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โทร.0-2696-5674 E-mail : panasonic_jum@hotmail.com
ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552

วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีท่ี 47

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
เป็นประธานจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 47 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เมือ่ วันจันทร์ท่ี 17 สิงหาคม 2552
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รบั การพิจารณคัดเลือกให้เป็น
“อาจารย์ดเี ด่น” ปอมท.ประจำปี พ.ศ.2551
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.)

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ จาก ฯพณฯ จุรนิ ทร์
ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551ของ ปอมท. เรือ่ ง
“คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?” เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม
2552 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รมู โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอแสดง
ความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จดั พิธีมอบทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
เมือ่ วันจันทร์ท่ี 17 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง SC 1049
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะศิลปศาสตร์จดั งานแสดงมุทติ าจิต
แด่อาจารย์ผเู้ กษียณอายุราชการ ประจำปี
2552 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2552 ณ
คอมมอนรูม คณะศิลปศาสตร์
ท่าพระจันทร์
รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษิตกุล
รองคณบดีฝา่ ยบริหารและการคลัง จัดสัมมนา
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการเรือ่ ง “การเข้าสู่
ตำแหน่งระดับชำนาญการ” ระดับ 7-8 ให้แก่
ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานเลขานุการคณะ
เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2552 ณ ห้อง ศศ.301
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและงบประมาณ
จัดสัมมนาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเรื่อง “การวางแผนและบริหารงานโครงการบริการ
วิชาการแก่สงั คม” เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องศศ.301 คณะศิลปศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตศิลปศาสตร์
หัวข้อ“การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน และสอบสัมภาษณ์” โดย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ และ
หัวข้อต่างๆ เช่น เตรียมตัวอย่างไรเพือ่ ไปสอบ TOEFL, เทคนิคพิชติ TU-GET,
การเตรียมตัวและเทคนิคสร้างความประทับใจเมื่อสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ,
แนะแนวการสอบตะลุยโจทย์ TOEIC และการเตรียมตัวสอบ TOEIC
ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

ข่าวคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
สืบเนือ่ งจากอาจารย์ศริ วิ รรณ วรชัยยุทธ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาศึกษาต่อ คณะกรรมการพัฒนา
การเรียนการสอนได้ประชุมเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคนใหม่และได้มีมติให้อาจารย์ธนรรถวร จตุรงควานิช ดำรงตำแหน่งหน้าที่เป็นประธานฯ คนต่อไป
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ภาควิชาภาษาเยอรมัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แจกจ่ายนามานุกรมให้ตามชัน้
ต่างๆ ทัง้ ทีท่ า่ พระจันทร์ ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ และศูนย์รงั สิตแล้ว
หากท่านใดประสงค์ขอรับนามานุกรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โทร.82-5214 หรือ
0-2696-5214
ฝ่ายประชาสัมพันธ์์ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนเว็บไซต์ของภาควิชา หากภาควิชาใดต้องการ
จัดทำใหม่สามารถแจ้งความจำนงได้ที่คุณสุรัตดา แฝงด่านกลาง
(panasonic_jum@hotmail.com) และเพือ่ ให้การปรับปรุงข้อมูล
ของแต่ละภาควิชาและแต่ละหน่วยงานสามารถทำได้อย่างสะดวก
จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ส่งตัวแทนเข้า
รับการอบรมเรือ่ ง “วิธกี ารปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์” ซึง่ ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์จะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุณยี ร์ ตั น์ เนียรเจริญสุข
ขอลาออกจากตำแหน่งผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประชาสัมพันธ์และกิจการทัว่ ไป
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552

ภาควิชาจิตวิทยา
ภาควิชาจิตวิทยาจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “จิตวิทยา
เกสตัลท์และจิตบำบัด” เมือ่ วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2552

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมศิ าสตร์จดั โครงการศึกษานอกสถานทีว่ ชิ าทาง
ภูมศิ าสตร์มนุษย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เมือ่ วันที่
7 – 9 สิงหาคม 2552 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีคณาจารย์
และนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา ภม.222, ภม.226 และ ภม.321
เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่ได้ใช้
งบประมาณจากทางราชการ

ภาควิชาภูมศิ าสตร์รว่ มกับศูนย์วจิ ยั เฉพาะทางภูมศิ าสตร์
วัฒนธรรมเชิงสหวิทยาการ จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องภาษา
ลาว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วริษา กมลนาวิน เมือ่ วันที่ 22
สิงหาคม 2552 เพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา
ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาควิชาภูมศิ าสตร์รว่ มกับหน่วยวิจยั เฉพาะทางภูมศิ าสตร์
วัฒนธรรมเชิงสหวิทยาการ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง
“พืน้ ทีก่ บั การเมือง: มุมมองทางประวัตศิ าสตร์” โดยอาจารย์ชาตรี
ประกิตนนทการ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือ่ วันที่ 24
สิงหาคม 2552
คณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ได้
เข้าพบคณะอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สังคม
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เมือ่ วันที่
28 สิงหาคม 2552 ซึง่ การเข้าพบดังกล่าวทำให้คณาจารย์ของทัง้ สอง
มหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนและได้แนวทางในการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการต่อไปในอนาคต

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยจัดงาน “วันรวมใจเยอรมัน”
(Deutscher Tag) เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ภายในงาน
มีการแสดง และการแข่งขันของนักเรียน นิสติ นักศึกษาทีศ่ กึ ษาภาษาเยอรมัน
เป็นวิชาเอก ในสถาบันต่างๆ ภาควิชาฯได้ส่งนักศึกษาวิชาเอกเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ
ซึง่ ผลการตัดสินมีดงั ต่อไปนี้
1.รางวัลชนะเลิศ การประกวดสือ่ มัลติมเี ดียในหัวข้อ “กรุงเบอร์ลนิ
หลังการล่มสลายของกำแพง”
2.รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ
และภาษาเยอรมัน
3.รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายเรือ่ งจากภาพ
ภาควิชาภาษาเยอรมันได้รบั การโอนย้ายข้าราชการจากคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาปฏิบตั งิ านทีภ่ าควิชาฯ จำนวน 1 ตำแหน่งคือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา และได้รับการบรรจุอาจารย์พนักงานจำนวน
1 ตำแหน่งคือ อาจารย์ดนยา รักศีล ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำ
ตำราเรียนภาษาเยอรมันเชิงธุรกิจและการแปล” เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2552
ณ ห้องศูนย์เยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับหลักสูตรใหม่ให้แก่
คณาจารย์ในภาควิชาฯ เรื่อง “การทหารของบรันเดนบวร์กในคริสต์ศตวรรษที่ 18” โดย
อาจารย์ Claus K Meyer จากโครงการ BEC และการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสือ่
การสอน โดย Mr.Timo Kozlowski จากสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 11 กันยายน
2552
อาจารย์คงกฤช พุกกะมาน ได้รบั ทุนจากมูลนิธฮิ นั ส์ ไซเดิล (Hanns
Seidel Stiftung) แห่งเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ให้ไปเก็บข้อมูลทำงานวิจยั ในหัวข้อ
“ภาพของมนุษย์ในบทละครของเกอเธ่ เรือ่ งเกอซ ฟอน แบร์ลชิ ชิงเง่น” ระหว่างวันที่ 15
กันยายน-15 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองซีเกน ประเทศเยอรมนี

ภาควิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาจีนจัด “โครงการนิเทศนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2552” เมือ่ วันเสาร์ท่ี 1 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชุมกึง่ ปฏิบตั กิ าร โดย ดร.นฤมล โชติเวช
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการแนะแนว เพื่อให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน
มีโอกาสเรียนรูข้ อ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมทัศนคติในทางสร้างสรรค์
สามารถขยายมุมมองวิธีคิดในการปรับปรุงการศึกษา และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตลอดจนในยามทีจ่ ะต้องออกไปรับผิดชอบและมีบทบาทในสังคมวงกว้าง
ในขณะเดียวกันเป็นโอกาสให้นกั ศึกษาต่างรุน่ ได้แลกเปลีย่ นความเห็นและ
ประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กันให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาจีน ร่วมงานเปิดตัวแนะนำ
“ศูนย์การเรียนรูจ้ นี ศึกษาบรมราชกุมารี” คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นจีนศึกษา
แห่งแรกของไทย เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 - 19.00 น.
ณ หอสมุดป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
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ภาควิชาภาษาศาสตร์
Dr.Sidney da Silva Facundes ผูเ้ ชีย่ วชาญประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ได้เดินทางไปเสนอบทความทางวิชาการเรือ่ ง “Productive Compounding
as a Path for the Historical Development of Noun Classification System” ในการประชุมนานาชาติ Australian Linguistic Conference ณ University of
La Trobe นครเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย เมือ่ วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2552 โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ และภาควิชาภาษาศาสตร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงธรรม อินทจักร ได้เดินทางไปเสนอบทความทางวิชาการเรือ่ ง “Khwam Krengjai as a Principle of Self-restraint
and Other Accommodation in Thai Politeness” ในการประชุมนานาชาติ International Pragmatics Conference ครัง้ ที่ 11 ณ นครเมลเบิรน์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เมือ่ วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2552 โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์ และภาควิชาภาษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ ได้รบั เชิญให้เดินทางไปบรรยายเรือ่ ง “Conceptual Metaphors Interpretation and Word Senses
Disambiguation” ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The Multilingual Web : Resources, Technologies, and Prospects ณ Faculty of Computer
Science, A.I.CUZA University of IASI ประเทศโรมาเนีย เมือ่ วันที่ 10-14 สิงหาคม 2552 โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจาก IASI และภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิศกั ดิ์ ภูพ่ พิ ฒ
ั น์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรุ ยิ นั ปานเล่ห์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ Laos TESOL ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ่ วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2552 โดยได้รบั ทุนสนับสนุนการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกลุ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน ชูอารยประทีป ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภิศกั ดิ์ ภูพ่ พิ ฒ
ั น์ อาจารย์ ดร.Thomas Hoy และอาจารย์วชิ ยา ปิดชามุก เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 7Th Asia TEFL & 29Th Thailand TESOL International Conference 2009 ณ โรงแรม Imperial Queen’s Park กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2552
โดยมีอาจารย์ในภาควิชาได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

ภาควิชาภาษาไทย
ฝ่ายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ภาควิชาภาษาไทยจัด “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน : การประชุม
เพือ่ จัดทำแบบฝึกหัดวิชา ท.162 และวิชา ท.163” หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ประจำปีการศึกษา 2552 เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมชัน้ 2
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อให้คณาจารย์ในภาควิชาได้ร่วมประชุมจัดทำแบบฝึกหัดวิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และวิชา ท.163
การเขียนเพือ่ การสือ่ สารในองค์กร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐานทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั
ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาภาษาไทยจัด “โครงการส่งเสริมความรูแ้ ละศักยภาพทางวิชาการ” เมือ่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมชัน้ 2
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อให้คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อของการบรรยายมีดงั นี้ “การสืบสรรค์ขนบการสร้างจินตภาพในกวีนพิ นธ์ไทย” โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา “คติชนวิทยากับการศึกษาวิจยั ภาษา
และวรรณคดีไทย” โดยอาจารย์ ดร.ศิรพิ ร ภักดีผาสุข “การวิเคราะห์เสียงในภาษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยอาจารย์ ดร.ศิรเิ พ็ญ อึง้ สิทธิพนู พร และ
“การทำแบบสอบถามเพือ่ การวิจยั ” โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บญ
ุ มา นครอินทร์
นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยได้รบั ทุนการศึกษาประเภทนักกิจกรรมดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ดังมีรายนามต่อไปนี้
ด้านวิชาการ รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นได้แก่ กองบรรณาธิการจุลสารลายไทยฉบับพิเศษ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2552 นางสาวพรชนก ชาติชำนิ,
นางสาวอัจฉรา ชินวงศานนท์, นางสาวคณิตา หอมทรัพย์, นางสาวจิราวรรณ โฉลกดี, นางสาวชืน่ สุข ชูศกั ดิส์ ริ กิ ลุ , นางสาวภัทรพร รักเปีย่ ม และนางสาววิราพร
หงส์เวียงจันทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นได้แก่ นางสาวทาริกา ประธรรมสาร

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ จัดโครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์กบั ชาวญีป่ นุ่ ในหัวข้อเรือ่ งกวีนพิ นธ์ Hyakunin-isshu และกิจกรรมการเล่นคารุตะ ประกอบ
วิชา ญ.261 วรรณกรรมญีป่ นุ่ เบือ้ งต้น ประจำปีการศึกษา 2552 เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SC4005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และวิทยากรจากชมรมกรุงเทพคารุตะเข้าร่วมโครงการจำนวน 81 คน
Ms. Haruna YASUDA นักศึกษาแลกเปลีย่ นชาวญีป่ นุ่ Fukushima National College of Technology เดินทางมาศึกษาและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
กับนักศึกษาของภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2552 ตามสัญญาการแลกเปลีย่ นนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กบั Fukushima National
College of Technology ประเทศญีป่ นุ่ โดยพักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวของนางสาวมินตรา สันติวรวุฒิ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ ปีท่ี 2 และได้เข้าร่วม
ชั้นเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งร่วมทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่จะเดินทางไปร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ
Fukushima National College of Technology ประจำปี 2552 เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 13.00- 15.00 น. โดยนักศึกษาทีร่ ว่ มโครงการในปี พ.ศ.2551
ได้มาเล่าชีวิตความเป็นอยู่และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางด้วย สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้จำนวน 4 คน จะเดินทางไปยัง Fukushima
National College of Technology เมืองอิวาขิ จังหวัดฟุกชุ มิ า่ และทัศนศึกษาเมืองโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 8-25 ตุลาคม 2552 เพือ่ เรียนรู้
วัฒนธรรมและสัมผัสชีวิตการศึกษาในวิทยาลัย ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น
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ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสจัดโครงการนักศึกษาปฏิบัติธรรม/บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2552 ต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 3 โดยให้นกั ศึกษาวิชาเอกภาษาฝรัง่ เศส
ปฏิบตั ธิ รรมหรือทำตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมปีการศึกษาละ 20 ชัว่ โมง ทัง้ นีเ้ พือ่
เป็นการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของสังคมตาม
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศสจัดโครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและจริยธรรม
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรัง่ เศส เมือ่ วันที่ 31 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2552 ณ
บ้านแก้วรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยจัดเป็นค่ายการเรียนรูภ้ าษาฝรัง่ เศส
เพือ่ ให้นกั ศึกษาวิชาเอกภาษาฝรัง่ เศสได้เพิม่ พูนทักษะการเรียนรูภ้ าษาฝรัง่ เศส เปิด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาฝรัง่ เศส นอกจากนีน้ กั ศึกษา
ยังได้รว่ มบำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม รูจ้ กั เสียสละ รูจ้ กั แบ่งปันให้ผอู้ น่ื ด้วยการจัดกิจกรรม
สันทนาการ และบริจาคสิ่งของให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จังหวัดนครนายก
มีนกั ศึกษาวิชาเอกภาษาฝรัง่ เศสทัง้ 3 ชัน้ ปีเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 68 คน โดยมี
อาจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรจิตต์ เดชอมรชัย
เป็นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
นายเฉลิมเกียรติ สุขเอียด นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรัง่ เศส ชัน้ ปีท่ี 4
เลขทะเบียน 4906610219 ได้รบั รางวัลที่ 3 จากการแข่งขันประกวดการเขียน
เรียงความภาษาฝรั่งเศส เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 34 ปี เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรัง่ เศสชัน้ ปีท่ี 2, 3 และ 4 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมงานธรรมศาสตร์วชิ าการ เมือ่ วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2552 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการ และแนะนำ
ข้อมูลเกีย่ วกับการศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ให้แก่นอ้ งๆ ทีส่ นใจ รวมทัง้ ได้
ร่วมร้องเพลงภาษาฝรัง่ เศสซึง่ เป็นหนึง่ ในการแสดงหลายชุดของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย เลขานุการภาควิชาฯ และ
นักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาฝรัง่ เศสศึกษา จำนวน 3 คน
ได้เข้าพบอาจารย์พวงมาลัย พรมจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตดงโดก นครเวียงจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552
เพือ่ สนทนาแลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนการสอน
ภาษาฝรัง่ เศสในประเทศลาวและประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสต่อไปในอนาคต

โครงการรัสเซียศึกษา
โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาผลงานสารนิพนธ์ เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดยเชิญ
วิทยากรซึง่ เป็นบัณฑิตของโครงการรัสเซียศึกษาเมือ่ ปีการศึกษา 2551 มาบรรยายพิเศษเพือ่ ให้ความรูแ้ ละเคล็ดลับในการทำผลงานสารนิพนธ์ ในหัวข้อการบรรยาย
ดังนี้ “การซือ้ ขายอะแลสกาจากจักวรรดิรสั เซียสูอ่ เมริกา” โดยนายชญตว์ มุกดาหาร “การศึกษารูปแบบทางศิลปะภาพไอคอนของรัสเซียจากการตีความพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิม” โดยนางสาวสัณหพรรณ พาณิช “นโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียต่อปัญหาความขัดแย้งกับสาธารณรัฐจอร์เจีย” โดยนางสาวพศิกร
วรเดชมงคล
นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้รบั ทุนการศึกษาประเภทนักกิจกรรมดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2551 ด้านวิชาการ ได้แก่ นางสาวอังสนา
เรืองดำ ด้านกีฬา ได้แก่ นายกรินพัชร์ วัดแก้ว
โครงการรัสเซียศึกษาได้รบั เกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียในประเทศไทย ฯพณฯ Evgeny Afanasiev เข้าเยีย่ มชมโครงการรัสเซีย
ศึกษา และห้องบรรยายวิชาภาษารัสเซีย เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2552 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรณโณ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ผูอ้ ำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาให้การต้อนรับและพาเยีย่ มชมคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาจัดค่ายสีสนั อุษาคเนย์ เมือ่ วันที่ 4-6 กันยายน 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ระดับมหาบัณฑิต เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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