ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร.0-2696-5214 E-mail : chalermpan@live.com http://arts.tu.ac.th

ปีท่ี 17 ฉบับที่ 192

ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2553
มีมติแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาตร์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2552
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม
2553 มีมติแต่งตัง้ ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ
อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2552

คณะศิลปศาสตร์จดั ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสวันสงกรานต์เพือ่ สืบสาน
ประเพณี - วัฒนธรรมไทย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะศิลปศาสตร์และบุคลากรของคณะฯ ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2553
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ผูบ้ ริหารคณะศิลปศาสตร์

คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
อาจารย์ ดร.ต่อพงศ์ แจ่มทวี

รองคณบดีฝา่ ยการคลัง
รองศาสตราจารย์วัลลภา วิทยารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา โกพัฒตา

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
งบประมาณและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อาจารย์ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
อาจารย์ทรงชัย ทองปาน
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☺ ฝ่ายวางแผน งบประมาณ และมาตรฐานการศึกษา
การแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน งบประมาณ และมาตรฐานการศึกษาขอแจ้งให้ประชาคมทราบว่า คณะได้แต่งตั้ง
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค วรานุสนั ติกลุ
ที่ปรึกษา
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ที่ปรึกษา
3. รองคณบดีฝา่ ยวางแผน งบประมาณ และมาตรฐานการศึกษา
ประธานกรรมการ
4. ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยมาตรฐานการศึกษา
รองประธาน
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธาน
6. รองคณบดีฝา่ ยบริหารศูนย์รงั สิต
กรรมการ
7. รองคณบดีฝา่ ยบริหารท่าพระจันทร์
กรรมการ
8. รองคณบดีฝา่ ยการนักศึกษา
กรรมการ
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
กรรมการ
10. ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
11. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บญ
ุ จิรา ถึงสุข
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา
กรรมกา
13. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สินธุประมา
กรรมการ
14. รองศาสตราจารย์สภุ าพร ภัทราคร
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกลุ
กรรมการ
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ทศั นีย์ เมธาพิสฐิ
17. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชชั วาล เทียมถนอม
กรรมการ
18. อาจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์
กรรมการ
19 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
กรรมการ
20. เลขานุการคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
21. หัวหน้างานศูนย์วิจัย
กรรมการและเลขานุการ
22.นายวีระศักดิ์ กีรติวรนันท์
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
23. นายรัตนพล เรืองรัตน์
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ทั้งนี้ กรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่กำหนด ดูแล และกำกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
และดำเนินการด้านการประกันคุณภาพของคณะฯ ต่อไป

ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ดังนี้
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2553
2. กำหนดการสัมภาษณ์นกั ศึกษาใหม่ ในวันที่ 12 พฤษภาฃม 2553
3. โครงการสอบ TU-GET สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2553
ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้
1. โครงการวันแรกพบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
2. โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2553

ข่าวภาควิชา/โครงการพิเศษ
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทย จัดโครงการอบรมกลยุทธ์การวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย
เมือ่ วันที่ 26 – 28 เมษายน 2553 ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ : ครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ จำนวน 102 คน
วิทยากร
: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สอางฃ์ ดำเนินสวัสดิ์
อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ
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ภาฃวิชาภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษาเยอรมันขอส่งรายการกิจกรรมของภาควิชาฯ ที่จัดเสร็จแล้ว ดังต่อไปนี้
1. น.ส.นาถวดี เกษประยูร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับทุน DAAD ให้ไปศึกษาภาษาเยอรมัน ณ ประเทศเยอรมันเป็นเวลา 1 เดือน
2. นายอวิรทุ ธิ์ ลีลารุจริ ะ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ได้รบั ทุนจากมูลนิธวิ ฒ
ั นธรรมไทย-เยอรมัน ให้ไปศึกษาภาษาเยอรมัน ณ ประเทศเยอรมัน
เป็นเวลา 1 เดือน
3. งานคริสต์มาส 2009 เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
4. กิจกรรมทัศนศึกษา รายวิชาภาษาเยอรมันเพือ่ การท่องเทีย่ ว เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ภาควิชาภาษาศาสตร์
อ.ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้วิจัยร่วมจากสถาบัน SIIT มธ. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
และภาควิชาภาษาศาสตร์ มธ. ไปเสนอบทความ เรือ่ ง “THAI-NEST: A Framework for Thai named entity tagging specification and tools” ในงานประชุม
นานาชาติ (The Second International Conference on Corpus Linguistics CILC 10) เมือ่ วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2553 ณ University of A Coruna
ประเทศเสปน บทความนีม้ าจากงานวิจยั เรือ่ ง “โครงการพัฒนาคลังข้อความข่าวภาษาไทยทีม่ กี ารกำกับนิพจน์ระบุนาม” (Development of Thai News Corpus with
Names Entity Tags) ซึง่ ได้รบั ทุนหลักจากศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 - เมษายน 2553
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมศิ าสตร์ นำนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน วิชา ภม.225 (ภูมศิ าสตร์การท่องเทีย่ ว) ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2552 จำนวน
300 คน ไปศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบการจัดทำรายงานประจำวิชา ณ จังหวัดราชบุรี (โครงการ 1และ 2) บริเวณถ้ำเขาบิน ถ้ำจอมพล โป่งยุบ
และพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2553 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2553
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์(ถ้ำธารลอด)จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการที่ 3) เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาฃม 2553
และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ (โครงการที4่ ) เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ทีผ่ า่ นมา
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
กำหนดจัดโครงการฯ ดังนี้
1. อุษาคเนย์สาธารณะ “แม่นำ้ โขงแห้ง” เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2. สัมมนา “กะเทยไทย : สื่อ, สุขภาพ, สิทธิ์ และวิถีชีวิต” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
3. โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนวิชา อศ.226 “การเดินทางสำรวจภาวการณ์เจริญเติบโตด้านการท่องเทีย่ วในประเทศไทยและประเทศ
เพือ่ นบ้าน” เมือ่ วันที่ 24 - 25 เมษายน 2553 ณ จังหวัดกาญจนบุรี /ประเทศพม่า
4. โครงการสัมมนาวางแผนปฏิบตั กิ ารโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ปีงบประมาณ 2553 เมือ่ วันที่ 25 - 26 เมษายน 2553 ณ จังหวัดชลบุรี
5. โครงการทัศนศึกษาเรื่องของ 2 นคร :เวียงจัน 500 ปี – ฮานอย 1 พันปี เมื่อวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดหนองคาย / ประเทศลาว/
ประเทศเวียดนาม
โครงการรัสเซียศึกษา
1.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการรัสเซียศึกษาในวันที่ 3 – 4 มิถนุ ายน พ.ศ.2553 ณ โรงแรมพินนาเคิล นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
2.โครงการ “Russian first date” (วันแรกพบรัสเซียศึกษา) ปี 2553 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและได้รู้จักคุ้นเคยกับนักศึกษารุ่นพี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กรุณาส่ง
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