คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๑๒๑๒๑ โทร.๐๒-๖๙๖-๕๒๒๒ http://arts.tu.ac.th, E-mail:muangkom@tu.ac.th

ปีท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๒๐๔

ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน ๒๕๕๕

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอถวายพระพรชัยมงคล
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการเรือ่ ง “ภาษา : อำนาจกับความจริง” ในการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสือ่ สารในโลก
ยุคเปลีย่ นผ่าน” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมือ่ วันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ 

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีทค่ี ณาจารย์ของคณะฯ ได้รบั ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึน้ ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ภาควิชาปรัชญา (โปรดเกล้าฯ และย้อนหลังตัง้ แต่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณยี ร์ ตั น์ เนียรเจริญสุข ภาควิชาภาษาญีป่ นุ่
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชยั ภาควิชาปรัชญา
๔. รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส ภาควิชาภาษาไทย
๕. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์ ภาควิชาภาษาฝรัง่ เศส
www.arts.tu.ac.th
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คณะศิลปศาสตร์จดั การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาค
วิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
โดยประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนำคณะกรรมการฯ และชีแ้ จงวัตถุประสงค์
หลักการ แนวทาง และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายใน มีหวั หน้าภาควิชา ๑๔ ภาควิชา
และผูอ้ ำนวยการโครงการพิเศษ ๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา
๒๕๕๔ ในภาพรวม จุดเด่น วิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ี จุดทีค่ วรพัฒนา แผนและเป้าหมายการ
พัฒนาในปีตอ่ ไป
จากนัน้ สัมภาษณ์หวั หน้าภาควิชา/ผูอ้ ำนวยการโครงการพิเศษ อาจารย์
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบนั ทัง้ ระดับปริญญาตรี - โท และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (นายจ้าง)
หลังสัมภาษณ์กรรมการได้ตรวจเอกสารและรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา
ต่อทีป่ ระชุม


ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์

เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง ศศ.๓๐๑
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมือ่ วันจันทร์ท่ี ๑๑
มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง SC ๑๐๐๒ อาคารบรรยายรวมกลุม่ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

อาจารย์ชยั วัฒน์ มีสณ
ั ฐาน ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์นำนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์เข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู ณ Institute of Language and
Literature, Malaysia หรือ Dewan Bahasa Dan Pustaka, Malaysia ซึง่ เป็นหน่วยงานของ
รัฐบาลทีก่ ำกับดูแลนโยบายภาษาของประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีท่ี ๗๘
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๗๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บริเวณหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๕
www.arts.tu.ac.th
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ภาควิชาภาษาศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ ได้รบ
ั ยกย่องเป็นครูดเี ด่น สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
    อาจารย์ ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ ได้รบ
ั ทุนวิจยั จากฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน
๒๕๕๕ เพือ่ ร่วมทุนวิจยั ในโครงการ “การพัฒนาเทคนิคและยกระดับมาตรฐานการใช้ชดุ คำภาษาไทยเพือ่ การคัดกรองและ
วัดประสิทธิภาพความบกพร่องทางการได้ยนิ ” โดยผลการวิจยั จะได้รบั การจดสิทธิบตั รและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ท่ี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 นางสาวพิมพ์พม
ิ ล ดวงลอย ได้รบั รางวัลวิทยานิพนธ์ดมี าก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
จากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เรือ่ ง “บาทบาทของนิทานร้อยแก้วและร้อยกรองต่อการเรียนรูค้ ำศัพท์ ความจำ และความ
เข้าใจเนือ้ เรือ่ งในเด็ก ๕ - ๗ ปี”

ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยในปีนภ้ี าควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดสัมมนาฯ โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
ชาวต่างประเทศ Professor Sandra McKay มาเป็นวิทยากร
เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชัน้ ๗
ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 

ข่าวภาควิชาภาษาไทย
 ภาควิชาภาษาไทยได้จดั โครงการอบรมเรือ่ งการสอนวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษา ในวาระ

ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เมือ่ วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ณ ห้องปิน่ เกล้า ๑ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าอบรมเป็นครูผสู้ อนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๒๐ คน
(ทัง้ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด) วิทยากรได้แก่ รองศาสตราจารย์ยพุ ร แสงทักษิณ ข้าราชการบำนาญ ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง คุณสถาพร ฉันท์ประสูตร
นักเขียนและนักแปลอิสระ และอาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ภาควิชาภาษาไทยได้จดั โครงการอบรมการออกข้อสอบปรนัยเพือ่ พัฒนาการวัดผลวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน เมือ่ วันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสีดา โรงแรมรอยัล (รัตนโกสินทร์) กรุงเทพฯ วิทยากรได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 ภาควิชาภาษาไทยได้จดั โครงการสัมมนากระบวนทัศน์การศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และประชุมภาควิชาฯ เมือ่ วันที่
๖-๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
www.arts.tu.ac.th
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ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
ขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล อาจารย์ประจำภาควิชา
ประวัตศิ าสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกียวโต
ประเทศญีป่ นุ่ และได้เดินทางกลับมาสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ นี้

ภาควิชาภาษาจีน

 อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ ผูอ้ ำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมจีนศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปุนเถ้ากง : เทพ - เจ้าทีจ่ นี ในสังคมไทย”
ในการประชุมทางวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ ๑ เรือ่ ง “ จีนภิวฒ
ั น์ในมิตภิ าษา วรรณกรรม การสอน
และวัฒนธรรมศึกษา” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับโครงการปริญญาโท
หลักสูตรวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ International College Nanjing
Normal University เมือ่ วันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และได้รบั เกียรติจาก
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผูก้ อ่ ตัง้ โครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

www.arts.tu.ac.th

