สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*********************************
สถาบั น เสริ ม ศึ ก ษาและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก าหนดจั ด
กิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไป

ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จานวน

๔๔ เรื่ อ ง (กิ จ กรรมบริ ก ารสั ง คม ท่ า พระจั น ทร์

จ านวน ๑๔ เรื่ อ ง

กิจกรรมบริการสังคม ศูนย์รังสิต จานวน ๓๐ เรื่อง) การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้นาความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ
และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยผู้สนใจสามารถรับข่าวการสัมมนาได้ที่ สถาบัน
เสริม ศึกษาและทรัพ ยากรมนุษ ย์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๕ หรือ ดาวน์โ หลดข่า วการ
สัมมนาได้จาก www.icess.tu.ac.th
●หลักสูตร “การอบรมสาหรับผูข
้ อรับใบอนุญาตขับรถยนต์สว่ นบุคคลชัว่ คราว”
บรรยายโดย : อาจารย์อส
ิ รานุวฒ
ั น์ ศรีคณ
ุ
หลักสูตร ๕ ชัว
่ โมง ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๕๐๐ บาท
อบรมทุกวัน ตัง้ แต่วน
ั จันทร์-วันอาทิตย์ เริม
่ วันที่ ๑-๑๑, ๑๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.
● หลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม : สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ แผ่น
อบรม ณ ศูนย์กฬ
ี าในร่มและสระว่ายน้าตลิง่ ชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ (ตรงข้ามศาลแขวงตลิง่ ชัน)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๔๘ ๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่การเดินทางไปศูนย์อบรม
จาก www.icess.tu.ac.th
●หลักสูตร “การอบรมสาหรับผูข
้ อต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สว่ นบุคคลชัว่ คราว”
บรรยายโดย : อาจารย์อส
ิ รานุวฒ
ั น์ ศรีคณ
ุ

หลักสูตรไม่นอ
้ ยกว่า ๑ ชัว
่ โมง ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๒๐๐ บาท
อบรมทุกวัน ตัง้ แต่วน
ั จันทร์-วันอาทิตย์ เริม
่ วันที่ ๑-๑๑, ๑๓-๓๑ สิงหาคม เวลา
๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
●หลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม : สาเนาใบขับขีแ
่ ละสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด
อบรม ณ ศูนย์กฬ
ี าในร่มและสระว่ายน้าตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี ๔๖ เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ (ตรงข้ามศาลแขวงตลิง่ ชัน)

● ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๔๘ ๕๕๒๓-๒๔ และโปรดดูแผนที่การเดินทางไปศูนย์อบรม
จาก www.icess.tu.ac.th

-๒ึ ษาและบริการสังคม ท่าพระจันทร์
กิจกรรมบริการสงั คม สานั กเสริมศก
จำนวนนว ๑๔ เรือ
่ ง

ลา
ดับ
ที่
๑

๒

๓

วัน เวลาทีอ
่ บรม

เรือ
่ ง / สถานที่

วันพุธที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

เรื่อง “อาหารสาหรับผู้สงู อายุ”

วันพุธที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
น.

เรื่อง “ชีวิตคือการเดินทาง มรรคคือหนทาง” ครัง้ ที่ ๒

บรรยายโดย : อาจารย์มะลิวรรณ เศวตจันฤกษ์
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เขต
จอมทอง กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
เขตจอมทอง กทม.)

บรรยายโดย : แม่ชีปิยพันธุ์ นนทพันธุ์
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ถ. ศรีอยุธยา กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ)

วันจันทร์ที่ ๗
เรื่อง “การทาดอกไม้จน
ั ทน์ ครัง้ ที่ ๒๓ : ดอกพุดซ้อน”
สิงหาคม ๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
ณ ศาลาการเปรียญวัดนายโรง ถ.บรมราชชนนี เขต
น.
บางกอกน้อย กทม.

๔

๕

(สถาบัน จัดร่วมกับ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย
กทม.)
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม เรื่อง “ทาพิมเสนน้าที่ระลึกงานถวายพระเพลิง” ครัง้ ที่ ๓
๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวรรณธร อุสาหะวิริยะกิจ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
อดีตกรรมการสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์
น.
ธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย)
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม เรื่อง “ทาพิมเสนน้าที่ระลึกงานถวายพระเพลิง” ครัง้ ที่ ๔
๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวรรณธร อุสาหะวิริยะกิจ
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
อดีตกรรมการสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์
น.
ธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย)
เรื่อง “การปฏิรป
ู ระบบราชการของประเทศไทยด้วย
หลักการทุนมนุษย์”

๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ บรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรี
น.
กุล
● มีอาหารว่างระหว่างการ
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหา
ั มนา
สม
วิทยลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น ๗ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร๋

๗

วันเสาร์ที่ ๑๙
เรื่อง “พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนจาเลย
สิงหาคม ๒๕๖๐
ในคดีอาญา”
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ บรรยายโดย : อาจารย์วุฒิภัทร ชินมนัส
น.
ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์

-๓ลา
ดับ
ที่
๘

วัน เวลาทีอ
่ บรม

เรือ
่ ง / สถานที่

วันเสาร์ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐
น.

เรื่อง เทีย
่ วทางธรรม วิถไ
ี ทย ไปชลบุรี “ย้อนอดีตวันวาน
แสนสุข บางแสน-อ่างศิลา
ณ จังหวัดชลบุรี
(สถาบัน จัดร่วมกับ หอศิลป์พุทธะ และสมาคมเสริม
ศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์)

(รับจานวน ๒๓ คน)
๙

วันเสาร์ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
น.

๑๐ วันพุธที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
น.

๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง “รักษ์ภาษาไทย ผ่านภาษาเพลง” ครัง้ ที่ ๘ ตอนบท
เพลงแม่แห่งแผ่นดิน
และเพลงเทิดพระคุณแม่
บรรยายโดย : อาจารย์ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร
นายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
(สถาบัน จัดร่วมกับ สมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์
ธรรมศาสตร์ และ ชมรมหยดน้า)
เรื่อง “ปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยในผู้สงู อายุ
และการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผูส
้ งู อายุ”
บรรยายโดย : อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มัทนา
เกษตระทัต
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ)
เรื่อง “โครงการสวดมนต์สาธยายธรรม (หนึง่ ในวิมุตติ
๕) ครัง้ ที่ ๕๒”

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐
น.

๑๒ วันเสาร์ที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๓ วันเสาร์ที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

บรรยายโดย : พระภาวนาวิริยคุณ วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารมูลนิธิ ร.พ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ถ.ศรีอยุธยา กทม.
(สถาบัน จัดร่วมกับ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ)
เรื่อง “สิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุตธ
ิ รรมทาง
อาญา”
บรรยายโดย : อาจารย์พรปวีณ์ อุดมรัตนศิลป์)
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์
การสัมมนาทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ เรือ
่ ง “Know
yourself : เรียนรู้การรูจ
้ ักตัวเอง”
บรรยายโดย : ● อาจารย์ธนัญธร เปรมใจชื่น
และ ● อาจารย์ศรุตา เปรมใจชื่น
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์

๑๔ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม การสัมมนาทางวิชาการและฝึกปฏิบต
ั ิ เรือ
่ ง “Know others :
๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐
น.

เรียนรูก
้ ารรูจ
้ ก
ั ผูอ
้ น
ื่ ”
บรรยายโดย : ● อาจารย์ธนัญธร เปรมใจชื่น
และ ● อาจารย์ศรุตา เปรมใจชืน
่
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ มธ. ท่าพระจันทร์

********************************

-๔ึ ษาและทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์รังสต
ิ
กิจกรรมบริการสงั คม สถาบันเสริมศก
จำนวนนว ๓๐ เรือ
่ ง

ลา
ดับ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

วัน เดือน ปี/เวลา
อบรม
วันอังคารที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.

เรือ
่ ง / สถานที่
เรื่อง “การประดิษฐ์ดอกไม้จน
ั ทน์ : ดอกดารารัตน์”
บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิติชาญโภคิน
ณ ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
(สถาบัน จัดร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

วันพุธที่ ๒ สิงหาคม เรื่อง “อาเซียนในยุค THAILAND 4.0 สาหรับผู้สงู อายุ”
๒๕๖๐
และ
เวลา ๐๙.๐๐เรือ
่ ง “การดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ”
๑๖.๐๐ น.
บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตร
นรินทร์ เมธีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา หนุ่มคา
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลเกาะคา อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง
(สถาบัน จัดร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง)
วันอาทิตย์ที่ ๖
เรื่อง “งานประดิษฐ์ช้างสุขภาพท่าโขลงสูต
่ ลาดอาเซียน”
สิงหาคม ๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์ทัศนีย์ บุญคา
เวลา ๐๙.๐๐ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อาเภอคลอง
๑๒.๐๐ น.
หลวง จังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๖

(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัด
ปทุมธานี)
เรื่อง “ทาพิมเสนน้าที่ระลึกงานถวายพระเพลิง” ครัง้ ที่ ๒
บรรยายโดย : ดร.ธเนศ เกษศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี และฝ่ายการชาระเงิน
และพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย)
เรื่อง “งานประดิษฐ์ดอกมะลิจากถุงพลาสติก”

สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐๑๖.๐๐ น.

๖

๗

วันจันทร์ที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น.

บรรยายโดย : อาจารย์จาลอง บุษประเวศ
วิทยากรจากจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี)
เรื่อง “สุขภาพผู้สงู อายุ” ครัง้ ที่ ๑
บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา หนุ่ม
คา
ณ ศาลาวัดกลางคลอง 10 อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบึง
ทองหลาง จังหวัดปทุมธานี)
เรื่อง “น้ายาอเนกประสงค์สต
ู่ ลาดอาเซียน”
บรรยายโดย : อาจารย์จาลอง บุษประเวศ
ณ ห้องประชุมกรมทหารต่อสู้อากาศ ตาบลคูคต อาเภอ
ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา
พระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน)

-๕ลา
ดับ
วัน เวลาทีอ
่ บรม
ที่
๘ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.
๙

วันศุกร์ที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง / สถานที่
เรื่อง “ดอกไม้จน
ั ทน์ (กุหลาบ)” ครัง้ ที่ ๑
บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน
ณ โรงเรียนลิ้นจีอุทิศ อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ โรงเรียนลิ้นจีอุทิศ)
เรื่อง “สบูม
่ ะขามสูต
่ ลาดอาเซียน”

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ บรรยายโดย : อาจารย์ปรีชา สมวงษ์
น.
ณ บ้านฟ้าชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๕ คลอง ๘ อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบลบึงคอไห)
๑๐ วันอังคารที่ ๑๕
เรื่อง “สุขภาพผู้สงู อายุ” ครัง้ ที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.
ณ วัดพิรุณศาสตร์ อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

(สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบึง
ทองหลาง จังหวัดปทุมธานี)
เรื่อง “ดอกไม้จน
ั ทน์ (กุหลาบ)” ครัง้ ที่ ๒
บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน
ณ กรมการปกครอง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอลาลูกกา)
โครงการฝึกอาชีพ “ขนมถัว
่ แปบ”

๑๒ วันเสาร์ที่ 19
สิงหาคม 2560
บรรยายโดย : อาจารย์นฤดี เถาว์ทอง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ ตึกสานักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๑๓ วันเสาร์ที่ ๑๙
โครงการฝึกอาชีพ “ทาเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน”
สิงหาคม ๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์วิภาดา เพ็งลี
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
สานักงานเทศบาลนครรังสิต
น.
ณ ลานอเนกประสงค์ โซนหอพักบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(สถาบัน จัดร่วมกับ สานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๑๔ วันเสาร์ที่ ๑๙
เรื่อง “ทาสบูว
่ ิทยาศาสตร์”
สิงหาคม ๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธุ์
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
สานักงานเทศบาลนครรังสิต
น.
ณ ลานอเนกประสงค์ โซนหอพักบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(สถาบัน จัดร่วมกับ สานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่อง “ขนมจากสูต
่ ลาดอาเซียน”

๑๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์คมกฤษ นวลจันทร์
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อาเภอคลอง
น.
หลวง จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)

-๖ลา
ดับ
ที่

วัน เวลาทีอ
่ บรม

๑๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

๑๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
น.

๑๘ วันจันทร์ที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

เรือ
่ ง / สถานที่
เรื่อง “ทาซองใส่แว่นตา”
บรรยายโดย : อาจารย์ณพารี กาญจนแสง
เครือข่ายชีวิตสิกขา
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี)
เรื่อง “งานประดิษฐ์ที่แขวนผ้าเช็ดมือ”
บรรยายโดย : อาจารย์นภาพันธ์ มงคลานันท์กุล
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี)
เรื่อง “paper mache สู่ตลาดอาเซียน”
บรรยายโดย : ดร.สุภา จุฬคุปต์
คณะเทศโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ โรงเรียนดวงกลม เทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนคร

๑๙ วันอังคารที่ ๒๒
สิงหาคม 2๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

รังสิต)
เรื่อง “การจัดทาแผนดับเพลิง” ครัง้ ที่ ๑

บรรยายโดย : วิทยากรดับเพลิงอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ณ โรงเรียนวัดพวงแก้ว ตาบลบึงบอน อาเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน
และ โรงเรียนวัดพวงแก้ว)
๒๐ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม เรื่อง “การจัดทาแผนดับเพลิง” ครัง้ ที่ ๒
๒๕๖๐
บรรยายโดย : วิทยากรดับเพลิงอาเภอคลองหลวง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ จังหวัดปทุมธานี
น.
ณ โรงเรียนวัดศรีสโมสร ตาบลบึงบอน อาเภอหนอง

๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

เสือ จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน
และ โรงเรียนวัดศรีสโมสร)
เรื่อง “การจัดทาแผนดับเพลิง” ครัง้ ที่ ๓

บรรยายโดย : วิทยากรดับเพลิงอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ณ โรงเรียนนิกรราษฎร์บารุงวิทย์ ตาบลบึงบอน
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน
และ โรงเรียนนิกรราษฎร์)
๒๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม เรื่อง “สานตะกร้าจากพลาสติกสู่ตลาดอาเซียน”
๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์จรรยวรรธน์ ฐิติชาญโภคิน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ บ้านฟ้าชัยพฤกษ์ หมู่ที่ ๕ คลอง ๘ อาเภอลาลูกกา
น.
จังหวัดปทุมธานี

๒๓ วันเสาร์ที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

(สถาบัน จัดร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตาบลบึงคอไห)
เรื่อง “งานประดิษฐ์ต้นไม้มงคล”
บรรยายโดย : อาจารย์จาลอง บุษประเวศ
ณ ตึกสานักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

๒๔ วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม โครงการฝึกอาชีพ “ทาขนมกุยช่าย”
๒๕๖๐
บรรยายโดย : อาจารย์วิภาดา เพ็งลี สานักงานเทศบาล
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นครรังสิต

น.

ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี)

-๗ลา
ดับ
ที่

วัน เวลาทีอ
่ บรม

๒๕ วันเสาร์ที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
น.

๒๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.
๒๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
น.

๒๘ วันอังคารที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

เรือ
่ ง / สถานที่
เรื่อง “ทาสบูแ
่ ฟนซีผลไม้”
บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธุ์ สานักงาน
เทศบาลนครรังสิต
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี)
เรื่อง “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสูต
่ ลาดอาเซียน”
บรรยายโดย : อาจารย์นฤมล เลาหะพันธุ์
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง)
เรื่อง “พับดอกกุหลาบจากใบเตย”
บรรยายโดย : อาจารย์โสภา บุญเพ็ชร
ณ ห้องนันทนาการ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ ชุมชนลุมพินี คลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี)
เรื่อง “การสร้างจิตสานึกการดูแลน้า”
บรรยายโดย : อาจารย์ ดร.อวันวี เพชรคงแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ โรงเรียนท่าโขลง ๑ อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง และ

๒๙ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

๓๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑
สิงหาคม๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
น.

โรงเรียนท่าโขลง ๑)
เรื่อง “ดอกไม้จน
ั ทน์ (กุหลาบ)” ครัง้ ที่ ๓
บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน
ณ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบลบึงทองหลาง
(สถาบัน จัดร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลบึงทองหลาง )
เรื่อง “ดอกไม้จน
ั ทน์ (กุหลาบ)” ครัง้ ที่ ๔
บรรยายโดย : อาจารย์เกสรา ฐิติชาญโภคิน
ณ โรงเรียนวัดอู่ข้าว อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
(สถาบัน จัดร่วมกับ โรงเรียนวัดอู่ข้าว )

***********************

