สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*********************************
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป

ประจำเดือนธันวำคม ๒๕๖๐ จำนวน ๗ เรื่อง (กิจกรรมบริกำรสังคม ท่ำพระจันทร์ จำนวน ๓ เรื่อง กิจกรรมบริกำรสังคม
ศูนย์รังสิต จำนวน ๔ เรื่อง) การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นาความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยผู้สนใจสำมำรถ
และทรัพยำกรมนุษย์ อำคำรอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๕ หรือดำวน์โหลด

รับข่ำวกำรสัมมนำได้ที่ สถำบันเสริมศึกษำ
ข่ำวกำรสัมมนำได้จำก www.icess.tu.ac.th

๑. หลักสูตร “การอบรมสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว”
บรรยำยโดย : อำจำรย์อิสรำนุวัฒน์ ศรีคุณ
หลักสูตร ๕ ชั่วโมง ค่ำลงทะเบียนอบรม คนละ ๕๐๐ บำท

เดือนธันวำคม ๒๕๖๐ : วันที่อบรม ๑-๔, ๖-๙, ๑๑-๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.
- หลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม : สำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ๑ แผ่น
๒. หลักสูตร “การอบรมสาหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว”
บรรยำยโดย : อำจำรย์อิสรำนุวัฒน์ ศรีคุณ
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง ค่ำลงทะเบียนอบรม คนละ ๒๐๐ บำท

เดือนธันวำคม ๒๕๖๐ : วันที่อบรม ๑-๔, ๖-๙, ๑๑-๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
- หลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม : สำเนำใบขับขี่ และสำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
● ทั้ง ๒ หลักสูตร อบรม ณ ศูนย์กีฬำในร่มและสระว่ำยน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมรำชชนนี ๔๖ เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพฯ (ตรงข้ำมสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ๒๕)
● ติดต่อสอบถำมได้ที่ ๐ ๒๔๔๘ ๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่กำรเดินทำงไปศูนย์อบรม จำก www.icess.tu.ac.th

-๒ึ ษาและทรัพยากรมนุษย์ ท่าพระจันทร์
กิจกรรมบริการสงั คม สถาบันเสริมศก
จำนวน ๓ เรือ
่ ง

ลำ
ดับที่

วัน เวลำที่อบรม

เรื่อง / สถำนที่

๑

วันเสาร์ที่ ๑๖-อาทิตย์ที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น.

๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง “โครงกำรสวดมนต์สำธยำยธรรม (หนึ่งในวิมุตติ ๕) ครั้งที่ ๕๖”
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
บรรยายโดย : พระครูโสภณญาณกิจ
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม
เรื่อง “กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และแรงงำนสัมพันธ์ในระดับสำกล :
๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. ข้อพิจำรณำสำหรับประเทศไทย”
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
(สถำบัน จัดร่วมกับ กระทรวงแรงงำน มูลนิธิพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำง
ประเทศ และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร)

๓

หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำกำรพัฒนำสังคมไทยที่ยั่งยืน”
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ สมาคมสานักงานบัญชีและกฎหมาย)

ึ ษาและทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์รังสต
ิ
กิจกรรมบริการสงั คม สถาบันเสริมศก
จำนวน ๔ เรือ
่ ง

ลำ
ดับที่

วัน เดือน ปี/เวลำอบรม

๑

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒

วันอาทิตย์ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๓

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๔

วันศุกร์ที่ ๑๕-อาทิตย์ที่ ๑๗,
วันศุกร์ที่ ๒๒-อาทิตย์ที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เรื่อง / สถำนที่
งำนประดิษฐ์ เรื่อง “ร้อยพวงมำลัยกระดำษทิชชู”
บรรยายโดย : อาจารย์สุภิตา จันทร์ยุคันโท
ณ ห้องโดม ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โครงกำรฝึกอำชีพ เรื่อง “ข้ำวต้มมัด”
บรรยายโดย : อาจารย์อุไร พลอยสาลี
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี)
งำนประดิษฐ์ เรื่อง “เพ้นท์เสื้อเพื่อเพิ่มรำยได้”
บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิตชิ าญโภคิน
ณ ห้องโดม ชั้น ๓ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่อง “กำรตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ (พนักงำนรุกขกรรมขั้นต้น)” รุ่นที่ ๓
ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธำนี
(สถำบัน จัดร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มบิ๊กทรีส์)

