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The Department of Linguistics  
Faculty of Arts, Chulalongkorn University 

cordially invites you to  
a special lecture 

 
“Passive” constructions around the world and in Southeast Asian languages 

By 
Dr. Mathias JENNY 

University of Zurich, Switzerland and INALCO, Paris, France 
 

Friday, August 20, 2010 
1:30-3:30 p.m. 

Room 707, Boromrajakumari Building 
 

Please call 02-2184692 for further information 
Free admission 
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 การบรรยายในหัวขอ “ทุนฟูลไบรทและทุนรัฐบาลตามความตองการของสวน
ราชการตางๆ (ทุน ก.พ.)” 

ฝายวิรัชกิจจะจัดการบรรยายในหัวขอ “ทุนฟูลไบรทและทุนรัฐบาลตามความตองการของ
สวนราชการตางๆ (ทุน ก.พ.)” โดยคุณพรทิพย กาญจนนิยต  ผูอํานวยการมูลนิธิฟูลไบรทประจํา
ประเทศไทย และ คุณภาณุ  สังขะวร  ผูอํานวยการศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ในวันศุกรที่  27 สิงหาคม 2553  ระหวางเวลา 12.00 น. 
ถึง 14.00 น.  ณ หอง 205  อาหารมหาจุฬาลงกรณ การบรรยายครั้งน้ีจัดสําหรับนิสิตปที่ 3 และปที่ 
4 เพ่ือเตรียมตัวในการสมัครและสอบคัดเลือกชิงทุน มีอาหารกลางวันกลองและเอกสารเรื่องทุนแจก
แกนิสิต ขอความรวมมือคณาจารยชวยประชาสัมพันธใหนิสิตทราบ นิสิตที่สนใจตองลงทะเบียน
ลวงหนา โดยลงทะเบียนไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล ที่สํานักงานคณบดี โทร. 02-218-4885 
E-mail: artsinternational09@gmail.com 
 

 สัญญาความรวมมือระหวางคณะอักษรศาสตรกับ School of Arts and Humanities 
มหาวิทยาลัย Nottingham Trent  

ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ด ร .  ป ร ะ พ จ น  
อัศววิรุฬหการ คณบดี ไดเซ็นสัญญาความรวมมือทางดาน
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Professor Dr. Nigel 
Hastings ตําแหนง Pro Vice-Chancellor ของมหาวิทยาลัย 
Nottingham Trent สัญญามีอายุ 3 ป เริ่มตั้งแต สิงหาคม 
2553 ถึง กรกฎาคม 2556 และในขณะนี้มีนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย Nottingham Trent แสดงความสนใจจะมาเปน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนในคณะอักษรศาสตร ในปการศึกษา 2554 
มหาวิทยาลัย Nottingham Trent เปนมหาวิทยาลัย ขนาดกลางของประเทศ

สหราชอาณาจักร กอตั้งในป ค.ศ. 1843 ปจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 24,600 คน มหาวิทยาลัย 
Nottingham Trent เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํามีชื่อเสียงในเรื่องการจางงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
โดยบัณฑิตมีงานทําถึง 95% หลังจากจบการศึกษา สาขาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไดแก สาขา 
Art and Design, สาขา Cultural and Media Studies สาขา  Drama, Dance and Performing Arts 
และ สาขา English Language and Literature 
 

 
 
 
 

ขาวจากฝายวิรัชกิจ 
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 นิสิตรายวิชาบัณฑิตอุดมคติ 1 จํานวน 90 คน เขาฟงการบรรยายและชมหอพระไตรปฎก
นานาชาติ วันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2553 

 พระอาจารยเ จ่ียจือ และคณะ จากมูลนิธิวัดไหฝอซ่ือ      
เขาชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 

 หนังสือพิมพไทยโพสต สัมภาษณเร่ือง “โครงการอนุรักษ
พระไตรปฎกฉบับรัชกาลที่ 5 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส” ซ่ึง
หอพระไตรปฎกนานาชาติกําลังดําเนินการในโอกาส 100 ปวัน
สวรรคตรัชกาลที่ 5   วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 

 โครงการนํารองการพัฒนานักอักษรศาสตรรุนใหม นํานักเรียนรุนที่ 4 ของโครงการฯ จาก
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขาชมหอพระไตรปฎกนานาชาติ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 

 อาจารยแมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ไดรับเชิญจากสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย เขารวมประชุมหารือเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย”  วันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2553  ณ หองประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 อาจารยแมชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางชาง) ไดรับเชิญจาก K.J. Somaiya 
Centre for Buddhist Studies  เขารวมการประชุมวิชาการ 6th Bi - Annual International 
Conference หัวขอ Buddhist Meditation: Texts, Tradition and Practice  ณ เมือง Mumbai  
ประเทศอินเดีย   ระหวางวันที่ 3 - 5  กันยายน 2553  ในการนี้ อาจารยแมชีวิมุตติยา เสนอ
บทความเรื่อง “The Meditation Practice during  the Dvaravati Period (6th– 9th Century A.D.)” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวจากหอพระไตรปฎกนานาชาติ 
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 รองศาสตราจา รย สุ ร ภีพร รณ  ฉั ต ร าภรณ  ได รั บ เ ชิญจากภาควิ ช าว ร รณค ดี  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหไปบรรยายในหัวขอ “Female Space and 
Female Sexuality in Selected American Novels” ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ระหวางเวลา 
14.30-17.30 น. 

 อาจารยสถาพร อรุณวิลาส หนวยวิชาอารยธรรมไทย ไดรับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ใหเปนวิทยากรในหัวขอ “ความภาคภูมิใจในความเปนไทย” โครงการฝกอบรมพิเศษ 
“ธนาคารคูบานคูเมือง” รุนที่ 54 ประจําป 2553 ใหกับนักศึกษาที่กําลังศึกษาในตางประเทศและใน
ประเทศ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในวันที่ 30 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00-17.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. หน่ึงฤดี โลหผล ภาควิชาภาษาตะวันตก ไดรับเชิญจากศูนย
นวัตกรรมการเรียนรู สํานักงานวิชาการ ใหเปนวิทยากรโครงการพัฒนาคณาจารยเพ่ือการเรียนการ
สอนยุคใหม ดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 4/2553 เร่ือง ประสบการณในการปรับปรุงหลักสูตรเขาสู
แบบที่เนนผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 13.15-16.00 น. 

 อาจารย ดร . เกษม เพ็ญพินันท ภาควิชาปรัชญา ได รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา LCCU 500 Principle Concepts in Cultural 
Studies หัวขอเร่ือง “แดรริดา : การรื้อสราง (Deconstruction) และบูรดิเยอ : การบริโภค
เชิงสัญญะ” ในวันที่ 16 และ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุดา รังกุพันธุ ภาควิชาภาษาศาสตร ไดรับเชิญจากโครงการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐศาสนศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนวิทยากรการสัมมนาเพื่อศึกษาวิกฤติการณของ
สังคมการเมืองไทยเรื่อง “การเมืองไทย พ.ศ. 2553 กาวใหพนความขัดแยง มุงแสวงหาสันติ” ใน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐมา พงศไพโรจน ภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเชิญจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
 

คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร 

สงขาวประชาสัมพันธไดที่  น.ส.วลัยลักษณ  ชอพันธุกุล   โทร. 84885   E – mail : artspr08@hotmail.com 

ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน 


