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ส.ค.ส.พระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๕๔

๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลศิรริ าช
ทรงเปิดประตูนำ้ คลองลัดโพธิ์ สะพานภูมพิ ล 1 และสะพานภูมพิ ล 2 เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาร่วม
รับเสด็จ ณ บริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ข่าวฝ่ายการคลัง
รองคณบดีฝ่ายการคลังจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้านงานการคลัง
งานพัสดุ งานนโยบายและแผน เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดยี ง่ิ ขึน้ ในครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่
20-21 ตุลาคม 2553 และครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง ศศ.211 คณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์วลั ลภา วิทยารักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รองคณบดีฝา่ ยการคลัง
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ข่าวฝ่ายการนักศึกษา
คณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ออกค่าย
อาสาพัฒนาชนบทช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและ ศึกษาวิถี
ชีวติ ในท้องถิน่ ชนบท ร่วมกันจัดทำบ้านดินโดยใช้วสั ดุจาก
ธรรมชาติในท้องถิน่ เช่น ดินแดง ไม้ไผ่ทำเป็นรูปอิฐบล๊อก
เพือ่ สร้างบ้านดิน ณ มูลนิธศิ กึ ษาชีวติ ทางเลือก อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก เมือ่ วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2553

ข่าวฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจยั
คณะฯ จัดสัมมนาอาจารย์ใหม่
เมือ่ วันที่ 11 – 12 ธันวาม 2553 ณ
หาดพลารีสอร์ท จังหวัดระยอง

การแข่งขันบุคลากรสามัคคี มธ.ครัง้ ที่ 29
☺ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสามัคคี
ครัง้ ที่ 29 เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้สง่ บุคลากร
เข้าร่วมแข่งขันประเภททีมได้แก่ วอลเล่ยบ์ อลผสมชาย/หญิง,ชักเย่อและได้ลำดับที่ 3 (เหรียญทองแดง)
ในจำนวนทัง้ หมด 8 ทีม เมือ่ วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2553 ณ ยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

ข่าวภาควิชา/โครงการพิเศษ
ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่
ภาคฯ ได้จดั โครงการรวบรวมผลงานบทความของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 และ 3 เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ภาคฯ ได้จดั โครงการประกวดจัดทำแผ่นพับภาควิชาภาษาญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง SC4025
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประมาณ 60 คน
ภาคฯ ได้จดั งานโครงการโต้วาทีกบั ชาวญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง SC3019 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประมาณ 30 คน
ภาคฯ ได้จดั โครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาทีไ่ ปเรียนต่อญีป่ นุ่ ประจำปี 2553 เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม
ห้อง SC 3034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต มีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 90 คน
ภาคฯ ได้จดั งานเลีย้ งรับรองกลุม่ I-Mate เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานประมาณ 40 คน
ภาคฯ กำหนดจัดโครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์ผา่ นการอ่านวรรณกรรมภาษาญีป่ นุ่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ภาควิชาภาษาจีน
บริษทั ไฮเออร์ อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย
Mr.Wu Yong มอบหนังสือและตำราภาษาจีน สำหรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาภาษาจีน
เพือ่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยภาควิชาจัดสรรหนังสือและตำราจำนวนหนึง่ ไว้ทศ่ี นู ย์การเรียนรู้
ราชนครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
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นางสาวอุมาพร ขุนทองเพชร นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ภาควิชาภาษาจีน
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรนิ ธร
ครัง้ ที่ 3 จัดโดยสถาบันขงจือ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2553
ภาควิชาภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษาเยอรมัน จัดงานคริสต์มาส ปี 2010 :
มีการแสดงของนักศึกษาวิชาเอก ทัง้ 4 ชัน้ ปีและนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
ทีเ่ รียนภาษาเยอรมันร่วมร้องเพลง และรับประทานอาหาร เมือ่ วันที่ 22
ธันวาคม 2553 เวลา17.00-20.00 น. ณ ห้องสโมสร คณะแพทยศาสตร์
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 สอบวัดระดับภาษาเยอรมัน ระดับ B1
(Zertifikat Deutsch) เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถาบันเกอเธ่
(Goethe Institut)

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี ได้เดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ชาวเกาหลี เรือ่ ง Transnational Asian college
students: How bilingualism and biculturalism shape their identities ที่ INTESOL Conference มลรัฐ Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2553
เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง ศศ. รส. 240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรและวิชาต่างๆ ของภาควิชาภาษาอังกฤษ ให้นกั ศึกษาสามารถ
วางแผนการเรียนของตนเองอย่าง มีประสิทธิภาพ และได้ทำความรูจ้ กั อาจารย์ทป่ี รึกษาและคณาจารย์ในภาควิชาฯ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest 2010 เมือ่ วันที่ 30
พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง ศศ. รส. 240 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ในการนีม้ นี กั ศึกษาจากหลากหลายคณะและสาขาวิชาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทัง้ สิน้ 17 คน ซึง่ ผูช้ นะเลิศได้แก่ นายบริภทั ร
ตัง้ เสรีกลุ จากภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวกุลกัลยา กฤษน้อย
จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาว น.ส. สโรชา ชัยจีระกุล
จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส
ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศสขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาเอกวิชาภาษาฝรัง่ เศสทีไ่ ด้รบั
รางวัลในการเข้าแข่งขันในงานประจำป 2553 ขี องสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศสแห่งประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้
- นางสาวณัฐชยา แสงวันลอย ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มระดับอุดมศึกษาในการ
แข่งขันตอบคำถามจากวีดทิ ศั น์
- นักศึกษาเอกวิชาภาษาฝรัง่ เศษ ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา
ในการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ Le français affairç
- นางสาวศรุตา มัง่ มีธนพาณิชย์ นางสาวศิวพร พิมพ์ภู นายกิตติกอ้ ง จันทร์แจ้ง
นางสาวพิมพ์ประภา สกุลพราหมณ์ และนางสาวพีรยา พัฒนคูหะ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรัง่ เศษตามหัวข้อทีก่ ำหนดให้
- นางสาวณิชชา ชาญเชาวน์กลุ ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
ระดับอุดมศึกษาในการแข่งขันตอบคำถามความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับประเทศฝรัง่ เศส-ประเทศไทย
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ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทยจัดทำบุญเลีย้ งภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และเลีย้ งสังสรรค์ เ์ นือ่ งในโอกาส ขึน้ ปีใหม่
เมือ่ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ ห้องกระจกริมน้ำ ชัน้ 1 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชิญ
ศาสตราจารย์ ดร. พิณทิพย์ ทวยเจริญ ซึง่ เป็นผูท้ รงความรูท้ ง้ั ประกอบด้วยประสบการณ์ทจ่ี ะสามารถ ให้คำปรึกษา
ในการดำเนินงาน ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาประจำสถาบันฯ
ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริฯญ
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรรี มั ย์ ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. พิณทิพย์ ทวยเจริญ เป็นวิทยากร ให้ความรู้
ด้านการพัฒนาทักษะความสามารถของครูในการสอนภาษาและการนำภาษาไปสูก่ ารรับใช้สงั คม เมือ่ วันเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2554
ภาควิชาภูมศิ าสตร์
ภาควิชาภูมศิ าสตร์จดั โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 14.00 –
18.00 น. ณ ห้อง SC4043 อาคารบรรยายรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 เข้าใจโครงสร้างและข้อกำหนดของหลักสูตร รวมถึงวิธกี ารศึกษารายวิชาต่างๆ ทัง้ ภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิ
ตลอดจนมีโอกาสได้รบั ฟังประสบการณ์ในการฝึกงาน การสมัครงาน การทำงาน และการศึกษาต่อจากคณาจารย์และบัณฑิตทีส่ ำเร็จ
การศึกษา ในการนี้ มีคณาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาวิชาเอกเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน
โครงการอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา
โครงการฯ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ของโครงการฯ เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 โดยจัดบรรยาย
ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในกระทรวงต่างประเทศ การเตรียมตัวเพือ่ ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
ในภาคการศึกษา 1/ 2553 โครงการฯ ได้รบั นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 คน จากประเทศอินโดนีเซีย คือ Ms Ika Irawati
Ms. Mega Ayuningrum และ Mr Gesna Anuila Sidig เพือ่ เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาภายใต้โครงการ ISEP นักศึกษาทัง้ 3
คนได้เดินทางกลับประเทศอินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 และโครงการ ฯ ได้จดั เลีย้ งส่งนักศึกษาในวันศุกร์ท่ี 24 ธันวาคม 2553
โครงการรัสเซียศึกษา
โครงการฯ ได้กจิ กรรม “All About Russia ครัง้ ที่ 3” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนทีส่ นใจประเทศรัสเซียและมีความ
ประสงค์เข้าศึกษาต่อในโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รบั ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับประเพณี
วัฒนธรรม สังคม- เศรษฐกิจ ภาษา-วัฒนธรรม อาหารและการท่องเทีย่ วของประเทศรัสเซีย เมือ่ ในวันเสาร์ท่ี 15 มกราคม 2554
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
โครงการฯ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการเรือ่ ง “ เรียนจบแล้วไปทำงานอะไรดี “ เพือ่ ให้นกั ศึกษาในโครงการฯ
ได้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการประกอบอาชีพด้านการโรงแรม การท่องเทีย่ ว ด้านการค้า ธุรกิจการบินและการบริการบนเครือ่ งบิน
ตลอดจนได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการทำงานร่วมกับชาวรัสเซีย ในวันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง
SC 4029 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
โครงการฯ กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 21
มีนาคม 2554 ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.russianstudies-tu.com
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