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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
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“เนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ชาวณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ คณะศิลปศาสตร์
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
เป็นมิง่ ขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดไป”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ÂÔ ¹ ´Õ μ é Í ¹ÃÑ º ¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒãËÁè ¤ ³ÐÈÔ Å »ÈÒÊμÃì »ÃÐ¨Ó»Õ ¡ ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554 เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2554 ณ ห้อง SC 1001
อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

â¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃè Ç ÁÁ× Í ·Ò§ÇÔ ª Ò¡ÒÃÃÐËÇè Ò §»ÃÐà·È
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามเซ็นสัญญา
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Hankuk University
of Foreign Studies (HUFS) ณ ประเทศเกาหลี

»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃ์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภารศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2553 ได้เข้ารับการตรวจประเมิน
ภาควิชาและโครงการพิเศษ ของคณะศิลปศาสตร์
14 ภาควิชา และโครงการพิเศษ(ระดับปริญญาตรี)
4 โครงการ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2554
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การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์จดั โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตร 2)
สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชัน้ 2
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊμÃì¨Ñ´§Ò¹Ê×ºÊÒ¹»ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹μì
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์
เป็นประธานในพิธที ำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน 9 รูป เนือ่ งในวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 ณ บริเวณโถง
หน้าสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เมือ่ วันที่ 7
เมษายน 2554

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒãËÁè ¤ ³ÐÈÔ Å »ÈÒÊμÃì ã ¹ÃÑ é Ç ÅÙ ¡ áÁè â ´Á
โครงการวันแรกพบนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554 เพือ่ ให้รนุ่ พีร่ นุ่ น้องได้รจู้ กั
และคุน้ เคยกับสถานทีแ่ ละ บุคลากรของคณะ เมือ่ วันที่
11 พฤษภาคม 2554 ณ ลานโพ คณะศิลปศาสตร์
ท่าพระจันทร ์

โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ วันที่ 23 - 24
พฤษภาคม 2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ทุกคณะ ประจำปีการศึกษา 2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่
วันที่ 28 พฤษภาคม 2554
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¢è Ò ÇÀÒ¤ÇÔ ª Ò/â¤Ã§¡ÒÃ¾Ô à ÈÉ
ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการการศึกษาดูงานแหล่งวรรณกรรมและวัฒนธรรมประเทศเพือ่ นบ้าน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5 -8 พฤษภาคม 2554 และได้จดั โครงการเสวนาก่อนเดินทางเรือ่ ง “ไทย พม่า :
ความสัมพันธ์ดา้ นวรรณกรรมและวัฒนธรรม “ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2
คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาควิชาภาษาไทยจัดประชุมพิจารณาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการ
ศึกษา 2554 เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการพินจิ ภาษาไทยพืน้ ฐาน: ครัง้ ที่ 4 การปรับปรุงตำราวิชาการเขียนรายงานวิชาการ
เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผูช้ ว่ ยศาสตรจารย์ภรรดา ทามุระ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รบั ทุนของสถาบันเกอเธ่ ไปสัมมนาด้านภาษา วัฒนธรรม และวิธสี อนเพิม่ เติม ณ
สถาบันเกอเธ่ เมือง Dresden ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5 – 18 มิถนุ ายน 2554
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาความเป็นผูน้ ำนักศึกษา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2553 เมือ่ วันที่ 15 - 16 มีนาคม
2554 ณ ศศิคนั ทรีรสี อร์ท อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เสริมสร้างความเป็นผูน้ ำ และปลูกฝังทัศนคติทด่ี ใี ห้แก่นกั ศึกษาในเรือ่ ง
ความสามัคคี ความเสียสละ และรูจ้ กั ปรับตัวในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
เพือ่ ให้นกั ศึกษาของภาควิชาฯ เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพในสังคม นอกเหนือ
จากเป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถทางวิชาการ มีตวั แทนนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 3
เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาจัดทัศนศึกษาการท่องเทีย่ วประจวบคีรขี นั ธ์ – เพชรบุรี – ยีส่ าร ในราย
วิชาการจัดการการท่องเทีย่ ว (อศ.327) ให้แก่นกั ศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้ น 2553 จำนวน 52 คน เพือ่ ให้
นักศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ ลักษณะการท่องเทีย่ ว และการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
ศึกษาถึงผลกระทบจากการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ ชุมชน และมีประสบการณ์จริงด้วยการฝึกภาคสนาม
จัดการการท่องเทีย่ วครบกระบวนการ โดยกำหนดให้มกี ารศึกษาพืน้ ทีส่ ำคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ศิลปะ
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ณ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2554
โครงการอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา
โครงการอังกฤษ - อเมริกนั ศึกษาจัดโครงการปันน้ำใจช่วยภัยใต้ จำนวน 2 ครัง้ ในเดือนมีนาคม และเมษายน
2554 เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยมีนายปารณ ศิรวิ ฒ
ั น์ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ของโครงการ ฯ เป็นตัวแทน
นำสิง่ ของไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบภัยในพืน้ ที่
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โครงการอังกฤษ-อเมริกนั ศึกษา (ต่อ)
โครงการอังกฤษ - อเมริกนั ศึกษาจัดการแสดงดนตรีสากลของนักศึกษากลุม่ Guitar Society และจัดการแสดง
ดนตรีไทย เพือ่ ร่วมงาน International Night ซึง่ จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ลานปรีดี เมือ่ วันที่
21 เมษายน 2554
โครงการอังกฤษ - อเมริกนั ศึกษา จัดโครงการ Pre-sessional Course เพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 1
ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2554 และจัดทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 28
พฤษภาคม 2554 เพือ่ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษารุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง

â¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡èÊ§Ñ ¤Á
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดอบรมภาษาเกาหลีสำหรับบุคคลทัว่ ไป
Korean Language Course

Regular Course หลักสูตร 80 ชัว่ โมง
Intensive Course หลักสูตร 60 ชัว่ โมง
Special Course หลักสูตร 60 ชัว่ โมง
ช่วงเปิดอบรม 13 มิถนุ ายน - 25 สิงหาคม 2554
19 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2554
13 ธันวาคม - 23 กุมภาพันธ์ 2555
โดยความร่วมมือจากสถาบันเซจง มหาวิทยาลัยฮันกุก๊
ประเทศเกาหลี สอบถามและสมัครได้ทห่ี อ้ ง 101 โครงการบริการวิชาการและสังคม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2675, 0-2613-2680

www.arts.tu.ac.th/training
กรุงณาส่ง
กรุณาส่

