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รายงานประจําปี ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
มิถุนายน 2555 – มีนาคม 2556
คณะผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองศาสตราจารย์ สายฝน สุเอียนทรเมธี
อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
นางสาวสุภาณี แก้วมณี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ศูนย์ลําปาง
รักษาการตําแหน่งในผู้อํานวยการสํานักงานบริหารศูนย์ลาํ ปาง

ฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง มีหน้าที่ดูแลให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มคี วามเป็นเลิศทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค ท้องถิ่น และประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนร่วมมือพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการจัดตั้งสํานักงาน
บริหารศูนย์ลําปาง เพื่อให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง อยู่ภายใต้โครงสร้างสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆ เต็มรูปแบบ การให้บริการวิชาการสู่สังคม การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง โดย
การนําความเป็นเลิศทางวิชาการ วิธีคิด และวิถีของความเป็นธรรมศาสตร์ไปสู่ชุมชนภาคเหนือ มีการจัดวาง
ระบบ ระเบียบการบริหารงานของสํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง ไว้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เช่น จัดระบบ
บริหารงานบุคคล บริหารการใช้อาคารสถานที่ ระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สํานักงานบริหาร
ศูนย์ลําปาง มีระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมเป้าหมายอย่างทั่วถึงทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในพื้นที่และกลุม่ จังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่
1.งานบริหารและอาคารสถานที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย์ลําปาง การพิจารณา
กลั่นกรองและการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปี การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ต่างๆ การวิเคราะห์นโยบายและแผน การรายงานผลการดําเนินงานฝ่ายบริหารศูนย์ลําปาง และการ
ดําเนินงานด้านประเมินผลการดําเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ การประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ลําปาง ดูแลเรื่องการก่อสร้างและการซ่อมบํารุงอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ของศูนย์
2.งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
มีหน้าที่ในการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานบริการและสวัสดิการนักศึกษากิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ วินัยและพัฒนานักศึกษาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หอพักนักศึกษา บริการการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนการสอน ทะเบียนและประมวลผล และห้องสมุด
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3.งานคลังและพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับ - จ่ายเงิน การประมาณการรายรับ การจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของศูนย์ลําปาง การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน การรายงาน
ผลรายรับ-จ่ายจริงรายไตรมาส การบริหารงบประมาณ และการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของศูนย์ลําปาง
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการขยายโอกาส
การศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อประโยชน์สุขแก่ท้องถิ่น และประชาคมธรรมศาสตร์
พันธกิจ
ให้สํานักงานบริหารศูนย์ลําปางสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษา การวิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ไปสู่ภูมิภาค
เป้าประสงค์
สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์และความผาสุกให้แก่
ท้องถิ่นและประชาคมธรรมศาสตร์
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. พัฒนาระบบงานหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. พัฒนาด้านจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และด้านอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
4. บริการและส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยไปสู่ท้องถิ่น
ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
การส่งเสริมผลักดันและเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิม่ ขึ้น
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
1. เปิ ด ห ลั กสู ต รระดั บ ป ริ ญ ญ าโท ห ลั ก สู ต รก ารบ ริ ห ารแล ะน โย บ าย ส วั ส ดิ การสั งค ม ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก
2. ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันภาษาจัดสอบ TU-GET ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่จะสอบเรียนต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์ลําปาง ให้มีการจัดสอบปีละ 2 รอบ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
3. กําหนดนโยบายเปิ ดหลักสูตรระดับ ปริญ ญาโทในปี 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณบดีค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์ประจําคณะ เดินทางมาร่วมหารือแนวทางการเปิดหลักสูตรร่วมกับคณะ
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง พร้อมแถลงข่าวให้สื่อมวลชนจังหวัดลําปางได้รับทราบนโยบาย
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
การพัฒนาทางด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
การพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
1. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
สามารถก่อสร้างและเบิกจ่ายได้เร็วกว่าแผนงาน 100 วัน
2. ปรับปรุงสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลําปาง
3. โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยให้แก่นักศึกษางบประมาณจากงบกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
4. โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เฟส
ที่ 2
5. โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาํ ปาง
6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากหอพักนักศึกษาจนถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัย พร้อมระบบไฟฟ้า
แสงสว่างสนามฟุตบอล
7. โครงการปรับปรุงห้อง 3103 เป็นห้องสํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง
8. โครงการจัดทําประติมากรรม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และจัดทําฐานวางประติมากรรมของ
ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และจัดทําจารึกประวัติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
ธรรมศาสตร์ให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์
แผนพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
1. โครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมบริการ ตัง้ งบประมาณปี 2557 – 2559 งบก่อสร้างจํานวน
270,000,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม หลังที่ 4 งบค่าก่อสร้าง 150,000,000 บาท โดยเป็นเงินบริจาค
100,000,000 บาท และเงินสะสมของมหาวิทยาลัยอีก 50,000,000 บาท
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
1. โครงการปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 2,800,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟฟิคสําหรับบริการห้องสมุดพร้อมเครือ่ ง
สํารองไฟ จํานวน 7 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Access Learning
Center) พร้อมเครื่องสํารองไฟ จํานวน 31 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์ห้อง Sound Lab พร้อมเครื่องสํารองไฟ จํานวน 33 ชุด
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- เครื่องคอมพิวเตอร์บริการนักศึกษาพร้อมเครื่องสํารองไฟและโต๊ะเก้าอี้ จํานวน 6 ชุด
- เครื่องแม่ข่ายสําหรับบริการนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานออกแบบเพื่อบริการนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
2. โครงการให้บริการพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยได้รับการ
สนับสนุนเป็นเครื่องพิมพ์เอกสาร กระดาษ และหมึกพิมพ์ ในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 337,700 บาท และ
ผูกพันงบประมาณค่ากระดาษและหมึกพิมพ์ในปีงบประมาณ 2557 – 2558 ปีละ 275,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับส่วนกลาง
3. ติดตั้งชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล (Tele-conference) เพิ่มขึน้ อีก 1 จุด ณ
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลแล้วทีล่ บข้อจํากัดเรื่อง
ระยะทางและเวลา ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์ผู้สอน และเกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการระหว่างส่วนกลางและศูนย์ลําปาง
4. เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ Graphic design จํานวน 12 ชุด จากเดิม 36 ชุด เป็นจํานวน
48 ชุด
5. เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 60 ชุด
6. จัดทําห้องการเรียน การสอนแบบ Auditorium จํานวน 500 ที่นั่ง
7. จัดทําห้องประชุม โดยใช้ระบบประชุมทางไกล (Tele-conference) ที่ห้องประชุม
2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น
8. ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จากเว็บไซต์เดิมเป็น
เว็บไซต์แบบ Web 1.0 การทํางานของระบบ html แบบธรรมดา ปรับปรุงให้เป็นระบบเว็บไซต์เป็นรูปแบบ
Web 2.0 สามารถรองรับการทํางานในรูปแบบของฐานข้อมูล (SQL) เป็นฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยด้าน
ข้อมูลบนเว็บไซต์ มีการเก็บสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ สามารถรองรับการทํางานฟังก์ชั่นการนําข้อมูลจาก
เว็บไซต์อื่นมาแสดงบนเว็บไซต์ของตนเอง การรองรับการทํางานในระบบมัลติมีเดีย แคตตาล็อกรูปภาพ สื่อ
วิดีโอจาก Youtube และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook ได้
กิจกรรมและโครงการภายในและภายนอก ภายนอก แบ่งเป็น
1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สร้างเสริมขวัญกําลังใจ
1.1 โครงการ ไม่ ข าด ไม่ ล า ไม่ ส าย มี ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ขวั ญ และกํ า ลั งใจ และสร้ างแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการขยันปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง ที่มีความขยัน หมั่นเพียร ในการปฏิบัติงาน โดยให้ รางวัลแก่
เจ้าหน้าที่ ที่มีสถิติ การลาทุกประเภท การมาปฏิบัติงานสาย การขาดงาน น้อยที่สุด ในแต่ละรอบความดี
ความชอบ ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม – พฤษภาคม
ปี 55
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=42:goodpeople2555&Itemid=90

ปี 56
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http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=36:2556goodpeople&Itemid=90

1.2 โครงการเจ้าหน้าที่ศูนย์ลําปางดีเด่น โครงการเจ้าหน้าที่ศูนย์ลําปางดีเด่น จัดปี 2555 นี้เป็นปีแรก
เพื่อส่งเสริมขวัญและกําลังใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการแข่งขัน พัฒนา
ตนเอง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง ที่มีความดี
ความเด่นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน โดยให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมากที่สุด ในด้านความมีน้ําใจ รู้จักให้ มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ ทุ่มเท
ให้กับองค์กร ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทํางานดี ทํางานเก่ง มี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นคะแนนจากการเสนอชื่อของบุคลากรสํานักงานบริหารศูนย์ลําปางโดยตรง
ปี56
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=36:2556goodpeople&Itemid=90

1.3 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอัตรากําลัง
มธ.ศูนย์ลําปาง ได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดังนี้
3.3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะอนุกรรมการเครือข่ายสภาข้าราชการ โดยนายสุรชัย
เชื้อคําเพ็งผู้แทนสภาข้าราชการ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของศูนย์ลําปาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2555
3.3.2 แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้กับ ผู้ บ ริห ารกองการเจ้ าหน้ าที่ จัด ให้ มี โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่สํานักงานบริหารศูนย์ลําปาง
และกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะต่างๆ ในมธ.ศูนย์ลําปาง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2555
3.3.3 ผู้บริหารพบประชาคมศูนย์ลําปาง โดยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศูนย์ลําปางร่วมรับฟั งความคิดเห็ นจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒ นาชีวิตความเป็นอยู่การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์ภูมิภาคให้ดีขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555
3.3.4 จัดอบรมภายใน (in-house training) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการเงิน การคลัง ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นไป
โดยมีสํานักตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้ความรู้และตอบข้อซักถามปัญหา และแนวทาง
การดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง แก่บุคลากรของสํานักงานบริหารศูนย์ลําปางเข้าร่วมการอบรมจํานวนกว่า
40 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ มธ.ศูนย์ลําปาง
3.3.5 กีฬาบุคลากรภายในหน่วยงาน มธ.ศูนย์ลําปาง จัดการแข่งขันกีฬายูงทองสัมพันธ์
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
3.3.6 มธ.ศูนย์ลําปางได้คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ
ต่างประเทศ ประจําปี 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยอาจารย์จงรักษ์ สิทธิรักษ์ ได้รับ
การคัดเลือกให้ศึกษาต่อ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ Linguistics and Engligh Language, Faculty
of Art and Social Sciences, Lancaster University, Lancaster สหราชอาณาจักร
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3.3.7 ประชุมหารือการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีและ
หน่วยงานศูนย์ลําปาง โดยกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี มาร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร
ของศูนย์ลําปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดีและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
2. โครงการบริการสังคม
2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ร่วมกับจังหวัดลําปาง และหน่วยงานในจังหวัดลําปาง จัด
นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวั น ครบรอบที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเข้ า อยู่ ขึ้ น ครองราชย์
ณ บริเวณ ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาล นครลําปาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=43:3‐&Itemid=90

2.2 โครงการอบรมนั ก เรี ย นมั ธ ยมเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยมีครูและนักเรียน จาก 25 โรงเรียน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
จํานวน 78 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางเข้าร่วม 20 คน ระหว่างวันที่ 13 – 14
มิถุนายน 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=11:2012‐09‐17‐02‐56‐49&Itemid=90

2.3 โครงการอบรมครูแนะแนวในภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยครูแนะแนวใน
พื้นที่ และ 17 จังหวัดภาคเหนือจํานวน 50 คน ร่วมอบรมในระหว่างวันที่ 21- 22 สิงหาคม 2555
2.4 โครงการค่ายประชาธิปไตยสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปงยางคก โดยมีผู้นําท้องถิ่นเข้าร่วม 20 คน
ตัวแทนแกนนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 70 คน และนักศึกษามธ.ศูนย์ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่
27 – 28 กันยายน 2555
2.5 โครงการประชุม “เครือข่ายเยาวชนไทยหัวใจสะอาด (คอรัป ฉัน ไม่ขอรับ) ระดับภาคเหนือ” โดย
กลุ่ ม เยาวชนคนรุ่น ใหม่ ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของสํ านั ก งานโครงการพั ฒ นาแห่ งสหประชาชาติ (United
Nations Development Program: UNDP) เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ ขับเคลื่อนกิจกรรมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นเข้าไปสู่มหาวิทยาลัย โดยมีการประชุม“เครือข่าย
เยาวชนไทยหัวใจสะอาด (คอรัป ฉัน ไม่ขอรับ) ระดับภาคเหนือ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปางเมื่อ
วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=20:corruption&Itemid=90

2.6 โครงการอบรมการบริ ห ารและการจั ด การกิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นสํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห าร
ครู และบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก
สถานศึกษาในจังหวัดลําปางทั้งสิ้น 34 คน เข้าร่วมอบรมในวันที่ 26 กันยายน 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=15:2012‐09‐27‐07‐23‐09&Itemid=90

2.7 ร่ ว มกั บ ศาลปกครอง จั ด โครงการ “ศาลปกครองพบประชาชน และเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย
สื่อมวลชน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาล
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ปกครองสูงสุ ด อธิบ ดี ศ าลปกครองเชียงใหม่ และตุล าการหั วหน้ าศาลเชียงใหม่ ร่วมเป็ นวิท ยากร เปิดให้
ประชาชนได้ซักถามประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานกว่า
700 คน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=12:2012‐09‐17‐03‐10‐42&Itemid=90

2.8 จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง “SMEs ไทย เตรียมตัวรับเศรษฐกิจปีหน้า...อย่างไร? วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง จัดโดย
ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับ สมาคม
ธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดสัมมนา
เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ การเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ที่กําลังจะมาถึงให้ผู้ประกอบการชาว
ลําปางและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมช่วยประกอบการวางแผนกลยุทธ์ปรับแผนธุรกิจได้ทันสถานการณ์
และ
เตรียมตัวเพื่อรองรับการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเชิญกูรู
ด้านเศรษฐกิจ ช่วยวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ ไขข้อข้องใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยในงานสําหรับวันนี้ยัง
มีบูธให้บริการคําปรึกษาแนะนําด้านสินเชื่อ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้พบทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ํา
พร้อมทั้งสามารถยื่นกู้ภายในงาน จากเอสเอ็มอีแบงก์ และบูธปรึกษาค้ําประกันสินเชื่อจาก บสย. พร้อมทั้ง
บริการตรวจเครดิตบูโรฟรีด้วย
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=29:‐‐smes‐‐‐&Itemid=90

2.9 ร่วมกับสํานักหอสมุดจัดการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29
เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (The New Dimension of Library Cooperation
Development) จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 29
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=37:‐‐29&Itemid=90

3. โครงการส่งเสริมปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
3.1 จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ธรรมศาสตร์ ลําปาง จัดยิ่งใหญ่ 3 วัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลําปาง ฉลองครบรอบ 20 ปี ธรรมศาสตร์ ลําปาง ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2555 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น พิธีการทางศาสนาพุทธาภิเษก
พิธีเปิดประติมากรรมศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ งานสัมมนาวิชาการ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และ
งานเลี้ยงสรรค์เนื่องในวันธรรมศาสตร์ โดยมีศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ร่วมงานกว่า 1,000 คน
สัมมนา ตอนเช้า
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http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=24:‐20‐‐‐‐‐&Itemid=90

ตอนเย็น
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=33:‐20‐&Itemid=90

3.2 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2555 โดยเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดลําปาง เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดงาน 20 ปีธรรมศาสตร์ ลําปาง แถลงข่าวโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลําปาง ผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร ศูนย์ลําปาง มีสื่อมวลชนให้ความสนใจและ
เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวจํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=21:‐2555‐27‐2555‐&Itemid=90

3.3 ร่วมงานกฐินพระราชทาน โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ร่วมกับ
คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นําผ้าป่าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2555 ทอด
ถวาย ณ วัดจองคํา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=22:‐2555‐15‐2555&Itemid=90

3.4 โครงการจัดสร้างประติมากรรมย่อส่วน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสฉลอง
ครบรอบ ๒๐ ปี ธรรมศาสตร์ ลําปาง โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสร้างประติมากรรมย่อส่วนของ ศาสตราจารย์
ดร.ปรีดี พนมยงค์ จํานวนจํากัดเพียง 109 ชิ้น ให้สั่งจองในราคา 15,999 บาท มหาวิทยาลัยฯ จะนํารายได้
ทั้งหมด หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนจัดสร้างสนามกีฬา ๒๐ ปี ธรรมศาสตร์ ลําปาง
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=25:‐20‐&Itemid=90

4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.1 โครงการสํานึกรู้คา่ ชาวนาไทย ณ ชุมชนบ้านวอแก้ว ตําบลวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง โดยเป็นการสร้างจิตสํานึกให้แก่นักศึกษาให้รู้คุณค่าชาวนา และเป็นการจัดทํากิจกรรมเชื่อมความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมศาสตร์ส่วนกลาง
4.2 โครงการสัมมนาผู้นําองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง โดยฝ่ายการ
นักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง จัดสัมมนาผู้นําองค์กรนักศึกษา มธ.ศูนย์ลําปาง ประจําปี 2555 ประกอบด้วย อมธ.
สภานักศึกษา ชมรมต่างๆ ทีอ่ ุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลําปาง 26-27 กรกฎาคม 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemi
d=248
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4.3 โครงการกีฬาโดมแก้วเกมส์ โดยเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสูก่ ารเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยมีนักศึกษาจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
4.4 โครงการวันดีเดย์ โดยนักศึกษาจาก 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยร่วมกันพัฒนา
ถนนสายหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในเขตอําเภอห้างฉัตร
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตําบลปงยางคก เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โรงพยาบาลห้าง
ฉัตร ศูนย์ฝึกตํารวจภูธรภาค 5 และอําเภอห้างฉัตร
4.5 โครงการรับขวัญยูงทองเป็นกิจกรรมรับเพื่อนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยในปีการศึกษา
2555 ในการจัดงานรับเพื่อนใหม่ได้บรรจุประเพณีแห่ไม้ค้ําศรีไว้ในการจัดงานรับเพื่อนใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้
รู้จักวัฒนธรรมอันดีงามของภาคเหนือ
4.6 โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา โดยคณะผูบ้ ริหาร นําบุคลากร นักศึกษา มธ.
ศูนย์ลําปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นประจําทุกปีเพื่อสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.7 โครงการ Run Walk Sing in Lana โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณลักษณะ
ของนักศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ วิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และนันทนาการ
โดย ดําเนินโครงการ Run Walk Sing in Lana เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมภาพรวมของนักศึกษาศูนย์
ลําปาง ในการพัฒนาทักษะและกิจกรรมนักศึกษาต่อไป
5. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 โครงการตักบาตรเที่ยงคืน “ประเพณีเป็งปุ๊ด” วันพุธขึ้น 15 ค่ํา เป็นการตักบาตรในเวลาที่ผิด
แผกแตกต่างไปจากการทําบุญตักบาตรโดยทั่วไป เป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือ โดยจะมีการตักบาตรในเวลา
เที่ยงคืนในวันพุธขึ้น 15 ค่ํา เรียกว่า “เป็งปุ๊ด” เชื่อว่าจะได้รับอานิสงค์แรงกล้า ผลการดําเนินงานมีบุคลากร
นักศึกษา และประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนจํานวนมาก
5.2 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เพื่อนําผู้นําชุมชนใน
จังหวัดลําปาง ศึกษาวิธกี ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3 สํารวจวัดสันหนองบง อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง เป็นโครงการที่เป็นผลมาจากความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการของวัดพระธาตุเสด็จ ทําให้ มธ.ศูนย์ลาํ ปาง มีชื่อเสียง ได้รับความชื่นชม เจ้าอาวาสวัดสัน
หนองบง จึงได้ทําหนังสือขอให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เข้าไปสํารวจพื้นที่เพื่อพิจารณาความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมชาวบ้านให้รู้จักการอนุรักษ์ หวงแหนสิง่ ที่มีคุณค่าประจําท้องถิ่น
5.4 โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ“พิพิธภัณฑ์ของชาวลําปาง
และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็น
ประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และผู้ร่วมงานจากชุมชนบ้านเสด็จ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลําปางจํานวนมาก เมื่อวันที่ 20
กันยายน 2555
http://www.lampang.tu.ac.th/web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=14:201
2‐09‐20‐08‐50‐02&Itemid=90
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5.5 โครงการล่องสะเปาจาวเวียงละกอน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้ร่วมจัด
สะเปาลอยน้ําเข้าประกวดในงานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ซึ่งเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดลําปาง
5.6 จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย
จัดพิธีทําบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ไม่ห่างหายจากการทําบุญ เป็นการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดงี ามของพุทธศาสนิกชนอย่างดียิ่ง

5.7 กิจกรรมรดน้ําดําหัว พระเถระ ผู้ว่าราชการและผู้นําท้องถิ่นจังหวัดลําปาง โดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกับจังหวัดลําปางและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

