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PATTAYA CAMPUS ACTIVITIES 

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจรญิวงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เข้าร่วมการสัมนาหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัตผิู้ขอรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ระดมความเห็นจัดท ากรอบ
ความสามารถของวิศวกร สาขาวศิวกรรมยานยนต์ ร่วมกับสมาชิกสภา
วิศวกร สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ และ
สมาคมวิชาชีพ ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ 
   

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณเุจรญิวงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เข้าร่วมประชุมหารือโครงการบรูณาการ
ความร่วมมือการพัฒนาหลักสตูรเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบรุี  

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ืองการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามหลัก
รุกขกรรม”  

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารบรรยายรวม 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา จัดโดยงานบริหารศูนย์พัทยา  
เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ พัฒนา การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
อย่างถูกต้องและปลอดภัย วิทยากรโดย นายชัยณรงค์ บุญสูงเนิน 
นักวิชาการเกษตรประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งมี
บุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการดูแลต้นไม้และภูมิทัศน์ให้ความสนใจเขา้
ร่วมโครงการ 15 ท่าน 
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วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 อ. ดร. ณัฐดนย์ พรรณเุจรญิวงษ์ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เข้าร่วมประชุมสมันา เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาหลักสตูรเพื่อผลิตบัณฑติพนัธุ์ใหม่และสร้างก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 
เพื่อให้รับทราบและเข้าใจแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล และแนวปฎิบตัิในการจดัท าหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตพันธุ์ใหมท่ี่สร้างก าลังคนท่ีมสีมรรถนะสูง  
ณ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา.  

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา ได้รับคัดเลือกเป็นหลักสูตรทีต่่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาช้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ 
(MOU) หลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บรหิาร พร้อมบคุลากรงานบรหิารศูนย์
พัทยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มอนสุาวรีย์วันปรีดีพนมยงค์ประจ าปี 2561 ณ 
บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์พัทยา จัดกิจกรรมโครงการ “เติมใจให้กัน สานสัมพันธ์สองสถาบัน 
(TU-BUU)” โดยได้เชิญอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมในด้านความสัมพันธ์ และแลกเปลีย่นขอ้มูล 
ทางด้านวิชาการ ณ อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์พัทยา 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุภาว ์ ค าประโคน หัวหน้างาน

บริหารศูนย์พัทยา ได้ให้การต้อนรบัอาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์  

ที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา เพื่อปรึกษา 

หารือเรื่องความร่วมมือด้าน Eastern   Economic Corridor (EEC) 

ซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบายหลักส าคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศูนย์พัทยา 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 งานบริหารพัทยาได้จดัประชุมงาน
บริหารศูนย์พัทยา กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์พทัยา ครั้งท่ี 5/2561 ณ ห้อง 1201 
อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 บุคลากรงานบริหารศูนย์พัทยา ได้เข้า

ร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนแบบประเมินคา่

งานอย่างไรให้ได้รับการพิจารณาเพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหสู้งขึ้น” ณ ห้องสัมมนากลาง 

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
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วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ไดร้่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ ากัดกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
การศึกษาพัฒนา และผลติรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ (Trial Electric Vehicles) เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยา
ธรรมศาสตร์ รวมถึงระบบการจ่ายไฟ (Charging System) ตลอดจนสรรหาวิทยากรผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญมาบรรยายใหค้วามรู้แก่
นักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการศึกษา พัฒนา และผลิตรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ (Trial Electric Vehicles) และ
ระบบการจ่ายไฟ (Charging System) ส าหรับรถโดยสารไฟฟ้า โดยมี รศ. พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป และ
Mr. Andrew Jones Senior Vice President เป็นสักขีพยาน 

EEC NEWS 

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 3,369 วันท่ี 27 - 30 พฤษภาคม 2561 หน้า 11 



ข่าวประชาสัมพันธ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 4 ปี เปิดรับสมคัรผ่านระบบ TCAS (https://www.tuadmissions.in.th) รอบที่ 4 และรอบที่ 5 และ
ฝึกประสบการณส์ าหรบัการท างานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นน า เพื่อรองรับการเติบโต EEC ส าหรับน้อง ๆ ท่ีส าเรจ็การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 2.50 
ทุกคนท่ีผ่านการคัดเลือกจะไดร้ับการยกเว้นค่าหน่วยกิตทุกภาคการศึกษา  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ www.engr.tu.ac.th 

ที่ปรึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารทั่วไป  
    : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา  

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

 
 
 
ฉันรักธรรมศาสตร์             
เพราะธรรมศาสตร์ 

สอนให้ฉันรักประชาชน 
โทรศัพท์  : 038-259050 - 55  
Website : www.pattayacenter.tu.ac.th 


