งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย กองบริการการศึกษา มธ.
กําหนดจัดโครงการสงเสริมทักษะทางสุนทรียะสําหรับอาจารย
ศึกษาดูงาน : “อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย”
งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย กองบริการการศึกษา มธ. มีกําหนดจัดโครงการสงเสริม
ทักษะทางสุ นทรียะสํ าหรับอาจารย ศึกษาดูง าน : อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.00 น.-16.00 น. เพื่อให
อาจารยไดเปดโลกทัศนทางดานศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตรไทย ตลอดจนนําความรูจาก
การศึกษาดูงานสถานที่ตาง ๆ ไปปรับใชกับการเรียนการสอน
งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย จึงขอเชิญอาจารย มธ. เขารวมโครงการดังกลาวโดยไม
เสียคาใชจาย ทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม/สงรายชื่อเขารวมการศึกษาดูงาน ไดทาง
E-mail : anuiw@yahoo.co.th หรือ โทร. 02-564-4440-79 ตอ 1830 (อภิรดี) หรือ fax 02-5642890 ภายในวันที่ 13 กรกฎคม 2555 (รับจํานวนจํากัด)
หมายเหตุ : หากมีผูเขารวมโครงการนอยกวา 30 ทาน งานสงเสริมและพัฒนาอาจารยของดการ
จัดโครงการนี้)

โครงการสงเสริมทักษะทางสุนทรียะสําหรับอาจารย
ศึกษาดูงาน : อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
และ อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
หลักการและเหตุผล
นโยบายการบริหารของทานอธิการบดี (ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย) ในป 25542556 ไดกําหนดการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานตางๆ 3 ดาน ไดแก ดานคน (People)
ด า นสั ง คม (Planet) และด า นวิ ช าการ (Performance) ซึ ่ง ในด า นการพั ฒ นาคน (People)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง “อาจารย” จึงถือเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความเจริญ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ซึ ่ง สอดคล อ งกั บ สภาพสั ง คมในป จ จุ บั น ที อ่ งค ก รต า งๆ ทั ้ง ใน
ภาคเอกชนและภาครัฐลวนตระหนักดีวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ตอองคกร เพราะไมวาองคกรจะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปในทางใด ยอมตองเกีย่ วของกับตัวบุคคล
ทัง้ สิน้ จึงกลาวไดวา ตัวชีว้ ัดความสําเร็จอยางยัง่ ยืนขององคกรนั้นอยูที่คุณภาพของ “คน” ใน
องคกรนั่นเอง
โครงการ The Soft Side of Ajarn เปนหนึ่งในนโยบายในดานการพัฒนาคน (People)
ของท านอธิ การบดี โดยมี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตและทั กษะให รอบดา นทั้ง ทาง
วิชาการและดานสุนทรียะ ภาษาตางประเทศ ศิลปะ การสื่อสาร ดังนั้น ฝายวิชาการจึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมทักษะทางสุนทรียะสําหรับอาจารย โดยการศึกษาดูง านที่จัง หวัดสุโขทัย ซึง่ มี
สถานที่ที่นาสนใจ อาทิ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ซึง่ เปน
โบราณสถานสถานที่ยัง คงมี ร องรอยแหง อารยธรรมทางสังคม งานศิล ปะ และสถาปตยกรรม
ทรงคุณคาหลงเหลืออยูอยางครบถวน จนไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก โดยองคการยูเนสโก
ภายใตชื่อวา "เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร" (Historic Town of Sukhothai and
Associated Historic Towns)
วัตถุประสงค
1. เพื ่อ ให อ าจารย ไ ด เ ป ด โลกทั ศ น ท างด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม สถาป ต ยกรรม และ
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
2. เพื่อใหอาจารยสามารถนําความรูจากการศึกษาดูงานสถานที่ตาง ๆ ไปปรับใชกับการ
เรียนการสอน
ผูเขารวมการศึกษาดูงาน
อาจารยและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 40 คน

วิทยาการ
1. อาจารย ชัยวุฒิ บุญเอนก
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร
2. อาจารย ดร.โขมสี แสนจิตต
วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร
ระยะเวลาดําเนินการ
3 วัน 2 คืน
วันเวลาและสถานที่
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2555
เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ณ เดอะเลเจนดา สุโขทัย รีสอรท จ.สุโขทัย
ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย กองบริการการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย มี ค วามรู  ความเข า ใจเกี ่ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สถาป ต ยกรรม และ
ประวัติศาสตรไทย สมัยสุโขทัย
2. อาจารยไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย

กําหนดการ
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2555
07.00 น. : พรอมกันที่จุดนัดพบ (มธ.ทาพระจันทร)
08.00 น. : พรอมกันที่จุดนัดพบ (มธ.ศูนยรังสิต) เจาหนาที่ งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย ใหการตอนรับ
08.30 น. : เดินทางสู สุโขทัย พรอม บริการอาหารวาง และ เครื่องดื่มระหวางเดินทาง
12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ จ.พิษณุโลก
16.00 น. : ถึงจังหวัดสุโขทัย นําทาน Check In เขาที่พักที่ เดอะ เลเจนดา สุโขทัย รีสอรท
17.00 น. : ชมอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเปนราชธานีของไทยมีความเจริญรุง เรือง เปน
ศูนย กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีส ถานทีส่ ําคัญที่เปนพระราชวัง ศาสนสถาน
โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กําแพงเมือง และประตูเมืองโบราณลอมรอบอยูในรูปสีเ่ หลีย่ มจตุรัส หลังจากนั้นพาทาน
เที่ยวชม วัดสระศรี วัดศรีชุม และขึ้น ชมเขานอย และพาทานเที่ยวชม เครื่องปนดินเผาสังคโลก
19.00 น. : ชมนิทรรศการ แสง สี เสียง ยามค่ํา ณ อุทยานประวัติศาสตสุโขทัย
21.00 น. : กลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอนตามอัธยาศัย
วันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม 2555
07.00 น. : รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
08.30 น. : เดินทางสู อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย พรอมแนะนําสถานที่สําคัญ อาทิ วัดมหาธาตุ วัดชองลม
วัดเจดียเจ็ดแถว วัดนางพญา เปนตน ตลอดจนโบราณวัตถุตางๆ
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. : ชมโบราณสถาน-โบราณวัตถุที่นาสนใจ อาทิเตาทุเรียงซึ่งมีทั้งเตาบนดินและเตาใตดิน เอกสารทาง
วิชาการ ตลอดจนวิวัฒนาการเครื่องสังคโลก ถวยชามสมัยโบราณ เปนตน ณ ศูนยศึกษาและอนุรักษเตาสังคโลก
19.00 น. : กลับที่พัก รับประทานอาหารค่ํา พักผอนตามอัธยาศัย
วันจันทรท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
07.00 น. : รับประทานอาหารเชา ที่โรงแรม
08.00 น. : นําทุกทาน Check Out ออกจากที่พัก
08.30 น. : นําทุกทานออกเดินทางมุงหนาสูชุมชนโบราณชาวไทยพวน บานหาดเสี้ยว ชมการวิถีชีวิตชาวไทยพวนและ
การทอผาซิ่นตีนจก ชมพิพิทธภัณฑผาทองคํา
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. : นําทานเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. : เดินทางถึง มธ.ศูนยรังสิต
20.00 น. : เดินทางถึง มธ.ทาพระจันทร
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

