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รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
ปีท่ี 48 เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ คอมมอนรูมริมน้ำ
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
พิธมี อบทุนการศึกษา
พิธรี บั มอบทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษา
ในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบปีท่ี 48 เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานจัดงานแสดงมุทติ าจิตแก่ขา้ ราชการและลูกจ้างประจำ
ทีเ่ กษียณอายุราชการและข้าราชการทีเ่ ข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
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การสัมมนาบุคลากรคณะฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาบุคลากรสำนักงาน
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ หัวข้อ
“ชีวติ เบิกบาน การงานสำเร็จ” โดย
พระมหาธนเดช ธัมมปัญญโญ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมือ่ วันที่ 27
สิงหาคม 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

การสัมมนาวิชาการ - วิจยั ระดับชาติ
คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจยั
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 4 โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไิ กรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาฯ ณ หอประชุมศรีบรู พา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2553
และในการสัมมนาประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จะเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาทางวิชาการ-วิจยั ฯ ครัง้ ที่ 5 ต่อไป
ข่าวภาควิชา/โครงการพิเศษ
ภาควิชาภาษาศาสตร์
การสัมมนาวิชาการภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ ประจำปี 2553 เมือ่ วันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2553 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วริษา กมลนาวิน ได้ไปเสนอผลงานเรือ่ ง Lao jokes as supplementary materials for teaching Lao to
thai learners ในงานสัมมนาวิชาการ Homour in ASEAN International Conference โดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2553
การไปนำเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553 ณ
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ของอาจารย์ 3 ท่าน คือ
1.หัวข้อ “ปฏิทนิ จีนกับแหล่งกำเนิดของคนไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
2.หัวข้อ “สังคมไทยในฐานะสังคมเกษตรกรรม : การสังเคราะห์ผา่ นการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิน่ 4 ภาค”
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชลธิชา บำรุงรักษ์
3.หัวข้อ “ลักษณะภาษาคนดังและมุมมองด้านเอกลักษณ์กลุม่ ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดียู ศรีนราวัฒน์
ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่
ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ จัดงานสัมมนากระบวนการดำเนินการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง 702
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยอาจารย์บญ
ุ เลิศ วิเศษปรีชา เป็นวิทยากร
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ จัดทัศนศึกษาจังหวัดสระบุรี เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2553
ภาควิชาภาษาไทย
โครงการอบรมทางวิชาการเรือ่ ง “การศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประวัตแิ ละเปรียบเทียบ : ภาษาตระกูลไท” เมือ่ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.307 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ครัง้ ที่ 2 : สัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนรายงาน
วิชาการ (ท.162) และคัดสรรหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.307
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการสัมมนาทางวิชาการและแสดงมุทติ าจิตเนือ่ งในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล เมือ่ วันศุกร์ท่ี 6
สิงหาคม 2553 เวลา 08.15-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส
ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศสจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ” เมือ่ วัน
ศุกร์ท่ี 10 และวันจันทร์ท่ี 13 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 211 และ ห้องประชุม 223 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา
ปิลนั ธนานนท์ จากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เ์ ป็นวิทยากร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้คณาจารย์ในภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส
และผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ได้รบั ความรูแ้ ละแนวคิดในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาการเรียนรูแ้ ละทักษะภาษาฝรัง่ เศส” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2553 ณ
โรงแรม หินสวยน้ำใส รีสอร์ท จ.ระยอง โดยมีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาฝรัง่ เศสเข้าร่วมโครงการนีท้ ง้ั หมดประมาณ 80 คน โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่
ให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้มโี อกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางภาษาฝรัง่ เศส พูดคุยเกีย่ วกับปัญหา ในการเรียน ภาษาฝรัง่ เศสและยังเป็นการส่งเสริม
ให้คณาจารย์ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 - 4 ของภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน

ภาควิชาภาษาเยอรมัน
งานวันรวมใจ Deutscher Tag (จัดโดยสมาคมครูสอนภาษาเยอรมันฯ) เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)
ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดทัศนศึกษา วิชาภาษาเยอรมันเพือ่ การท่องเทีย่ ว ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2553 ณ จังหวัดสระบุรี
ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน B2 ในวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ สถาบัน Goethe
ภาควิชาจิตวิทยา
ภาควิชาจิตวิทยาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง relation between emptiness and forms of behaviors ระหว่างวันที่ 4 - 8
สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ศศ.301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการร่วมจัดการฝึกอบรมเรือ่ ง “การแก้ปญ
ั หาและพัฒนาสังคมให้อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ” งานนีเ้ ป็นความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน
ในการจัด ได้แก่ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน และภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยการสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2553 ณ สถาบันพระบรมราชชนก หาดแก้วรีสอรท์ จ.สงขลา หัวข้อ “การเชือ่ มความแตกต่างให้ลงตัว
ในครอบครัว องค์กร และชุมชน (Miracle Connection for Transformation of Conflict Toward Peace in Family, Organization and Community)
ระยะที่ 2 วันที่ 5 - 7 กันยายน 2553 ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม หัวข้อ
“การค้นหาวิถใี หม่ๆ ทางจิตวิทยาเพือ่ แปลงเปลีย่ นความขัดแย้ง“ (Discovering New Psychological Tools for the Transformation of Conflict)
ระยะที่ 3 วันที่ 9-10 กันยายน 2553 ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม หัวข้อ
“ระบบเชือ่ มโยงในครอบครัวกับสุขภาพ” (Family Systems and Physical Health)
ภาควิชาภาษาจีน
นักศึกษาภาควิชาภาษาจีนจัดกิจกรรมบริจาคและสันทนาการเพือ่ เด็กพิการ ณ มูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2553
ภาควิชาภาษาจีนร่วมกับโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยปักกิง่
จัดโครงการศึกษาสัมผัสชุมชนทีใ่ ช้ภาษาจีนในประเทศไทย นำนักศึกษาทัศนศึกษาชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต และเยีย่ มชมการดำเนินงานของสถาบันขงจือ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2553
นักศึกษาภาควิชาภาษาจีน (1.นางสาวประภาภร เกิดแก้ว 2.นางสาวสาธิดา เอือ้ วิศาลสิน 3.นางสาวเมริสา ธงสวัสดิว์ ฒ
ั นา 4.นางสาวกฤษณา
กุลทรัพย์ตระกูล) เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ(นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 5 ปีการศึกษา 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
วันที่ 15 สิงหาคม 2553
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ภาควิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวกุลกัลยา กฤษน้อย นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ปีท่ี 4 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Speech Contest
ระดับอุดมศึกษา เนือ่ งในงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 35 ปี เมือ่ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นางสาวภัทรภร สุวรรณมณี นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ปีท่ี 3 และนายศุภชัย มีทนุ กิจ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ได้รบั รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ในการแข่งขัน English Talent ซึง่ เป็นเวทีการฝึกฝนและแสดงความสามารถในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดและอุดมการณ์ ในด้านการเมือง
สังคม และการศึกษาของนิสติ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนกว่า 100 คน จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 27
สิงหาคม 2553
โครงการอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา

โครงการอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษาจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 70 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.

ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกบั นักศึกษา และคุณสถิตย์ ตรีทพิ ย์วานิช เป็นวิทยากร นำชม
สถานทีส่ ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

โครงการฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีให้แก่บณ
ั ฑิตและถ่ายภาพร่วมกับกรรมการบริหารฯ คณาจารย์และนักศึกษาของโครงการฯ

เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 8 สิงหาคม 2553 และร่วมจัดงานแสดงความยินดีแก่บณ
ั ฑิตของโครงการฯ เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2553 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “US-Southeast Asian Relations” เมือ่ วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2553 โดยได้รบั เกียรติจาก Mr.Jennifer Bah
จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นวิทยากร
การบรรยายหัวข้อ“การศึกษาต่อต่างประเทศและการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ นทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา ในต่างประเทศ”
จัดขึน้ เมือ่ วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2553 โดย คุณอุษาจรัส เวชพงศา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับ 7 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากร
โครงการรัสเซียศึกษา
Õโครงการรัสเซียศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อ “ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชวี ติ ในประเทศรัสเซียจากพีส่ นู่ อ้ ง” โดยวิทยากร ทีเ่ ป็นศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย จำนวน 6 ท่าน มาบรรยายเกีย่ วกับประสบการณ์ขณะทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นประเทศรัสเซีย เมือ่ วันศุกร์ท่ี 10 กันยายน 2553
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SC 3015 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
Õโครงการรัสเซียศึกษา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “พลังงานทดแทนในรัสเซีย” โดย อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ พงษ์หริ ญ
ั ผูท้ รงคุณวุฒิ
และเชีย่ วชาญทางด้านพลังงานทดแทน เมือ่ วันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SC 3015 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

กรุณาส่ง

