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ขอแสดงความยินดี
คณะศิลปศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2552 แก่
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อดีตอธิการบดี และผู้ก่อตั้ง
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์
ท่าพระจันทร์

รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกลุ
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

สุชาติ สวัสดิศ์ รี

สาส์นคณบดี
เพื่อนร่วมงาน คณาจารย์ และข้าราชการเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน
ความเคลือ่ นไหวสำคัญๆ ในรอบเดือนทีผ่ า่ นมาได้แก่กจิ กรรมอันเนือ่ งมาจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
(มธก.) ครบรอบปีท่ี 75 ในวันที่ 27 มิถนุ ายน 2552 ในปีนผ้ี ไู้ ด้รบั มอบเข็มเกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ ให้แก่ศษิ ย์เก่าผู้
มีบทบาทดีเด่นในสังคมไทยนัน้ ได้แก่ อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (2534-2537)
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์มคี ณ
ุ ปู การอย่างสูงต่อการพัฒนายกระดับคณะศิลปศาสตร์ เป็นผูค้ ดิ ริเริม่ และเป็นกำลังหลักในการก่อตัง้
และสนับสนุนการดำเนินงานวิชาใหม่ๆ และโครงการใหม่ๆ ในคณะฯ ขึน้ เช่น วิชาประวัตศิ าสตร์กบั การท่องเทีย่ ว โครงการอบรมมัคคุเทศก์
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา โครงการ 50 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนักศึกษา เรียนดีจากชนบท โครงการหอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการตัง้ กองทุนศิลปศาสตร์ 30 ปี เพือ่ สนับสนุนงานวิชาการรวมทัง้ เป็นสวัสดิการของอาจารย์และ
ข้าราชการคณะศิลปศาสตร์ ทำให้งานต่างๆ สำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี เป็นแบบอย่างในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าจารย์และการบริหารงานการศึกษา
ท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2537-2538 ด้วยคุณธรรม ความสามารถและความเหมาะสม อาจารย์
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รบั การยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2543 ด้วย
เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม นี้ คณะศิลปศาสตร์จงึ ได้จดั งานเลีย้ งเพือ่ แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ในโอกาสทีไ่ ด้รบั เข็มเกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามทีค่ ณะฯได้กำหนดแผนการย้ายสำนักงานเลขานุการคณะฯ และหน่วยงานทัง้ หมดจากท่าพระจันทร์ ไปยังศูนย์รงั สิต
ในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่นน้ั แม้เราจะได้เร่งการทำงานกับบริษทั และทางสถาปนิกอย่างเต็มทีแ่ ล้ว แต่การปรับปรุงแก้ไขสำนักงาน
และห้องประชุมต่างๆ นัน้ ก็ยงั ไม่อาจเสร็จสิน้ อย่างสมบูรณ์ได้ตามกำหนด มีแนวโน้มว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะเสร็จในเดือนกรกฎาคม
หรือต้นสิงหาคมนี้ ทำให้การเคลือ่ นย้ายสำนักงานต่างๆ ต้องชะลอการขนย้ายไปด้วย
(ต่อหน้า 2)
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อนึง่ ในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีงานสำคัญของคณะคืองานพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ซึง่ เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ตอ้ งร่วมในการเตรียมการและฝึกซ้อมนักศึกษา กับมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2552
ทีท่ า่ พระจันทร์ ซึง่ มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารจากงานต่างๆ ประกอบในระหว่างดำเนินการตรวจสอบการประเมินคุณภาพนี้ การย้ายไป
รังสิตในช่วงเดือนสิงหาคมนีเ้ กรงว่าจะมีผลกระทบต่อผลการตรวจประเมินคุณภาพได้
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ทางผูบ้ ริหารจึงตกลงทีจ่ ะชะลอการย้ายสำนักงานทัง้ หมดไปก่อน และเมือ่ หลัง
การตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเลขานุการคณะฯ จะย้ายไปทุกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา 1/2552 ทัง้ นีง้ านทีต่ อ้ งให้บริการ
แก่นกั ศึกษาและอาจารย์ทร่ี งั สิต สำนักงานเลขานุการคณะฯ ได้สง่ บุคลากรไปเสริมเพือ่ มิให้กระทบต่อการปฏิบตั งิ านการเรียนการสอน
ของนักศึกษาและคณาจารย์ทง้ั หมดแล้ว
จึงขอเรียนให้คณาจารย์และข้าราชการเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่านทราบ
รศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมาคมจดหมายเหตุสยาม กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์ ชมรมอุษาคเนย์-อาเซียน
จัดสัมมนา “70 ปี สยามเป็นไทย - ย้อนเวลาสูอ่ นาคต” เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน
2552 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมศรีบรู พา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสัมมนาคณะศิลปศาสตร์กับการออกนอกระบบ
คณะศิลปศาสตร์จัดสัมมนาการออกนอกระบบโดยรับเกียรติจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ออกนอกระบบแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
มาร่วมแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์และปัญหาของการออกนอกระบบ
เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2552 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ท่านใดสนใจชม VCD ในการสัมมนาดังกล่าว สามารถยืมได้ที่งาน
โสตทัศนูปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์และรังสิต

ฝ่ายการนักศึกษาจัดโครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ หัวข้อ
“การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ และการขอทุนเพื่อศึกษาต่อ”
โดยวิทยากรจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันอังคารที่ 14
กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ฝ่ายการนักศึกษาได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาและ
สอบสัมภาษณ์นกั ศึกษาคณะศิลปศาสตร์เพือ่ ขอรับทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2552 เมือ่ วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2552 ณ
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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คณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร
ในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบปีท่ี 75 วันที่ 27 มิถนุ ายน 2552
ณ บริเวณรอบหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
จัด “โครงการจัดดอกไม้ Ikebana” ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 2
ณ ห้องศูนย์การเรียนรูค้ ณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เมือ่ วันที่
1 กรกฎาคม 2552 โดยมี อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ แคล้วปลอดทุกข์
เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน 27 คน

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จดั การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 The 5Th Thammasat ELT Conference ในหัวข้อ Pathways to
Success in ELT. เมือ่ วันจันทร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2552 ณ อาคารศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีครู อาจารย์
ทัง้ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมทัง้ สิน้ 250 ท่าน ทัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยมี Keynote Speakers 2 ท่าน คือ
1. รองศาสตราจารย์อรุณี วิรยิ ะจิตรา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมทัง้ ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยั อีกกว่า 30 เรือ่ ง และภาควิชาภาษาอังกฤษได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ
ครัง้ ต่อไปในปี พ.ศ. 2554
ภาควิชาภาษาเยอรมัน
1. ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดงาน “วันอาจารย์พบนักศึกษาวิชาเอก” เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2552 ณ ห้อง ศศ. 240 ชัน้ 2 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพือ่ ให้นกั ศึกษาวิชาเอกชัน้ ปีท่ี 1 รุน่ ปีการศึกษา 2552 ได้ทำความรูจ้ กั อาจารย์ในภาควิชาฯ และรุน่ พีช่ น้ั
ปีตา่ งๆ ภายในงานได้มกี ารแนะนำหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2552 และข้อมูลอืน่ ๆ ทีน่ กั ศึกษาใหม่และนักศึกษาวิชาเอกทัง้ หมดของภาค
วิชาฯ ควรทราบ
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พมิ พ์พรรณ เสนะวีณนิ ได้รบั ทุนจากสถาบันเกอเธ่ เพือ่ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Internationales
Wirtsechaftsdeutsch (ภาษาเยอรมันเชิงธุรกิจนานาชาติ) เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน – 4 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี
3. สมาคมไทย-เยอรมัน มอบทุนการศึกษาให้นกั ศึกษาวิชาเอกของภาควิชาฯ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวจารุวรินทร์ พละรังสี
และนายศรัณยู คลกุล โดยมีพธิ มี อบทุนการศึกษาดังกล่าวในวันเสาร์ท่ี 11 กรกฎาคม 2552 ณ สมาคมไทย-เยอรมัน”
ภาควิชาภูมิศาสตร์
จัดโครงการสัมมนาฝึกงานทางภูมศิ าสตร์และการนำเสนอผลการเพิม่ พูนความรูข้ องอาจารย์ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2551 เมือ่
วันเสาร์ท่ี 20 มิถนุ ายน 2552 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดยมีนกั ศึกษาวิชาเอกนำเสนอผลการฝึกงาน
จำนวน 16 คนซึง่ ฝึกงานในส่วนราชการ จำนวน 5 แห่ง บริษทั เอกชนจำนวน 4 แห่ง และองค์กรอิสระหรือหน่วยงานวิจยั สถาบันจำนวน 3 แห่ง
โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 80 คน
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ภาควิชาภาษาไทย
1.ภาควิชาภาษาไทยจัดงาน “สานสัมพันธ์พน่ี อ้ งเอกไทย” เมือ่ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพือ่ ให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ จะส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้
2.ภาควิชาภาษาไทยจัดทำจุลสารลายไทยฉบับพิเศษ เนือ่ งในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2552
ซึง่ รวบรวมบทความวิชาการของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยนำไปแจกในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2552
ให้แก่ผทู้ ส่ี นใจ วัตถุประสงค์ของการจัดทำจุลสารฉบับนีเ้ พือ่ เป็นการเผยแพร่ผลงานและความรูด้ า้ นภาษาและวรรณกรรมไทย
อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาญีป่ นุ่ ศึกษาจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ดา้ นภาษาศาสตร์ภาษาญีป่ นุ่
เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง ศศ.307 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีนสิ ติ
ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังและนำเสนอผลงานด้วย

นางสาวชลธิชา แซ่ลิ้ม และนางสาวฐานิตา
สุรพงศานุรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมนักศึกษาเอเชีย ณ
กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน

ภาควิชาภาษาจีน
นางสาวเพ็ญพิสทุ ธิ์ สีกาแก้ว นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ภาควิชาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 8 “The 8th Chinese
Bridge - Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students”
ได้รบั รางวัลที่ 2 การประกวดครัง้ นีจ้ ดั โดย Office of Chinese Language
Council International ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันเสาร์ท่ี 6 มิถนุ ายน 2552
เวลา 07.00 - 12.30 น. ณ โรงแรมรัชดาซิต้ี

กรุณาส่ง
ประธาน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุณยี ร์ ตั น์ เนียรเจริญสุข
กรรมการ อาจารย์รจเรข รุจนเวช อาจารย์ปยิ ะมาศ สรรพวีรวงศ์
อาจารย์นุชธิดา ราศรีวิสุทธิ์ อาจารย์ณัฐนิจ อัศวรักษาวงศ์
นายเฉลิมพันธ์ ม่วงกลม นางสาวปานแก้ว สังดา
กรรมการและเลขานุการ : นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง
โทร.0-2696-5674 E-mail : panasonic_jum@hotmail.com

