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ข่าวจากฝ่ ายวิ จยั
หนังสือ : ภาษาเยอรมันเพือการท่องเทียว Deutsch für Touristik (พิ มพ์ครัง' ที ()
ผูเ้ ขียน : รองศาสตราจารย์ชศู รี มีวงศ์อุโฆษ
ราคา :
+,- บาท
หนังสือ ภาษาเยอรมันเพือการท่องเทียว เล่มนี2 ให้ความรูศ้ พั ท์
พืน2 ฐาน 5 หัวข้อสําคัญเกียวกับประเทศไทย : ภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ
ประวัติศ าสตร์ ศาสนาพุ ท ธ วัด ศิล ปะ ละครรํ า และอาหารไทย มี
แบบฝึ ก หัด การใช้ คํ า ศั พ ท์ เ หล่ า นี2 มีป ระมวลศัพ ท์ ห ัว ข้ อ “ผัก และ
เครืองเทศในเมืองไทย” และ “การช้อปปิ2 งในเมืองไทย” ในภาคผนวก
เหมาะสํ า หรับ ใช้ เ ป็ น ตํ า รา หรือ เพื อเพิ มพู น ความรู้ เ กี ยวกับ ศัพ ท์
ภาษาเยอรมันด้านการท่องเทียวด้วยตนเอง
หนังสือ : ระบบคําภาษาไทย (พิ มพ์ครัง' ที .)
ผูเ้ ขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ราคา : +DE บาท
หนังสือ ระบบคําภาษาไทย เป็ นหนังสือทีให้ความรูใ้ นเรืองการ
แบ่งคําในภาษาไทยออกเป็ นประเภทต่างๆ ตามระบบ การสร้างคํา ระบบ
ระดับเสียง ระบบการแบ่งชนิดของคําตามแนวไวยากรณ์ดงั 2 เดิมและแนว
ไวยากรณ์โครงสร้าง ระบบการแบ่งหน้าทีทางไวยากรณ์ของคําในประโยค
และระบบความหมายของคําทัง2 แนวหลักภาษาไทยและแนวภาษาศาสตร์
รวมทัง2 ได้พจิ ารณาระดับคําซึงจําแนกเป็ นคําราชาศัพท์ คําภิกษุศพั ท์ และ
คําสามัญศัพท์ อันทําให้เห็นวัฒนธรรมทางภาษาของคนไทย

๑

ผู้ทีศึก ษา ระบบคํ า ภาษาไทย เล่ ม นี2 จ ะได้ เ ห็น ว่ า แนวคิด สํ า คัญ ของระบบคํ า ภาษาไทยทีเป็ น
ภาษาคําโดด (Isolating Language) นัน2 ต่างกับระบบคําภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส ภาษาสันสกฤต ทีเป็ น
ภาษาทีมีวภิ ตั ติปจั จัย (Inflectional Language) เป็ นต้น
หนังสือ : วาทกรรมวิ เคราะห์เชิ งวิ พากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์:
แนวคิ ดและการนํามาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย
ผูเ้ ขียน : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ [ทอง
ราคา : \,- บาท
หนั ง สือ วาทกรรมวิเ คราะห์ เ ชิง วิพ ากษ์ เล่ ม นี2 เ ขีย นขึ2น โดยมี
วัตถุประสงค์ \ ประการ กล่าวคือ +.เพือนํ าเสนอแนวคิ ดและวิธวี เิ คราะห์วาท
กรรมเชิง วิพ ากษ์ แ บบภาษาศาสตร์ และ \.เพือนํ า เสนอแนวทางการใช้
“เครืองมือ” หรือกรอบการวิเคราะห์ดงั กล่าวในการศึกษาข้อมูลภาษาไทย ยิงไป
กว่านัน2 ผู้เขียนหวังว่าสิงทีนํ าเสนอในหนังสือเล่มนี2จะทําให้ผู้อ่านตระหนักถึง
บทบาทและความสําคัญของภาษาไทยว่ามิได้ใช้เพียงเพือสือสารทัวไปเท่านัน2
หากแต่ยงั เป็ นเครืองมือทรงพลังทีถูกนํามาใช้เพือครอบงําความคิดของคนในสังคมอย่างแยบยลอีกด้วย
สอบถามข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ โครงการเผยแพร่โครงการวิชาการ ฝา่ ยวิจยั คณะอักษรศาสตร์ โทร.
5,555 หรือ E-mail: jofletters@gmail.com

ข่าวจากภาควิ ชาปรัชญา
ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาวิจยั ทรัพยากรการเกษตร (OCARE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
The First International Conference of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics ใน
ระหว่างวันที \5 ถึง p- พฤศจิกายน ศกนี2 ทีหอประชุมอาคารสถาบัน p และสํานักงาน OCARE ชัน2 +\
อาคารวิทยกิตต์ เนื2อหาของการประชุมนี2เกียวกับจริยศาสตร์และมิติทางสังคมวัฒนธรรมของอาหารและ
การเกษตร มีบ ทความนํ า เสนอทัง2 สิ2น กว่ า D- บทความและวิท ยากรรับ เชิญ ผู้ม ีชือเสีย งกว่ า +- ท่ า น
รายละเอียดของการประชุมรวมทัง2 กําหนดการ สามารถดูได้ที http://www.apsafe2013.org/ ในระยะนี2ยงั
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้
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ข่าวจากงานประกันคุณภาพ
สืบเนื องจากข้อมูล Citation ผิดพลาดในเทวาลัยฉบับทีแล้ว ขอแก้ไขข้อมูลใหม่ เป็ นดังนี'
พบ Citation จากฐานข้อมูล Scopus ทีอ้างถึงผลงานของอาจารย์ \ ท่าน คือ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคํา
ภาควิชาภาษาศาสตร์ และรศ.ดร.โสรัจจ์ หงส์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา ในเดือนสิงหาคม \EED ดังนี2
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รายการทีถูกอ้างถึง

รายการทีอ้างถึงผลงานของอาจารย์
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คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที นางกัญญ์กนก สิ งหฤกษ์ โทร. 5,55E E–mail: artspr08@hotmail.com
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ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เพือนพ้อง น้ องพี ร่ วมออกกําลังกาย โยคะ
ใหม่ เพิมวัน* สอนโดยครู โยคะชั&นนํา
ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา *+.-- -*/.-- น.
ทีห้ องโถง ชั&น 1 อาคารมหาจักรีสิรินธร
เริมตั&งแต่ วนั อังคารที * ตุลาคม 4556 เป็ นต้ นไป

สามารถนําเสื อโยคะมาเอง หรื อกรณี ไม่มี คณะฯ มีเสื อโยคะ
จัดเตรี ยมให้ยมื กรุ ณามารับเสื อทีห้อง ./0 ก่อนไปออกกําลัง
*หมายเหตุ เนื องจากการสํารวจจากผูร้ ่ วมโครงการ ต้องการให้จดั วันออกกําลังเพิมจากทีได้ทาํ โครงการไว้ ดังนั$น ขอความ
กรุ ณาผูม้ าร่ วมโครงการ สมทบทุนค่าตอบแทนผูส้ อน ครั$งละ *+ บาทด้วย
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