
Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ. บันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการร�วมกัน ...
 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ วาดวยความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการ การวิจัยและการใหบริการวิชาการ พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ รองอธิการบดี

ฝายกฎหมายและบริหารศูนยลำปาง รวมเปนสักขีพยาน การลงนามบันทึกขอตกลงในครั้งนี้ เพื่อสงเสริม

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขและการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ. จัดโครงการ การจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
                 การทำงาน (Stress Management) ...

 เม่ือวันท่ี 3  ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เปนประธานในพิธีเปดโครงการการจัดการความเครียดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน (Stress Management) 

ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง เพ่ือใหบุคลากร

เขาใจถึงวิธีการสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดกับตนเองและคนรอบขาง ใหเขาใจแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อ

ลดความเครียด และใหเกิดการปรับแนวคิดและแนวทางในการแกไขปญหาของบุคลากรใหเปนไปในแนวทาง

ที่เหมาะสม

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ. ศูนย�ลำปางจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน� 
          เพื่อสังคม และถวายพระราชกุศล ...

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง นำโดย ผูชวยศาสตราจารย

พิมพฉัตร รสสุธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ ศูนยลำปาง พรอมดวย คณาจารย 

นักศึกษา และบุคลากร มธ. ศูนยลำปาง รวมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน เพื่อสังคม และ

ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรวมกันปรับปรุงภูมิทัศน และทำความสะอาดถนน 

จาก มธ. ศูนยลำปาง ไปยังโรงพยาบาลหางฉัตร

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ. ศูนย�ลำปาง ร�วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป�นพระราชกุศล ...

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง รวมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย

เปนพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม ...

 เมื ่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คณะนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพื่อสังคม (นมธ.) นำโดย 

รองศาสตราจารย ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผูอำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพ่ือสังคม, คุณอริญชัย สัณหพิชญโอภาส 

ประธานนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพ่ือสังคม รุนท่ี 17 จัดโครงการธรรมศาสตรเพ่ือสังคม โดยการปรับปรุง

หองสมุด มอบอุปกรณและสื่อการเรียนรูใหแกโรงเรียนหางฉัตร อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง รวมมูลคา 

396,354 บาท และโรงเรียนบานฮองกอมวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รวมมูลคา 113,855 บาท ซ่ึงโครงการ

ธรรมศาสตรเพื่อสังคม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูเขารวมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ธรรมศาสตรเพื่อสังคม รุนที่ 1 – 17 ภายใตแนวคิดการใหการศึกษาแกนักเรียนเปนรากฐานสำคัญของการ

พัฒนาประเทศ

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม ...

 เน่ืองในโอกาสวันธรรมศาสตร 10 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง รวมกับ

ชมรมธรรมศาสตรลำปาง จัดกิจกรรมวันธรรมศาสตร จังหวัดลำปาง ณ หองฉัตรแกว โรงแรมเอเชีย จ.ลำปาง

มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท ใหกับนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จำนวน 15 คน โดยนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพ่ือสังคม ท้ังน้ียังมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาชุมนุม

โดมแกวอีสาน และกิจกรรมสานสัมพันธนองพี่สีเหลืองแดง

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ.ศูนย�ลำปาง รับมอบเกียรติบัตรในฐานะหน�วยงานที่มีส�วนร�วม
          ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส�งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ...

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง นำโดย อาจารย ดร.จิรภัทร หลงกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 

เขารับมอบเกียรติบัตรจากทานรองผูวาราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะหนวยงานท่ีมีสวนรวมในการขับเคล่ือน

การดำเนินงานสงเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนสรุป

บทเรียนการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาวะ วัยรุน และการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข

การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ไดจัดการแสดงของนักศึกษาชุมนุมโดม

แกวอีสานรวมในพิธีเปดงานดวย

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ.ศูนย�ลำปาง เดินทางเข�าพบคุณบุญชู ตรีทอง 
          ผู�มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย  ...

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง นำโดย ศาสตราจารย 

ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริหารศูนยลำปาง พรอมดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ผูบริหารคณะ คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง เดินทางเขาพบ

และสวัสดีปใหม 2564 คุณบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และเปนผูมีอุปการคุณ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง ณ บานทรงไทย อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ.ศูนย�ลำปาง แสดงความยินดีกับรองผู�ว�าราชการจังหวัดลำปางคนใหม�  ...

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง นำโดย ผูชวยศาสตราจารย 

กิตติพงศ  กมลธรรมวงศ ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ศูนยลำปาง นายอรุณ วงคคำปวง รักษาการแทน

ในตำแหนงผูอำนวยการกองบริหารศูนยลำปาง พรอมคณะ เขาพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายจำลักษ  

กันเพ็ชร และวาที่พันตรี อดิศักดิ์ นอยสุวรรณ ในโอกาสที่เขารับตำแหนงรองผูวาราชการจังหวัดลำปาง 

ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563



Thammasat Lampang
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง

Thammasat Lampang ... มธ.ศูนย�ลำปาง เดินทางเข�าพบคุณไพโรจน� โล�ห�สุนทร 
          และคุณตวงรัตน� โล�ห�สุนทร   ...

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง นำโดย ศาสตราจารย 

ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมายและบริหารศูนยลำปาง พรอมดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

และเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลำปาง เดินทางเขาพบและสวัสดีปใหม 2564 คุณไพโรจน 

โลหสุนทร และคุณตวงรัตน โลหสุนทร

ขาวสาร
ประจำเดือนธันวาคม 2563


