เป้ าหมายและแผนการปฏิบตั งิ านของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ตามนโยบายอธิการบดี
(วาระที่ 2 ระหว่าง 22 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 พฤษภาคม 2567)
การจัดทาเป้ าหมายและแผนฯเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร พ.ศ. 2561 (ข้อ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน
The world-class university for the people

เป้าหมายหลัก
1. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลความเป็นเลิศระดับสากลอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ
วิจัยและนวัตกรรมการบริหารงาน รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนที่มุ่งรับใช้ประชาชน
และสังคม
2. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสากลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการสังคมและการบริหารงาน
4. ภาวะการมีงานทา และระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการมุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาคนทางานให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งอนาคต
5. ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Future Workforce สร้างพลังการทางานแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Future Workplace พัฒนาที่ทางานแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Future Life and society
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Future Collaboration
พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

แผนงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

แผนงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : Future Workforce สร้างพลังการทางานแห่งอนาคต
วัตถุประสงค์ : พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็ นสถาบันวิชาการทีส่ ร้างพลังการทางานในอนาคต ให้กบั ประเทศโดย
จะทาหน้าทีเ่ ป็ นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กบั บัณฑิต และคนทางานในอาชีพต่าง ๆ เพือ่ ทาให้
ทุกคนสามารถปรับตัวจากอาชีพเดิมจานวนมากทีก่ าลังจะหายไป และตอบโจทย์อาชีพใหม่ ๆ ทีท่ า้ ทายในโลกอนาคต
โดยทางานได้ทกุ ทีท่ วั ่ โลก นอกจากนี้ยงั ต้องมีจติ สานึกทีส่ อดคล้องไปกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้โดยสหประชาชาติอกี ด้วย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : Future Workforce สร้างพลังการทางานแห่งอนาคต
กลยุทธ์
1. ปฏิรูปหลักสูตรเพือ่
การศึกษาในศตวรรษที่ 21

แผนงาน/โครงการ

หลักการและเหตุผล

1.1 Thammasat for GREATS & SDGs บ่มเพาะให้นกั ศึกษามีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการทางานในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังให้นกั ศึกษา
ตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาความคิดของตนเองบนพื้นฐานของการเปลีย่ นแปลง
- การพัฒนานักศึกษาของศูนย์ลาปาง
ของโลกในอนาคต เช่น คลินิกภาษา กิจกรรม Design your money plan กิจกรรมจิตอาสา
ในยุคอนาคต

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2











ปี ท่ี 3

“ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” TULP News TULP D.I.Y. เป็ นต้น

2. พัฒนากิจกรรมเพือ่ สร้างคน 2.1. Thammasat Lampang Innopolis
เมืองนวัตกรรมต้นแบบของการศึกษา
พันธ์
GREATS/Entrepreneur & แบบพหุศาสตร์ (Multidisciplinary)
- Service Learning in Practice
Startup
- Full-Scale Frontier School

มุ่งสู่การเป็ นเมืองนวัตกรรมต้นแบบของการศึกษาแบบพหุศาสตร์ หรือพหุวทิ ยาการหรือสห
วิทยาการ คือการใช้ความรูจ้ ากองค์ความรูห้ ลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์
หรือจากการปฏิบตั ิ มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจยั และสังเคราะห์
ขึ้นเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ และพัฒนาเป็ นศาสตร์ใหม่ข้นึ โดยสนับสนุนให้นกั ศึกษา
ได้มกี ารเรียนจากการลงมือปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้น จนกระทัง่ ผูเ้ รียนสามารถพัฒ นาความรู ้ องค์
ความรูเ้ ป็ นศาสตร์ใหม่ข้นึ หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้นึ ผ่านการเรียนรูแ้ บบฝึ กฝนจนชานาญ
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Frontier School เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเลือก
เรียนและออกแบบหลักสูตรตามเป้ าหมายชีวติ ของตนเองและค้นหาสาขาวิชาทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพและความถนัด




แผนงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : Future Workplace พัฒนาที่ทางานแห่งอนาคต
วัตถุประสงค์ : พัฒนากายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารด้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็ นสถานทีท่ างานแห่งอนาคตทีช่ ่วยสร้างผลิตภาพสูงสุดให้แก่คนทางาน
มีโครงสร้างพื้นฐานทัง้ กายภาพและออนไลน์ทท่ี นั สมัย สะดวกสบาย รวมทัง้ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทาให้เกิด
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในการ
ทางานโดยมีทกั ษะการทางานทีเ่ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : Future Workplace พัฒนาที่ทางานแห่งอนาคต
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร

แผนงาน/โครงการ
1.1 Thammasat SMART City
ขยายขอบเขตและต่อยอดการนาเทคโนโลยีการ
สือ่ สาร และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพือ่
ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ ของคนธรรมศาสตร์

2. เพิม่ รายได้ - ลดต้นทุน 2.1 Financial Sustainability Model
สร้างความมันคงและยั
่
ง่ ยืนทางการเงินให้กบั
มหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างกระแสรายได้ท่ี
สมา่ เสมอจากการลงทุน และใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทม่ี อี ยู่
- การระดมทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางอย่างยัง่ ยืน

หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2

ปี ท่ี 3

พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ให้มคี วามทันสมัยทัง้ ทางด้านระบบขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ เพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี ้นึ ของ คนธรรมศาสตร์
เช่น การพัฒนาระบบการเงินการคลังดิจทิ ลั การพัฒนา Application สาหรับการจองและ
บริหารจัดการรถบริการ การจัดหารถรางไฟฟ้ าเพือ่ การขนส่งภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนา
ความครอบคลุมของ ระบบ WIFI เป็ นต้น







เพิม่ ช่องทางในการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง มีรายได้เพียงพอ ใน
การพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ เพือ่ ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ลาปาง
อย่างยังยื
่ น รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทัง้ ศิษย์เก่ า เพือ่ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาศูนย์ลาปาง โดยพัฒนาช่องทางการบริจาคแบบ E-donation จัดทาโครงการ
ระดมทุนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ รวมทัง้ จัดทาระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนเพือ่ การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง







ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : Future Workplace พัฒนาที่ทางานแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

3. พัฒนากายภาพและ
3.1 TULP Connectivity พัฒนาระบบขนส่งทีส่ ามารถ
สภาพแวดล้อม “SMART เชื่อมต่อนักศึกษาศูนย์ลาปาง สู่พ้นื ที่การใช้ชวี ติ อื่น ๆ
UINVERSITY”
3.2 TULP Great Landscape พัฒนาแผนการปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ของศูนย์ลาปางสู่ความยัง่ ยืน
3.3 TULP Lake สร้างระบบการบริหารจัดการนา้ ใน
ศูนย์ลาปาง

หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2

ปี ท่ี 3

พัฒนาระบบขนส่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
รวมถึงพัฒนาระบบสนับสนุนการขนส่งทีร่ องรับการใช้งานของนักศึกษา
และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ภี ายในมหาวิทยาลัย





ปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาภูมทิ ศั น์ของศูนย์ลาปางให้เป็ นระบบยิ่งขึ้น
โดยกาหนดให้มี Zoning ในการพัฒนาภูมทิ ศั น์ของศูนย์ลาปาง
เพือ่ ให้การปรับปรุงทางกายภาพและการพัฒนาภูมทิ ศั น์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีรูปแบบทีช่ ดั เจน
พัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณด้านหน้าฝัง่ ตรงข้ามอาคารหอพักนักศึกษาโดม 3
ให้เป็ นอ่างเก็บนา้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นแหล่งเก็บกักนา้ ตามธรรมชาติสาหรับ
การใช้นา้ ในมหาวิทยาลัยเพือ่ การดาเนินการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นภายในมหาวิทยาลัย
อย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล ใช้เป็ นสถานทีส่ าหรับพักผ่อนหย่อนใจระหว่างเรียน
สาหรับนักศึกษา บุคลากร และผูพ้ กั อาศัยภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็ นที่
สาหรับรองรับนา้ เสียทีผ่ ่านการบาบัดและนากลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต













ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : Future Workplace พัฒนาที่ทางานแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
3.4 TULP Safety Campus
พัฒนาสิง่ แวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อความปลอดภัยของ
นักศึกษาและบุคลากรศูนย์ลาปาง
ในทุกมิติ

3.5 TULP Wellness Center
(ศูนย์ Wellness ทีด่ ูแลนักศึกษา
และบุคลากร)

หลักการและเหตุผล
พัฒนาสิง่ แวดล้อมทางกายภาพเพือ่ ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรศูนย์ลาปางในทุกมิติทงั้ ด้านการเฝ้ า
ระวังและป้ องปราม เช่น การก่อสร้างรัว้ ทีม่ นคงและถาวรรอบมหาวิ
ั่
ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง การติดตัง้
กล้องวงจรปิ ดภายในมหาวิทยาลัยเพิม่ เติม การปรับปรุงแก้ไขจุดทีส่ ุ่มเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจากการจราจร การ
ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
นอกจากนี้ศูนย์ลาปางยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากปัญหาสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะ
ฝุ่น PM 2.5 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จึง
ได้จดั หาเครื่องฟอกอากาศติดตัง้ ประจาห้องเรียน สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพือ่ บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดจาก
ปัญหาสิง่ แวดล ้อมดังกล่าวโดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดให้มี TULP Wellness Center เป็ นศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรในภารกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการรักษา
การให้คาปรึกษา การเสริมสร้างสุขภาวะ การฝึ กอบรม และการให้สุขศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลาปาง ทีส่ ามารถดูแลสุขภาวะในทุกมิตใิ ห้แก่นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
จัดตัง้ ณ อาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ดาเนินการโดยได้รบั ความร่วมมือจากโรงพยาบาลห้างฉัตร
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการจัดทาระบบ Virtual clinic เพือ่ ให้บริการแก่นกั ศึกษาและ
ประชาคมธรรมศาสตร์ ได้อย่างมีคุณภาพ

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2

ปี ท่ี 3













ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : Future Workplace พัฒนาที่ทางานแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
3.6 Thammasat Festivals
สร้างกิจกรรมประจาปี ทม่ี ชี วี ติ ชีวา
ของประชาคมธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล
จัดกิจกรรม Thammasat Festivals ประจาปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง เสริมสร้างความมีชวี ติ ชีวา สร้างสีสนั ให้กบั ประชาคมธรรมศาสตร์ สร้างความร่วมมือ
ร่วมใจระหว่างนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างความสามัคคีและบรรยากาศทีด่ ขี องมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2





ปี ท่ี 3

แผนงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : Future Life and Society สร้างคุณภาพชีวติ และสังคมแห่งอนาคต
วัตถุประสงค์ : พัฒนางานวิจยั นวัตกรรม การบริการสังคมและบริการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็ นพื้นทีใ่ นการวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรม
รวมทัง้ ให้บริการสังคมและบริการทางสุขภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และสร้างสังคมทีด่ ยี ง่ิ ขึ้นในอนาคต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : Future Life and Society สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาคุณภาพนักวิจยั และ 1.1 Thammasat Lampang Innopolis
สร้างบรรยากาศในการทาวิจยั เมืองนวัตกรรมต้นแบบของการศึกษา
แบบพหุศาสตร์ (Multidisciplinary)
- Campus talk :
Can We talk? @LP Campus
(Co-working Space across Disciplines)
- Academic seminar@LP Campus

หลักการและเหตุผล
ส่งเสริมพื้นทีแ่ สดงออกทางวิชาการโดยการผสานองค์ความรูแ้ บบพหุศาสตร์ให้กบั
ประชาคมธรรมศาสตร์ ในรูปแบบของการพูดคุยแบบออนไลน์ เพือ่ สร้างพื้นที่
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างประชาคมอันจะก่อให้เกิดการตกผลึกซึง่ องค์ความรู ้
ทางวิชาการทีส่ ามารถนาไปต่อยอด และพัฒนาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ท้จริงผ่าน
กิจกรรม We Can Do ซึง่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีพ้นื ทีก่ ารแสดงออกทางวิชาการเพือ่ นา
องค์ความรูไ้ ปแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็ นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังมีแผนดาเนินงานด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ ซึง่ ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด–19 ในปัจจุบนั อันจะสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2

ปี ท่ี 3













แผนงานตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : Future Collaboration พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต
วัตถุประสงค์ : พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยและสังคมโลก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็ นต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตทีร่ ะดมทรัพยากร
ทัง้ ในด้านการเงิน ความรู ้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานทัง้ ใน และ
ต่างประเทศ เข้ามาสู่กระบวนการเรียนการสอน การวิจยั การพัฒนาเพือ่ ตอบโจทย์ทเ่ี ป็ นปัญหาสาคัญ ๆ ให้กบั ทุก
ภาคส่วนของสังคมไทยและสังคมโลก โดยจะสร้างโมเดลความร่วมมือ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญให้กบั ทุกฝ่ าย
เพือ่ ให้ความร่วมมือทีม่ ตี ่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : Future Collaboration พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กร/
1.1 สร้าง Thammasat Alumni Network
เครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ (พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า/ฐานข้อมูลศิษย์เก่า)
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมุง่ เน้นประเทศอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก
2. สือ่ สารธรรมศาสตร์สู่สากล
2.1 การขับเคลือ่ น
International Reputations
3. สรรหานักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ
เชิงรุก (Proactive recruiting)

3.1 International Students Recruitment

หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี ท่ี 1

ปี ท่ี 2

สร้างความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าภาคเหนือและสมาคมศิษย์เก่าลาปาง เพือ่
สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการระดมทุนร่วมกัน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางในด้านต่าง ๆ





ดาเนินการขับเคลือ่ นด้านการสือ่ สารธรรมศาสตร์สู่สากล โดยปรับรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้เป็ นรูปแบบภาษาอังกฤษ และมีความเป็ นสากลมากขึ้น





พัฒนาด้านความเป็ น International โดยผลักดันให้มนี กั ศึกษาแลกเปลีย่ น
ชาวต่างชาติในศูนย์ลาปาง อันจะช่วยให้เกิดบรรยากาศความเป็ นนานาชาติ
เป็ นผลดีต่อการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

ปี ท่ี 3





