สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*********************************
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป
ประจำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นาความรู้และประสบการณ์จาก
การสัมมนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยผู้สนใจสำมำรถ
รับข่ำวกำรสัมมนำได้
ที่ สถำบันเสริมศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ อำคำรอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๕ หรือดำวน์โหลด
ข่ำวกำรสัมมนำได้จำก
www.icess.tu.ac.th

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

เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ : วันที่อบรม ๑-๔, ๖-๑๑, ๑๓-๑๘, ๒๐-๒๕, ๒๗-๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
เวลำ ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.
- หลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ๑ แผ่น

๒. หลักสูตร “การอบรมสาหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว”
บรรยำยโดย : อำจำรย์อิสรำนุวัฒน์ ศรีคุณ
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ ๑ ชั่วโมง ค่ำลงทะเบียนอบรม คนละ ๒๐๐ บำท

เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ : วันที่อบรม ๑-๔, ๖-๑๑, ๑๓-๑๘, ๒๐-๒๕, ๒๗-๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
เวลำ ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
- หลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม : สำเนำใบขับขี่ที่หมดอำยุไม่เกิน ๑ ปี และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
● ทั้ง ๒ หลักสูตร อบรม ณ ศูนย์กีฬำในร่มและสระว่ำยน้ำตลิ่งชัน ถนนบรมรำชชนนี ซอยบรมรำชชนนี ๔๖

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

-๒-

กิจกรรมบริกำรสังคม (ท่ำพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์กีฬำในร่มและสระว่ำยน้ำตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ)
จำนวน ๕ เรือ
่ ง

ลำ
ดับที่
๑

๒

วัน เวลำที่อบรม
วันเสาร์ที่ ๓, ๑๐, ๑๗, ๒๔ กุมภาพันธ์
และเสาร์ที่ ๓, ๑๐, ๑๗, ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
(อบรม ๘ ครั้ง)
-สมำคมเก็บค่ำลงทะเบียนคนละ
๖๐๐ บำท
-มำเป็นครอบครัวเดียวกัน ๓ คน
เก็บค่ำลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บำท
วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เรื่อง / สถำนที่
เรื่อง “สำยใยครอบครัว” รุ่นที่ ๙
บรรยำยโดย : อำจำรย์รัชนี แมนเมธี อำจำรย์เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
และอำจำรย์พันธ์ศักดิ์ โรจน์วำธรรม
ณ สมำคมสำยใยครอบครัว ตึกกำยภำพบำบัด ชั้น ๒ โรงพยำบำลศรีธัญญำ
ถนนติวำนนท์ กรุงเทพฯ
(สถาบัน จัดร่วมกับ สมาคมสายใยครอบครัว)
ผู้รับผิดชอบ : คุณลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
โครงกำรฝึกอำชีพ เรื่อง “ดอกไม้จำกใยบัว” ครั้งที่ ๑
บรรยายโดย : อาจารย์พรพิมล คาประดิษฐ์
ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
(จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์)
ผู้รับผิดชอบ : คุณพิชญาภา ขาวนิ่ม

๓

วันเสำร์ที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ผู้รับผิดชอบ : คุณศุภชัย นาสมวาส

๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

โครงกำรฝึกอำชีพ เรื่อง “ดอกไม้จำกใยบัว” ครั้งที่ ๒
บรรยายโดย : อาจารย์พรพิมล คาประดิษฐ์
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์)
เรื่อง “โครงกำรสวดมนต์สำธยำยธรรม (หนึ่งในวิมุตติ ๕) ครั้งที่ ๕๘”
บรรยายโดย : พระภาวนาวิริยคุณ
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหำร
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อำคำรมูลนิธิ ร.พ. ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ถ.ศรีอยุธยำ กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
ผู้รับผิดชอบ : คุณลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

-๓ลำ
ดับที่
๕

วัน เวลำที่อบรม

เรื่อง / สถำนที่

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

โครงกำรฝึกอำชีพ เรื่อง “ดอกไม้จำกใยบัว” ครั้งที่ ๓
บรรยายโดย : อาจารย์พรพิมล คาประดิษฐ์
ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มและสระว่ายน้าตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี
ซอยบรมราชชนนี ๔๖ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

(ศูนย์ฝึกอบรมอยูต่ รงข้ำมสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ๒๕)
ผู้รับผิดชอบ : คุณศิริพร ยังธินะ

(จัดโดย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์)
ผู้รับผิดชอบ : คุณศิริพร ยังธินะ

หมำยเหตุ : เรื่อง “ดอกไม้จำกใยบัว” ผู้เข้ำร่วมสัมมนำสมัครได้เพียง ๑ ศูนย์เท่ำนัน้

□ ครัง้ ที่ ๑
□ ครัง้ ที่ ๒
□ ครัง้ ที่ ๓

ศูนย์ รังสิต วันเสาร์ ท่ ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ท่ าพระจันทร์ วันเสาร์ ท่ ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ศูนย์ ตลิ่งชัน วันเสาร์ ท่ ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
******************************************

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

