถจักรยาน จุดละ 50 คัน จํานวน 4 จุด เพื่อจัดระเบียบการจราจรภายในศูนย์ลําปาง
เป็นเงิน 120,000 บาท
4. จัดสร้างอัฒจรรย์บริเวณสนามฟุตบอลเพื่อรองรับการจัดแข่งขันกีฬา 9 อุดมศึกษาสัมพันธ์ ประจําปี
2555 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ เป็นเงิน 467,800 บาท
5. งานปั้นรูปประติมากรรม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และจัดทําฐานที่ตั้งพร้อมปรับปรุงที่ตั้ง
รูปประติมากรรม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ เป็นเงิน 1,375,000 บาท
6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เส้นทางจากบ้านพักบุคลากรผ่านอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม
จนถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัย พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหน้ามหาวิทยาลัยและหน้าบ้านพักบุคลากร เป็นเงิน
498,620 บาท
7. ซ่อมแซมถนนรอบ ศูนย์ลําปาง เป็นเงิน 173,840 บาท
8. ซ่อมรถบัสสวัสดิการ เป็นเงิน 150,000 บาท
9. อยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา เป็นเงิน 5,933,430 บาท
10. อยู่ระหว่างจัดทําโครงการเช่ารถยนต์ราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้แก่ เช่ารถตู้
โดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ํากว่า 11 ที่นงั่ จํานวน 1 คัน และเช่ารถเก๋งโดยสาร 4 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน (ผูกพัน
3 ปี พฤษภาคม 2555 – กันยายน 2557) เป็นเงิน 1,638,500 บาท
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมก่อสร้างห้องควบคุม CCTV แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานระบบได้
โดยมีการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เป็นเงิน 2,000,000 บาท
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ลําปาง บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 5 ชั้น เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และกิจกรรมของศูนย์ลําปาง พร้อมปรับปรุง
ทางเดินธรรมชาติ ระหว่างลานจอดรถหน้าอาคารเรียนรวม 5 ชั้น มายังอาคารเรียนรวม 5 ชั้น เป็นเงิน 500,000
บาท
3. ขยายการติดตั้งเครือข่ายไร้สายไปยังหอพักโดม ๒ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นกั ศึกษาในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต และสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ได้ ระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก
นักศึกษา เป็นเงิน 480,000 บาท
4. อยู่ในระหว่างการขยายการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในศูนย์ลําปาง เพื่อให้บุคลากร และ
นักศึกษา ทราบข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เป็นเงิน 48,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554
1. ปรับปรุงขยายพื้นที่โรงอาหารหอพักนักศึกษาให้มีพื้นทีใ่ ช้สอยมากขึ้นสามารถรองรับจํานวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 159 ตร.ม. เป็นเงิน 326,593.27 บาท
2. ปรับปรุงขยายพื้นที่รับประทานอาหาร และจัดซื้อโต๊ะนั่งกลุ่มเพิ่มเติม จํานวน 150 ที่นั่ง ณ โรง
อาหารกลาง และเพิ่มซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 1 ซุ้ม ณ บริเวณด้านข้างอาคารเรียนรวม 5 ชั้น
เพื่อเพิ่มบริการให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 – 2556
อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร 6 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจํานวนไม่ต่ํากว่า
50 ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ มีระเบียงห้องพักและห้องน้ําอยู่ภายในห้องพัก เพื่อเป็นที่พักให้บุคลากรซึง่ มีภูมิลําเนา
อยู่ต่างจังหวัด รวมถึงเพื่อเป็นห้องพักสําหรับอาจารย์พิเศษที่เดินทางมาสอนที่ศูนย์ลําปาง โดยภายในอาคารแยก
พื้นที่เป็นห้องพักของบุคลากรอย่างเป็นสัดส่วน มีพื้นที่ใช้สอยและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ห้องสํานักงาน
ประชาสัมพันธ์ ลิฟต์ ที่จอดรถ และระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด CCTV เป็นต้น งบประมาณการ
ก่อสร้าง 40,000,000 บาท

