
 

ประกาศฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้และวันจิตอาสารักประชาชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
........................................................................... 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ และวันจิตอาสารักประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่
มหาวิทยาลัยและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ดังนั้นก้าวแรกของนักศึกษาที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย 
จึงควรได้รับทราบถึงความเข้าใจในบทบาทที่พึงมีต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อมหาวิทยาลัย และต่อประเทศชาติ อีกท้ัง
เพ่ือเป็นการบอกเล่าประวัติของมหาวิทยาลัย รวมถึงเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี ้

๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
๒. หากนักศึกษามีความจ าเป็นจะต้องท าหนังสือขออนุญาตลาต่อรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

และการเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ ยกเว้นนักศึกษาจาก มธ.ศูนย์ล าปาง 
๓. นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้จะต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมในปีถัดไปจนกว่าจะครบ 
๔. หากนักศึกษาไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมต้องเสียสิทธิดังนี้ 
 ๔.๑ ถูกตัดสิทธิในการขอรับทุนการศึกษา ยกเว้นทุนประเภทขาดแคลน 
 ๔.๒ ไม่ให้ยืมจักรยานของมหาวิทยาลัยในระบบ Biky 
 ๔.๓ ไม่สามารถลงสมัครเป็นตัวแทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา  
 ๔.๔ ไมม่ีรายการกิจกรรมทั้งสองในทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษา 

          ๕. กรณีท่ีถือว่าไม่ใช่เหตุผลความจ าเป็น มหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้ลา เช่น ไปเที่ยวต่างประเทศ   
              ไปงานแต่งงาน   เจ็บป่วยเล็กน้อย เป็นต้น 

วิธีการส่งใบค าร้อง 
-ยื่นที่งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔๒๙๒๒ 
-ส่งแฟกซ์ที่ ๐๒-๕๖๔๒๙๒๒ 
-ส่งอีเมล์    bsirikul@outlook.com  หรือ  odd@tu.ac.th 

รอบ ๑ ต้องส่งใบค าร้องล่วงหน้าก่อนวันงานไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการก่อนวันจัดกิจกรรม (เช่น ไปแข่งขันใน
ต่างประเทศในนามประเทศไทย) 
รอบ ๒ กรณีมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถมาในวันงานได้ (เช่น มีอุบัติเหตุในวันงาน)   ให้ส่งใบค าร้องภายในวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙         

                                    ประกาศ     ณ     วันที่      ๑๘    พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙                                                         

                                                                 
                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์) 

                                                             รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ 
                                                            ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
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            ก  ำหนดกำรจัดงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ วันท่ี ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 
  สถานที ่: หอประชุมใหญ่ และ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
รายการในหอประชุมใหญ่ ก าหนดการในหอประชุมใหญ่ 

กน.ของแต่ละคณะพานักศึกษาใหม่เข้าหอประชุม
ใหญ่ 

กลุ่มที๑่ 
๐๗.๕๕-๐๘.๑๐ น. 

กลุ่มที๒่ 
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. 

กลุ่มที๓่ 
๑๒.๓๕-๑๒.๕๐ น. 

กลุ่มที๔่ 
๑๔.๕๕-๑๕.๑๐ น. 

ตรงต่อเวลา  
๑๕ นาที  

พิธีกรแนะน าตัว และน าเข้าสู่งาน ลงทะเบียน ๐๘.๑๐-๐๘.๒๐ น.  ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น.  ๑๒.๕๐-๑๓.๐๐ น.  ๑๕.๑๐-๑๕.๒๐ น.  ๑๐ นาที  
ร้องเพลงประจ ามหาวิทยาลัยมอญดูดาว  
(น าโดย TU Band) 

๐๘.๒๐-๐๘.๒๕ น.  ๑๐.๔๐-๑๐.๔๕ น.  ๑๓.๐๐-๑๓.๐๕ น.  ๑๕.๒๐-๑๕.๒๕ น.  ๕ นาที  

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้
แนะน าผู้บริหารคณะและกล่าวต้อนรับ 

๐๘.๒๕-๐๘.๓๐ น.  ๑๐.๔๕-๑๐.๕๐ น.  ๑๓.๐๕-๑๓.๑๐ น.  ๑๕.๒๕-๑๕.๓๐ น.  ๕ นาที  

บรรยายความคาดหวังของมหาวิทยาลัยที่มตี่อ
นักศึกษาใหม่ โดย รศ.ดร.พิภพ  อุดร 

๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. ๑๐.๕๐-๑๑.๑๐ น. ๑๓.๑๐-๑๓.๓๐ น. ๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น. ๒๐ นาที 

ละคร 
-เรียนอย่างไรไม่ให้ถูกรีไทร์และพกัการเรียน  
-การใช้ชีวิตในธรรมศาสตร ์: เสรภีาพบนความ
รับผิดชอบ  

๐๘.๕๐-๐๙.๒๐ น.  ๑๑.๑๐-๑๑.๔๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.  ๑๕.๕๐-๑๖.๒๐ น.  ๓๐ นาที  

แนะน าคู่มือนักศึกษาใหม ่ ๐๙.๒๐-๐๙.๓๐ น. ๑๑.๔๐-๑๑.๕๐ น. ๑๔.๐๐-๑๔.๑๐ น. ๑๖.๒๐-๑๖.๓๐ น. ๑๐ นาที 
Presentation  Pre-Thammasat  ๐๙.๓๐-๐๙.๔๐ น.  ๑๑.๕๐-๑๒.๐๐ น.  ๑๔.๑๐-๑๔.๒๐ น.  ๑๖.๓๐-๑๖.๔๐ น. ๑๐ นาที  
ช้ีแจง การนัดหมาย การเตรียมตัว  
วัน Pre-Thammasat   

๐๙.๔๐-๐๙.๕๐ น.  ๑๒.๐๐-๑๒.๑๐ น.  ๑๔.๒๐-๑๔.๓๐ น.  ๑๖.๔๐-๑๖.๕๐ น.  ๑๐ นาที  

ร้องเพลงมหาวิทยาลัยยูงทอง (น าโดย TU Band)  ๐๙.๕๐-๐๙.๕๕ น.  ๑๒.๑๐-๑๒.๑๕ น.  ๑๔.๓๐-๑๔.๓๕ น.  ๑๖.๕๐-๑๖.๕๕ น.  ๕ นาที  
จบการปฐมนิเทศในหอประชุมใหญ่  ๐๙.๕๕-๑๐.๑๕ น.  ๑๒.๑๕-๑๒.๓๕ น.  ๑๔.๓๕-๑๔.๕๕ น.  ๑๖.๕๕-๑๗.๑๕ น.  ๒๐ นาที  

 
รายการในสนามฟุตบอล ก าหนดการในสนามฟุตบอล 

กน. ทุกคณะพานักศึกษาใหม่เขา้ไปนั่งในสนามฟุตบอล  ๑๗.๑๕ น.  
พิธีกรเริ่มเปิดเวทสีนามฟุตบอล  ๑๗.๓๐-๑๗.๔๕ น.  ๑๕ นาที  
นักศึกษาใหม่รับประทานข้าวธรรมศาสตร ์เปิดวิดีโอเรื่องข้าว ๑๗.๔๕-๑๘.๑๐ น.  ๒๕ นาที  
นายกสมาคมศิษย์เกา่ธรรมศาสตร ์กล่าวต้อนรับ  ๑๘.๑๐-๑๘.๑๕ น.  ๕ นาที  
มอบรางวัล  
-นักกิจกรรมดเีด่น  
-เสื้อสามารถ  
-ทูตบ าเพ็ญประโยชน์ 
-ทูตวิเทศสัมพันธ ์
-พิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-คณะที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง อมธ.สูงสุด 
-โครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมยอดเยี่ยม 

๑๘.๑๕-๑๘.๔๐ น.  ๒๕ นาที  

นายก อมธ./ ประธานสภา นศ./ ประธาน กพน. กล่าวต้อนรับ และแนะน าประธานกรรมการ นศ. คณะ  ๑๘.๔๐-๑๙.๐๐ น.  ๒๐ นาที  

อธิการบดีกล่าวต้อนรับ  ๑๙.๐๐-๑๙.๑๐ น.  ๑๐ นาที  
อธิการบดีแนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบด ีและร้องเพลงร่วมกนั ๑๙.๑๐-๑๙.๓๐ น.  ๒๐ นาที  

ชมการแสดงแสง  เสียง ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร ์ 
“ณ ดินแดนแห่งน้ีมตี านาน ขอเธอจงสืบสานจติวิญญาณธรรม”  

๑๙.๓๐-๒๑.๓๐ น.  ๒ ช่ัวโมง  

พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือโดยผู้บริหาร อาจารย ์รุ่นพี่และศิษย์เก่า บรรเลงเพลง  
ขอบคุณผูส้นับสนุน มอบช่อดอกไม้ 
เพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง เพลงสรรเสริญพระบารม ี

๒๑.๓๐-๒๒.๐๐ น.  ๓๐ นาที  

 



ที่ คณะ จ านวนนักศึกษา 2 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559

1 วศิวกรรมศาสตร์ 1,067 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

2 นิติศาสตร์ 712           อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

3 เศรษฐศาสตร์ 406 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

4 สถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ 453 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

5 วทิยาลัยสหวทิยาการ 400 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

6 แพทยศาสตร์ 189 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

7 พยาบาลศาสตร์ 122           อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

8 แพทยศาสตร์นานาชาติ 109 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1

3,458

ที่ คณะ จ านวนนักศึกษา 2 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559

1 วทิยาศาสตร์ฯ 1,483 ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

2 พาณิชยศาสตร์ฯ 667 ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

3 สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 453 ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

4 วารสารศาสตร์ฯ 342           ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

5 นานาชาติปรีดีฯ 220           ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

6 ศิลปกรรมศาสตร์ 155           ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

7 วทิยาลัยพฒันศาสตร์ฯ 100 ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

8 วทิยาการเรียนรู้ฯ 100           ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

9 เภสัชศาสตร์ 46 ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

10 วทิยาลัยโลกคดีศึกษา 45             ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1) อาคาร บร.1 อาคาร SC

3,611        

ที่ คณะ จ านวนนักศึกษา 2 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559

1 ศิลปศาสตร์ 1,200 อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

2 SIIT 802 อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

3 สหเวชศาสตร์ 406           อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

4 รัฐศาสตร์ 420           อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

5 สาธารณสุขศาสตร์ 259 อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

6 สังคมวทิยาฯ 221 อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

7 วทิยาลัยนวตักรรม 180 อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

8 ทนัตแพทยศาสตร์ 81 อาคาร บร.1 อาคาร SC ศูนย์ประชุมฯ (ยิม 1)

3,569

กลุ่มที่ ๓ (ขึ้นทะเบยีน,ตรวจร่างกาย - วันเรียนรู้ - จิตอาสาฯ)

รวม

การแบง่กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมวันแหง่การเรียนรู้และจิตอาสา-รักประชาชน ปกีารศึกษา 2559

วนัที่ 2-4 สิงหาคม 2559 ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มที่ ๑ (วันเรียนรู้ - จิตอาสาฯ - ขึ้นทะเบยีน,ตรวจร่างกาย)

รวม

กลุ่มที่ ๒ ( จิตอาสาฯ - ขึ้นทะเบยีน,ตรวจร่างกาย - วันเรียนรู)้

รวม


