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PATTAYA CAMPUS ACTIVITIES 

โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 

วันท่ี 3 มีนาคม 2561 ณ อาคารบรรยายรวม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ัทยา โดยงานบริหารศูนย์
พัทยา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดท าโครงการอบรมการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสารและเพื่อการเรยีนรู้ด้วย
ตน (LINE APPLICATION) และไดร้ับเกียรติจากคณุศันสนีย ์
เตชะธีราวัฒน์ มาช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้แกผู่้เข้าร่วมอบรม
ที่มีผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป ในเขตเทศบาลต าบลโป่ง และ
เทศบาลต าบลหนองปรือ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 52 ท่าน   

โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง  
 

วันท่ี 22 มีนาคม 2561 งานบริหารศูนย์พัทยา ร่วมกับส านักงานสญัญา 
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัตกิาร " 
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง : ต่อยอดองค์ความรูสู้่การปฎิบัติ"  
และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ รองอธิการบดี
ฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนยร์ังสิต เป็นวิทยากรใหค้วามรู้แก่บคุลากร
ทางการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 48 ท่าน 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรการศึกษา  
 

วันท่ี 29 มีนาคม 2561 ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบรหิารศูนย์พัทยา และคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหมด่้านการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษา การวิจัยและพฒันา
นวัตกรรมในเขตพื้นท่ี EEC เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ประกอบการในพื้นที่เสนอ
ความต้องการแรงงานท้ังยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสตูรใหส้อดรบั
กับความต้องการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
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วันท่ี 21 มีนาคม 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณเุจรญิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ย
บริหารศูนย์พัทยา พร้อมบุคลากร ได้เข้าร่วมงาน “โครงการพลงังาน และ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” “Sustainable Energy Technology 
Asia 2018” (SETA 2018) ในหัวข้อ “Towards Consolidated Innovative 
Energy Technology” – การใช้นวัตกรรมดิจิทลัเพื่อ พลังงานท่ียั่งยืน ด้าน
กิจกรรมภายในงาน SETA 2018 ในปีนี้ ไฮไลท์ส าคญัของการจัดงาน คือ 
นิทรรศการ Smart Urbanization ที่จัดแสดงการขยายเมืองอัจฉริยะแห่ง
อนาคตด้วยนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบและมีความโดดเด่น ณ ไบเทค บางนา 

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการขับเคลื่อนอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Easter Economic Corridor: EEC) ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา 1 ส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งนี้ สกอ. ไดเ้สนอให้
สถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี EEC มีการจัดท าแผนกลยุทธ์/ 
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาด้านการเรยีนการสอนรองรับ การพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางความ
ต้องการของพื้นที ่

วันท่ี 22 มีนาคม 2561 รศ. ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพ อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญ
วงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และนางสาวอัจฉรา 
จินดารัตน์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน เข้าพบ ดร. พรเทพ พร
ประภา ณ บริษัทสยามกลการ เพื่อเสนอแผนการใช้พื้นที่ในการ
พัฒนามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

วันท่ี 21 มีนาคม 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา นางสาวสุภาว ์  ค าประโคน หัวหน้า
งานบริหารศูนย์พัทยาและบุคลากรงานบริหารศูนย์พัทยาเข้าร่วม
ท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมตักบาตร
อาหารแห้ง ที่ฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์พัทยา ส านักงานบริหารทรัพยส์นิ
และกีฬาจดัท าบุญเลี้ยงพระประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมถาวร-อุษา 
พรประภา 

วันท่ี 23 มีนาคม 2561 งานบริหารพัทยาไดจ้ัดประชุมงานบริหาร
ศูนย์พัทยา กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์พัทยา ครั้งท่ี 3/2561 ณ ห้อง 1201 อาคารบรรยายรวม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา 
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วันท่ี 30 มีนาคม 2561  วันสถาปนาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ ์
ดร. ณัฐดนย ์ พรรณุเจริญวงษ์ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และ
บุคลากรงานบริหารศูนย์พัทยา รว่มเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาและปลูก
ป่า ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนยร์ังสิต 

วันท่ี 15 มีนาคม 2561 ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจรญิวงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมบุคลากรงานบริหารศนูย์
พัทยา ได้ไปร่วมสวดพระอภิธรรมมารดาของ คุณอญัชลี ข านวนทอง 
บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์พัทยา ณ วัดหนองบัวทอง อ. สามชุก จ. สุพรรณบรุี 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” 
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.   
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ จ. ชลบุรี  
สมัครเข้าร่วมโครงการ/สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที ่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา 
ผู้ประสานงาน คณุวันวิสาข์ เยีย่มวิริยะ 
โทร. 038-259050-55 ต่อ 1202  

ที่ปรึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารทั่วไป  
    : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา  

กองบรรณาธิการ  : นางสาวสุภาว์  ค าประโคน 
      : นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ 
      : นายพิศาล ศรีเพ็ชร 
         : นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ 
Facebook : www.facebook.com/tupattaya/ 
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