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การประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลาปาง
“ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลาปาง นาทางประชา พัฒนาสู่สากล”
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 – 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
1. ผู้รับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
2. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. วิทยาลัยสหวิทยาการ
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้นนาของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต
การสร้างองค์ความรู้ และยังมีปณิธานชัดเจนในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาในการแก้ปัญหาของประเทศ
ทาประโยชน์เพื่อสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง เริ่มจากการพิจารณาการขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างจริงจัง เมื่อปีการศึกษา 2535 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชนในจั ง หวั ด ล าปาง ได้ ข ยายการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาการปกครอง
สาหรับนักบริหาร (MPE) มายังจังหวัดลาปางเป็นครั้งแรก และต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความพร้อม
และความเหมาะสมของจั งหวัดลาปาง ในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒ นาการศึกษาในเขตภาคเหนือ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้ดาเนินโครงการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ขึ้ น เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นแรกคือ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2541 และในปีการศึกษา 2542 จึงได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่ม คือ หลักสูตรสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หลังจากนั้นจึงได้มีการเปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตร
นิติศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
ตามลาดับ
ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ทางวิชาการและเพื่อสืบสานปณิธานในการช่วยเหลื อ
สังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติ ภายใต้หั ว ข้ อ “ปั ญจวีส วรรษ ธรรมศาสตร์ล าปาง นาทางประชา พัฒ นาสู่ ส ากล” ขึ้น โดยมี
ประเด็นย่อยในการนาเสนอ (Sub Theme) ดังนี้
1. สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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2. ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการพัฒนา: จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค
3. ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์
4. กฎหมายกับการพัฒนา
5. นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
ซึ่งในนามผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จะทาให้นักวิช าการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ได้รับองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคมในวงวิชาการอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดเวทีให้คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญนาเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการ
ช่วยเหลือสังคม
2. เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยทาง
ด้านการศึกษาในมิติของการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคม
4. กุล่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

จานวน

250

คน

5. การดาเนินการและรูปแบบของโครงการ
1. การปาฐกถาพิเศษ (1 ชั่วโมง)
2. การประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการ จานวน 5 กลุ่ม (3 ชั่วโมง)
กลุ่มที่ 1
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
“สวัสดิการชุมชมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
กลุ่มที่ 2
วิทยาลัยสหวิทยาการ
“ความสั มพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมวัฒ นธรรมต่อการพัฒนา:
จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค”
กลุ่มที่ 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
“ออกแบบสร้างชน สู่สังคมสร้างสรรค์”
กลุ่มที่ 4
คณะนิติศาสตร์
“กฎหมายกับการพัฒนา”
กลุ่มที่ 5
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน”
6. วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
1. เกิดเวทีให้คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญนาเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือ
สังคม
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนอันนาไปสู่การพัฒนาเครือข่าย
ทางด้านการศึกษาในมิติการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคม
8. การลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติได้ที่
http://www.lampang.tu.ac.th/index.php/conference-main
9. การนาเสนอบทความ
- กาหนดส่งบทความ
- ประกาศผลบทความ
- นาเสนอบทความ

วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

10. รูปการนาเสนอบทความ
1. นาเสนอบรรยายประกอบ Power Point
2. นาเสนอเป็นบทความภาษาไทย
3. เวลาในการนาเสนอ เรื่องละไม่เกิน 20 นาที
4. การตอบข้อซักถาม 10 นาที
หมายเหตุ: ทั้งนี้ ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้ว จะจัดพิมพ์เป็น E-proceeding และจะคัดเลือกผลงานบางส่วน
จัดพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

