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พิธเี ปิดป้ายสถาบันเซจงแห่งกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sejong Institute
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
H.E. Park, Won Seop เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้าย “สถาบันเซจง
แห่งกรุงเทพมหานคร” สาขาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2554 ณ
อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าตรวจ
การประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2553 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ
และหัวหน้างานให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
คณะศิลปศาสตร์ เมือ่ ที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง ศศ.รส.211
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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อาจารย์ ดร.ต่อพงศ์ แจ่มทวี รองคณบดีฝา่ ยบริหารศูนย์รงั สิต และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา โกพัฒตา รองคณบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
นำบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 77 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
เป็นประธานในการประชุมคณบดีคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554

ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จดั
โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ล่องเรือไป-กลับ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ถึงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยแวะเที่ยวชมเกาะเกร็ด
พระราชวังบางปะอิน ผ่านวัดพนัญเชิงวรวิหาร
และวัดไชยวัฒนาราม เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2554

ภาควิชาภาษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงธรรม อินทจักร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็น
กองบรรณาธิการให้กบั วารสาร Journal of Language Teaching and Research Regional Language Centre
(RELC) ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2554

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์พน่ี อ้ งเอกไทย เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง ศศ.รส.240 ชัน้ 2 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพือ่ ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มโี อกาสพบปะแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าสังคมเพื่อจบไปเป็นบัณฑิตที่ดีและ
มีคุณภาพต่อไป
ภาควิชาภาษาไทย และงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาหนังสืออ่าน
นอกเวลาเรื่องพ่อเป็นหมอ ประกอบการเรียนการสอนวิชาการใช้ภาษาไทย (ท.161) ภาคการศึกษาที่ 1/2554 โดยมีผู้ร่วมเสวนา
คือ คุณธาดา เกิดมงคล และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 -12.30 ณ ห้อง
SC1058 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกสาขาภาษาไทย
ครัง้ ที่ 1: โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ่ วันจันทร์ท่ี 25
กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง ศศ.รศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต โครงการนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ส่งตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 22 โรงเรียน ทัง้ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
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ภาควิชาภาษาเยอรมัน
นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันพบอาจารย์ในภาควิชาฯ เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้อง 240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เพือ่ ให้นกั ศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ได้ทราบข้อมูลทีส่ ำคัญเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาฯ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทัง้ มีกจิ กรรมร่วมกันเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาวิชาเอกทั้ง 4 ชั้นปี
ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดโครงการ Tandem
จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาเอกได้ฝึกฝนทักษะภาษาเยอรมัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ กับนักศึกษาชาวเยอรมัน
ทีเ่ รียนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย Hamburg ประเทศเยอรมนี
ผ่านการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเกอเธ่
เป็นผูด้ แู ล เมือ่ วันที่ 10, 24 มิถนุ ายน และ 1, 8, 14 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
สถาบันเกอเธ่มอบประกาศนียบัตรแก่นกั ศึกษาทีส่ อบผ่านการสอบ
วัดระดับความรูภ้ าษาเยอรมัน ซึง่ มีนกั ศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันชัน้ ปีท่ี 2
จำนวน 13 คน ได้รบั ใบประกาศระดับ Zertifikat Deutsch เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน
2554 ณ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานคร

ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดโครงการสัมมนาเพือ่ ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้เชิญผู้ใช้บัณฑิต
มาให้สัมภาษณ์เรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิมสุวรรณ และ
ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ ร่วมเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เมือ่ วันที่ 27 - 28 มิถนุ ายน 2554

ภาควิชาภูมศิ าสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเพื่อสรุปและประมวลผลการฝึกงานทางภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2554 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง SC 2010 อาคารบรรยายรวมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต โดยในปีการศึกษา 2553 มีนกั ศึกษาวิชาเอกชัน้ ปีท่ี 3 เข้ารับการฝึกงานจำนวน 11 คน ในหน่วยงานราชการและเอกชน
ผลที่ได้รับจากการสัมมนาจะเป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกงานของภาควิชาฯ และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่จะเข้า
รับการฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป

โครงการอังกฤษ - อเมริกนั ศึกษา
โครงการอังกฤษ - อเมริกนั ศึกษา จัดกิจกรรม
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอังกฤษ - อเมริกนั ศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2554 เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
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โครงการรัสเซียศึกษา
โครงการรัสเซียศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2554
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง SC 1059 อาคารบรรยายรวมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน เป็นวิทยากร ทั้งนี้ผู้อำนวยการโครงการฯ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
โครงการรัสเซียได้เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบระหว่าง
ศึกษาในมหาวิทยาลัย

โครงการเสริมความรูด้ า้ นศิลปศาสตร์ สำหรับบุคคลทัว่ ไป
โครงการเสริมความรูด้ า้ นศิลปศาสตร์ สำหรับบุคคลทัว่ ไป เปิดอบรมภาษาอังกฤษ
( English Skills Development, English Conversation, English Grammar and Uses, TOEFL,
เตรียมสอบเข้าปริญญาโท การเขียนภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน)
จีนกลาง ญีป่ นุ่ เกาหลี ฝรัง่ เศส เยอรมัน รัสเซีย สเปน อิตาเลีย่ น และอาหรับ
เปิดอบรม 3 กลุม่
กลุม่ ที่ 1 : อบรมทุกวันพุธ , ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.30 น. เริม่ 24 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2554
กลุม่ ที่ 2 : อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เริม่ 20 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2554
กลุม่ ที่ 3 : อบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เริม่ 21 สิงหาคม –30 ตุลาคม 2554
เปิดสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2554
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
ห้อง ศศ.101 โครงการบริการวิชาการและสังคม คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2675, 0-2613-2680

หรือ www.tu-training

กรุณาส่ง

