
มธ. หารือการเชื่อมระบบ รพ.สต.อัจฉริยะ 
มธ. กับระบบสถานีอนามัย JHCIS และระบบ 
HOSxP กระทรวงสาธารณสุข  

วันที่ 9 มีนาคม 2564 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย      
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์
พัทยา   ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์      ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา และ รศ.ชุมพจต์ อมาตยกุล ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เข้าพบผู้บริหารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ รพ.สต.
อัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
สุขภาพหลักของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ระบบ JHCIS 
และระบบ HOSxP ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ
น าเข้าผ่าน Digital Device ซึ่งจะเชื่อมเข้าไปสู่ระบบที่
กระทรวงสาธารณสุขดูแล เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และ
น าไปใช้ประโยชน์ของกรมต่างๆ ในสังกัดต่อไป 

หารือ EEC เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
ศูนย์พัทยา สู่การเป็น Digital Hospital  
วันที่ 11 มีนาคม 2564 :  รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์

พัทยา มธ. ประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา 

บุคลากรและเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ

นางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สู่การเป็น Digital Hospital โดยจะน า 

Technology Digital เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่ Data Analytics, Telemedicine, 5G และการ

แสดงผลในรูปแบบ Cockpit เป็นต้น โดยจะได้ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน และจะมีการหารือร่วมกัน

เป็นประจ าทุกเดือนต่อไป  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ต้อนรับส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับนางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พร้อมคณะ ในการประชุม
หารือความก้าวหน้าความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วม Degree Program และ Non-Degree 
Program ร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรร่วม Degree Program ในปี 2564-2565  

2. การพัฒนาหลักสูตรร่วม Non-Degree Program 

3. การพัฒนาหลักสูตรภายใต้ International Academy of Innovation (IAI) 

4. การจัดท ากรอบแนวคิดงานวิจัยในเรื่อง Medical Hub (EECmd) 



ที่ปรึกษา   : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 
     : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 
      
 

กองบรรณาธิการ  : นางสาวสุภาณี แก้วมณี       : นางสาวสุภาว์  ค าประโคน   
                      : นางสาวใจทิพย์ ขาวประไพ 
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พัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. เข้าร่วม
ประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมผู้เกี่ยวข้องของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ณ สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ได้เชิญคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า วิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะท างานในการออกแบบ  และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีเป้าหมายเตรียมศักยภาพคนเร่งสร้าง
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่สูงขึ้น ให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยร่วมไปกับการจัด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมเสถียรภาพของนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ต้อนรับบริษัท YOKOGAWA (ประเทศไทย) จ ากัด และ  
บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด  

วันที่ 5 มีนาคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท YOKOGAWA (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ (Process Automation) และเครื่องมือวัด (Instrumentation) ในภาคอุตสาหกรรม ในการหารือการจัดตั้ง Training Academy ส าหรับการ
เรียนรู้และฝึกอบรมความรู้และทักษะ เพ่ือสนองต่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการพัฒนาพื้นที่ EECmd  

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จ ากัด ในการ
หารือและแนะน าเครื่องมือและเทคโนโลยีการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม dSpace พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานซอฟแวร์จ าลองระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า ASM 
dSpace เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร ์รวมถึงวางแผนจัดตั้งศูนย์ Training & Research ด้านยานยนต์ไฟฟ้า
ในเขตพ้ืนที่ EECmd ต่อไป 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หารือโอกาสความร่วมมือทางการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญ
วงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. ต้อนรับนายสยาม โชค
สว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ณ อาคาร Thammasat Innovation Hub 
ในการเข้าเยี่ยมชมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา พร้อมทั้ง
หารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการการศึกษา และโอกาสความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ในอนาคต 


