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“พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน” งานเกษียณอายุราชการประจําป 2552
คณะอักษรศาสตรจะจัดงานเกษียณอายุราชการประจําป 2552 เพื่อแสดงมุทิตาจิต ตอบแทนทานที่ได
ทํางานอุทิศตนใหคณะอักษรศาสตรดวยความวิริยะอุตสาหะและไดรวมสรางความเจริญกาวหนาใหแกคณะ
อักษรศาสตร รายนามทานผูจะเกษียณอายุราชการในปนี้มีดังตอไปนี้
1.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย
รองศาสตราจารย อิงอร สุพันธุวณิช
รองศาสตราจารย นโรตม ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย อารดา กีระนันทน
อาจารย ดร.อาณัติ หมานสนิท
อาจารย กาญจนี ดุละลัมพะ
นายเนาวรัตน ปนปกบุตร
นางจํานงค สโมสร

งานเกษียณอายุราชการประจําป 2552 จะจัดใหมีขึ้นในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 14.00 –
16.00 น. ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ
โดยคณะกรรมการฝายวิรัชกิจไดรับมอบหมายใหเปน
กรรมการดําเนินงาน ขอเรียนเชิญคณาจารยและเจาหนาที่ทุกทานรวมงาน กําหนดการของงานจะแจงให
ทราบในโอกาสตอไป
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ขาวจากศูนยไทยศึกษา
เมื่ อ วั น ที่ 6 – 15 กรกฎาคม ที่ ผ า นมา
ศูนย ไทยศึ กษาไดจัดการอบรมวิชาการนานาชาติ
ใหกับนักศึกษาในโครงการ Asian Study Program
จากประเทศออสเตรีย เรื่อง “ปริทัศนประเทศไทย
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Thailand and
Southeast Asia : An Overview)” โครงการอบรม
นานาชาตินี้เปนความรวมมือระหวางศูนยไทยศึกษา คณะอักษรศาสตรกับ ASEA – UNINET โดยมี
Professor Perkman-Berger เปนผูประสานงานโครงการและมีนักศึกษาจํานวน 10 คน เขารวมโครงการ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 มีพิธีเ ปดการอบรม
รศ. สุ ร ภี พ รรณ ฉั ต ราภรณ รองคณบดี ฝ า ยวิ รั ช กิ จ
ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน จากนั้น ศ. ดร.ศิราพร
ณ ถลาง ผูอํานวยการศูนยไทยศึกษาไดกลาวตอนรับ
หลังจากนั้น ศ. ดร. อําภา โอตระกูล ไดบรรยาย
พิเศษเรื่อง “An Overview of Thai Culture and Way of
Life” เปนภาษาเยอรมัน และในภาคบาย ศูนยไทยศึกษา
ไดนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาและชมพิธีตักบาตรดอกไมที่
วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
ในวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม ศูนยไทยศึกษาไดเชิญ
วิทยากรผูท รงคุณวุฒิในสาขาตางๆมาบรรยายในหัวขอตางๆ
ใหกับนักศึกษาในโครงการ อาทิ
The Making of Southeast Asia
– ดร.ธีรวัติ ณ ปอมเพ็ชร
Thai Cosmology and Thai Worldview – ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ
Gender in Southeast Asian Studies – ผศ.ดร.คารินา โชติรวี
Contemporary Thai Politics
– ผศ. สุรัตน โหราชัยกุล
วันที่ 14 กรกฎาคม ศูนยไทยศึกษานําคณะนักศึกษาไปทัศนศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมและประวัติศาสตรไทยจากการ
เยี่ยมชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันสุดทายของการจัดโครงการ ศูนยไทยศึกษาไดจัดการบรรยายในหัวขอ “Consumerist Culture
in Thai Capitalism” บรรยายโดย ดร. วิลลา วิลัยทอง จากนั้นเปนพิธีปดการอบรม ผูเขารวมโครงการไดกลาว
แสดงความประทับใจตอการจัดโครงการที่ใหโอกาสนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร สังคมและ
วัฒนธรรมไทยในแงมุมตางๆ รวมทั้งไดเห็นชีวิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและในกรุงเทพมหานคร
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ศาสตราจารย ดร.พรสรรค วัฒนางกูร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายใหความรูและประสบการณแก
ครูและผูเขาสัมมนาในเรื่องการจัดทําผลงานวิชาการภาษาเยอรมันเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ในการประชุมสัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552
อาจารยปาจรีย ทาชาติ ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากสถาบัน EDU LINGUA Laboratorio
di lingua e cultura italiana ใหเดินทางไปอบรมและประชุมวิชาการในหลักสูตรเขมขนสําหรับผูสอนภาษา
และวัฒนธรรมอิตาเลียนในตางประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม
2552
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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