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หนงัสอื  :  ภาษาเยอรมนัเพื�อการท่องเที�ยว Deutsch für Touristik (พิมพค์รั 'งที� () 
ผูเ้ขยีน  :  รองศาสตราจารยช์ศูร ีมวีงศ์อุโฆษ 
ราคา  : +,- บาท 

หนังสอื ภาษาเยอรมนัเพื�อการท่องเที�ยว เล่มนี2 ใหค้วามรูศ้พัท์
พื2นฐาน 5 หวัขอ้สําคญัเกี�ยวกบัประเทศไทย : ภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ 
ประวัติศาสตร์ ศาสนาพุทธ วัด ศิลปะ ละครรํา และอาหารไทย มี
แบบฝึกหัดการใช้คําศัพท์เหล่านี2  มีประมวลศัพท์หัวข้อ “ผักและ
เครื�องเทศในเมอืงไทย” และ “การช้อปปิ2งในเมอืงไทย” ในภาคผนวก 
เหมาะสําหรับใช้เป็นตํารา หรือเพื�อเพิ�มพูนความรู้เกี�ยวกับศัพท์
ภาษาเยอรมนัดา้นการท่องเที�ยวดว้ยตนเอง 

 
หนงัสอื  :  ระบบคาํภาษาไทย (พิมพค์รั 'งที� .) 
ผูเ้ขยีน  :  รองศาสตราจารย ์ดร.สุนันท ์อญัชลนุีกูล 
ราคา : +DE บาท 

หนังสอื ระบบคําภาษาไทย เป็นหนังสอืที�ใหค้วามรูใ้นเรื�องการ
แบ่งคาํในภาษาไทยออกเป็นประเภทต่างๆ ตามระบบ การสรา้งคํา ระบบ
ระดบัเสยีง ระบบการแบ่งชนิดของคําตามแนวไวยากรณ์ดั 2งเดมิและแนว
ไวยากรณ์โครงสรา้ง ระบบการแบ่งหน้าที�ทางไวยากรณ์ของคําในประโยค 
และระบบความหมายของคําทั 2งแนวหลกัภาษาไทยและแนวภาษาศาสตร ์
รวมทั 2งไดพ้จิารณาระดบัคาํซึ�งจาํแนกเป็นคําราชาศพัท ์คําภกิษุศพัท ์และ
คาํสามญัศพัท ์อนัทาํใหเ้หน็วฒันธรรมทางภาษาของคนไทย 

ข่าวจากฝ่ายวิจยั 
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 ผู้ที�ศึกษา ระบบคําภาษาไทย เล่มนี2จะได้เห็นว่าแนวคิดสําคัญของระบบคําภาษาไทยที�เป็น

ภาษาคําโดด (Isolating Language) นั 2นต่างกบัระบบคําภาษาองักฤษ ภาษาฝรั �งเศส ภาษาสนัสกฤต ที�เป็น

ภาษาที�มวีภิตัตปิจัจยั (Inflectional Language) เป็นตน้ 

 
หนงัสอื  :  วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร:์  
  แนวคิดและการนํามาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย 
ผูเ้ขยีน  :  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัพร พานโพธิ [ทอง 
ราคา : \,- บาท 
 หนังสือ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  เล่มนี2 เขียนขึ2นโดยมี
วตัถุประสงค ์\ ประการ กล่าวคอื +.เพื�อนําเสนอแนวคิดและวธิวีเิคราะหว์าท
กรรมเชิงวิพากษ์แบบภาษาศาสตร์  และ \.เพื�อนําเสนอแนวทางการใช ้
“เครื�องมอื” หรอืกรอบการวเิคราะหด์งักล่าวในการศกึษาขอ้มลูภาษาไทย ยิ�งไป
กว่านั 2น ผู้เขยีนหวงัว่าสิ�งที�นําเสนอในหนังสอืเล่มนี2จะทําให้ผู้อ่านตระหนักถึง
บทบาทและความสําคญัของภาษาไทยว่ามไิดใ้ช้เพยีงเพื�อสื�อสารทั �วไปเท่านั 2น  
หากแต่ยงัเป็นเครื�องมอืทรงพลงัที�ถูกนํามาใชเ้พื�อครอบงาํความคดิของคนในสงัคมอยา่งแยบยลอกีดว้ย 

 
สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ กรุณาตดิต่อ โครงการเผยแพร่โครงการวชิาการ ฝา่ยวจิยั คณะอกัษรศาสตร ์โทร. 
5,555 หรอื E-mail: jofletters@gmail.com 
 
 
 
 

ศูนยจ์รยิธรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะอกัษรศาสตร ์ร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาวจิยัทรพัยากรการเกษตร (OCARE) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัการประชุมวชิาการนานาชาต ิ  
The First International Conference of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics ใน
ระหว่างวนัที� \5 ถงึ p- พฤศจกิายน ศกนี2 ที�หอประชุมอาคารสถาบนั p และสํานักงาน OCARE ชั 2น +\ 
อาคารวทิยกติต์ เนื2อหาของการประชุมนี2เกี�ยวกบัจรยิศาสตรแ์ละมติิทางสงัคมวฒันธรรมของอาหารและ
การเกษตร มีบทความนําเสนอทั 2งสิ2นกว่า D- บทความและวิทยากรรบัเชิญผู้มีชื�อเสียงกว่า +- ท่าน 
รายละเอยีดของการประชุมรวมทั 2งกําหนดการ สามารถดูไดท้ี� http://www.apsafe2013.org/ ในระยะนี2ยงั
สามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุมได ้

 
 
 
 
 
 

ข่าวจากภาควิชาปรชัญา 
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ข่าวจากงานประกนัคณุภาพ 

คณะกรรมการประชาสมัพนัธค์ณะอกัษรศาสตร ์
สง่ขา่วประชาสมัพนัธไ์ดท้ี�  นางกญัญก์นก สิงหฤกษ ์  โทร. 5,55E   E–mail: artspr08@hotmail.com 
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ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เพื�อนพ้อง น้องพี� ร่วมออกกาํลงักาย โยคะ 

ใหม่ เพิ�มวนั* สอนโดยครูโยคะชั&นนํา 

ทุกวนัองัคาร และวนัพฤหัสบด ีเวลา *+.-- -*/.-- น.  
ที�ห้องโถง ชั&น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร 

เริ�มตั&งแต่วนัอังคารที� * ตุลาคม 4556 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
*หมายเหตุ  เนื�องจากการสาํรวจจากผูร่้วมโครงการ  ตอ้งการให้จดัวนัออกกาํลงัเพิ�มจากที�ไดท้าํโครงการไว ้ ดงันั$น ขอความ
กรุณาผูม้าร่วมโครงการ สมทบทุนค่าตอบแทนผูส้อน ครั$ งละ *+ บาทดว้ย 

 

 

 

 

 

สามารถนาํเสื�อโยคะมาเอง หรือกรณีไม่มี  คณะฯ มีเสื�อโยคะ
จดัเตรียมใหย้มื กรุณามารับเสื�อที�หอ้ง ./0 ก่อนไปออกกาํลงั  


