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“พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน”

คณะอักษรศาสตร จัดงานเกษียณอายุราชการประจําป 2552 “พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน”
ในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2552 ณ หอง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ โดยมีคณบดีคณะอักษรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ เปนประธานในงาน และอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล ใหเกียรติมารวมงานและกลาวสุนทรพจนสั้นแดผูเกษียณอายุราชการ
ดวย ในปนี้มีผูเกษียณอายุราชการจํานวน 8 ทานไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย
2. รองศาสตราจารย อิงอร สุพันธุวณิช
3. รองศาสตราจารย นโรตม ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
4. ผูชวยศาสตราจารย อารดา กีระนันทน
5. อาจารย ดร.อาณัติ หมานสนิท
6. อาจารย กาญจนี ดุละลัมพะ
7. นายเนาวรัตน ปนปกบุตร
8. นางจํานงค สโมสร
๑

งานเริ่มดวยการขับรองประสานเสียงเพลง “มหาจุฬาลงกรณ” โดยนิสิต
ภาคปกติและภาคนานาชาติของคณะอักษรศาสตร ตอจากนั้นคณบดีเปดงาน
“พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน” และกลาวแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุ
ราชการ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว.กั ล ยา ติ ง ศภั ทิ ย กล า วในนามผู
เกษี ย ณอายุ ร าชการ อธิ ก ารบดี ม อบของพระราชทานจากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แดผูเกษียณอายุราชการ คณบดีมอบโล
คริสตัลเกียรติยศของคณะอักษรศาสตรแดผูเกษียณอายุราชการ ตอจากนั้น
นางสาวขวัญชนก พีระประกรณ นิสิตคณะอักษรศาสตร อานบทกวีเปนทํานอง
เสนาะ ซึ่งมีชื่อผูเกษียณอายุราชการทุกทานในบทกวีดวย บทกวีประพันธโดย
อาจารย อาทิต ย ชีร วณิ ช ยกุล จากนั้ นคณะนั กรองประสานเสียงรองเพลง
“หนึ่งในรอย” คณาจารยและเจาหนาที่มอบของที่ระลึกแดผูเกษียณอายุราชการ รายการตอไปเปนการฉาย
Powerpoint และบทความจากใจนิสิตเกี่ยวกับทานผูเกษียณอายุราชการในขณะที่คณาจารยและเจาหนาที่
สังสรรคและรับประทานอาหารวางรวมกัน อนึ่งอาหารวางสวนหนึ่งเปนขนมพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อไดเวลาอันควรผูรวมงานรวมกันรองเพลง “ลาแลวจามจุรี” ในขณะที่
คณบดีและรองคณบดีสงผูเกษียณอายุราชการ

บรรยากาศของงานเต็ ม ไปด ว ยความรั ก ความอบอุ น และความประทั บ ใจของรุ น พี่ แ ละรุ น น อ ง
ทามกลางความงดงามและความหอมของไมดอกประดับตกแตงหองและเพลงประสานเสียงอันไพเราะจับใจ

๒

งาน “พี่อําลา นองอาลัย รอยใจผูกพัน” สําเร็จลุลวงไปได
ด ว ยดี ด ว ยความร ว มมื อ ของคณะกรรมการจั ด งานซึ่ ง ได ร ว มกั น
สรางสรรครูปแบบการจัดงานและตกแตงสถานที่ ผูชวยศาสตราจารย
วิภาดา เพ็ชรรักษ อาจารย ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ อาจารย ดร.
อนั น ต เหล า เลิ ศ วรกุ ล รั บ ผิ ด ชอบอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
รองศาสตราจารย จารุณี หงสจารุ ฝกซอมนักรองประสานเสียงและ
กํากับวงประสานเสียง อาจารย ดร.ศศิพร เพชราภิรัชต อาจารย
ดร.พิริยะดิศ มานิตย อาจารยปวิตร มหาสารินันทน ประสานงานนักรองประสานเสียงและนิสิตชวยงาน
อาจารย ดร.นูรีดา หะยียะโกะ อาจารย ดร.มัทธนี พลังเทพินทร ประสานงานทั่วไป อาจารย ดร.เดือนเต็ม
กฤษดาธานนท อาจารย ดร. จุฬิศพงศ จุฬารัตน เปนผูดําเนินรายการ และนางสาววลัยลักษณ ชอพันธุกุล
เลขานุการคณะกรรมการทํา Powerpoint บทความจากใจของนิสิต
มุทิตาคารวะ
เหลาพี่นอง ชาวอักษรฯ มาพรอมหนา
ผูอุทิศตน ทํางาน เนิ่นนานป
เคยรวมเรียน รวมงาน สมานมิตร
เทวาลัย เปนดั่ง ตักสิลา

รวมแสดง มุทิตา แดผองพี่
จากวันนั้น ถึงวันนี้... จําจากลา
เคยรวมคิด รวมสรรคสราง การศึกษา
เทอดพระนาม จุฬาฯ เลื่องธาตรี

หนึ่งอาจารย นโรตม ปาลกะวงศฯ
ทานที่สาม อาจารย กาญจนี
ลําดับหา คือคุณ เนาวรัตน
เจ็ดอาจารย หมอมราชวงศ กัลยา

คุณจํานง คนที่สอง ชื่นสุขศรี
ทานที่สี่ อาจารย อารดา
หกอาจารย อาณัติ มาเลยศกึ ษา
ลําดับแปด สมญา อาจารยอิงอร

ทั้งแปดทาน เลิศลวน ควรเคารพ
อีกสองทาน เปยมคุณคา บุคลากร
เราทั้งหลาย ใหสัญญา บรรดาพี่
วิชา มนุษยศาสตร แกรงเกรียงไกร

หกอาจารย ศิษยนอมนบ ฟงคําสอน
ชาวอักษรฯ ตางชื่นชม นิยมน้ําใจ
สวนอักษรฯ แหงนี้ จะยิ่งใหญ
เปนหลักชัย เชิดชาติ พิลาสงาม

ขอดลพร พระศรีไตรรัตนา
พระมหาธีรราช รุงเรืองราม
ใหไรทุกข สิ้นโรค ปราศโศกภัย
พรทั้งหลาย อันล้ําเลิศ ประเสริฐมี

พระปยมหาราช ปนสยาม
อํานวยความ สุขสันต สวัสดี
ปรารถนา สิ่งใด ไดเร็วรี่
จงสําเร็จ แกพี่พี่ นิรันดรเอย
แดอาจารยและบุคลากรคณะอักษรศาสตร
ผูเกษียณอายุราชการ ป ๒๕๕๒
อาทิตย ชีรวณิชยกุล ประพันธ
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
๓

ขาวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร
นางสาวกวิสรา ยุนประสงค นิสิตชั้นปที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
ควารางวัลชนะเลิศโครงการประกวด "7 สี ปนรักใหโลก ป 2" ควาเงินรางวัล
จํานวน 50,000 บาท พรอมโลรางวัล และของรางวัลตาง ๆ และไดเปนตัวแทน
นิสิต-นักศึกษา ทําหนาที่พรีเซ็นเตอรโครงการ 7 สี ปนรักใหโลก ป 2 รวมกับ
5 นักแสดงจากชอง 7 สี ในการเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมกับหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ และลดภาวะโลกรอนใหกับ
ประชาชนและเยาวชนรุนใหมตลอดป 2552 อีกดวย ซึ่งการประกวดรอบตัดสิน
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ณ แกรนดฮอลล ศูนยการคา ESPLANADE
รัชดา สําหรับการประกวดรอบตัดสินนี้ กวิสราไดแสดงความสามารถในการพูด
ภาษาตางประเทศ 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุน เกาหลี และอาหรับ และยังทําหนาที่เปนพิธีกรบนเวทีอีก
ดวย นอกจากนี้กวิสรายังแสดงความสามารถในการตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดอยางดีเยี่ยมและ
นาสนใจ โดยการเชื่อมโยงสิ่งของ 3 สิ่ง ไดแก แผนซีดี ขันน้ําพลาสติก และผาปดจมูก วามีสวนในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางไร
กวิสราเปนนิสิตที่ตั้งใจในการเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.53 และ
ยังเปนนักกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ไมวาจะเปน
กิจกรรมการปลูกปาชายเลน การสรางหองสมุดแกนักเรียนในชนบท เปนเชียร
ลีดเดอรของคณะ ผูทําหนาที่จุฬาฯคฑากรในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตรจึงขอรวมแสดงความยินดี และขอชื่น
ชมนิสิตภาควิชาฯ ผูซึ่งมีความสามารถและเปนตัวอยางที่ดีแกนิสิตในคณะ
อักษรศาสตร ผูสนใจรายละเอียดของขาวเพิ่มเติมสามารถดูขอมูลและภาพ
ตาง ๆ ไดที่ Website 7 สี ปนรักใหโลก ป 2
(http://saveworld.ch7.com/year2/news_detail.aspx?PostId=728)
ที่มาของภาพ:
http://saveworld.ch7.com/year2/
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
อาจารย ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป อาจารยประจําภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจาก Dr. Frans
Paul van der Putten, editor-in-chief ของ วารสาร Itinerario: International Journal on the History of
European Expansion and Global Interaction เขารวมในคณะบรรณาธิการ (Editorial Board) โดย
รับผิดชอบบทความวิชาการที่ขอรับการพิจารณาตีพิมพจากนักวิชาการในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ภารกิจดังกลาว
ซึ่งเปนงานทางวิชาการที่ไมมีคาตอบแทนใดๆ จะเริ่มอยางเปนทางการตั้งแตตนป พ.ศ. 2553 เปนตนไป
อาจารย ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป ยังไดรับการทาบทามเรียนเชิญจาก Dr. Patrick Jory เขารวมในกอง
บรรณาธิการของวารสาร รุไบยาต: วารสารวิชาการดานเอเชียศึกษา ของโครงการภูมิภาคศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช อันเปนวารสารวิชาการประเภทที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวม
พิ จ ารณาบทความเพื่ อ ตี พิ ม พ โดยที่ อ าจารย ดร. ภาวรรณ เรื อ งศิ ล ป จะทํ า หน า ที่ เ ป น “บรรณาธิ ก าร
อินโดนีเซีย” ของวารสาร รุไบยาต
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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