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โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีและหลักการแปล (พิมพครั้งที่ 3)
ผูแตง รศ.ดร.วรรณา แสงอรามเรือง
ราคาปก 230 ราคาจําหนาย 195.50
บทคัดยอ
ในประเทศเยอรมนี มี ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาด า นทฤษฎี แ ละ
หลักการแปลอยางจริงจัง และยังมีการสอนดานการแปลและการลามใน
ระดับอุดมศึกษามานานแลว แตความรูและประสบการณที่มีคุณคาเหลานี้
ยังไมแพรหลายนักโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากตําราหรือ
การวิจัยดังกลาวสวนใหญเขียนเปนภาษาเยอรมัน ผูเขียนจึงเห็นสมควร
อยางยิ่งที่จะศึกษาและรวบรวมทฤษฎี แนวความคิดและประสบการณของ
นักวิชาการเยอรมันดานศาสตรแหงการแปลมาเผยแพรใหเปนที่รูจักและ
เปนแหลงคนควาวิจัยในวงวิชาการแปลและการลามของไทยตอไป

นิสิตภาควิชาภาษาไทยไดรับรางวัล
นิสิตคณะอักษรศาสตร ชั้นปที่ 4 เอกภาษาไทย ไดรับรางวั ลในโครงการนครหลวงไทย อนุรักษ
เอกลักษณไทย : การแขงขันอานฟงเสียง ครั้งที่ 38 ประจําป 2552 (ระดับอุดมศึกษา) เมื่อวันที่ 4 กันยายน
2552 จัดโดย ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุมเพชรบุรี ชั้น 10 ธนาคารนครหลวงไทย
สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ ดังนี้
นายณั ช พล ศิ ริ ส วั ส ดิ์ ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี พรอมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
นางสาวปยรัศมิ์ คงแกว ไดรับรางวัลชมเชย พรอมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จากธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

๑

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีนไดรับรางวัล
นิสิตไดรับรางวัลจากการแขงขันประกวดสุนทรพจนภาษาจีนในภาคการศึกษาตน 2552 ดังนี้
1. นางสาวธนาศรี สุธีรภาคย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน
ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 จัดโดยสถานฑูตจีนประจําประเทศไทยรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ
2. นางสาวทิพารัตน แซตั้ง นางสาวบุษรินทร อินทรนอย นางสาวกัณฑริกา จึงสงาสม และ
นางสาวธนาพร สังขวุฒิชัยกุล ไดรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ จากการแขงขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ
(นานาชาติ ) ครั้ ง ที่ 4 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2552 จั ด โดย มู ล นิ ธิ ร ม ฉั ต ร ร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3. นางสาวจิ รั ชญา ตะวั นเที่ ยง ได รั บ รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ 2 และ นางสาวพรทิ พย
สมิทธศราการย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดสุนทรพจนภาษาจีนประจําป 2009
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552 จัดโดยสมาคมจงหัวแหงประเทศไทย ณ สมาคมจงหัวแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ

ใคร ทําอะไร ที่ไหน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ไดรับเชิญเปนผูบรรยายเรื่อง “Sanskrit Inscriptions
in South-east Asia” ในวันที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ หองบรรยาย 301 ภาควิชา
มนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ ไดรับเชิญเปนผูกลาวปาฐกถาเปดการเสวนาใน
หัวขอ “ผูรูภาษาจีนกับการทํางานดานวิจัยในวงวิชาการไทย” ในวันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 เวลา 9.30 –
10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
อาจารย ดร.อรรถยา สุวรรรณระดา สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก ไปเสนอ
บทความวิจัยเรื่อง Landscape Description in Shinobine monogatari – A Study of Two Love Stories ใน
งานประชุมวิชาการ JSA-ASEAN ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2552
อาจารย ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก ไปเสนอ
บทความวิจัยเรื่อง Searching for Identity in Okamoto Kanoko’s Boshijyojyo ในงานประชุมวิชาการ JSAASEAN ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2552
อาจารยมิชิโกะ อิไม สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ภาควิชาภาษาตะวันออก ไปเขารวมการสัมมนาการศึกษา
ภาษาญี่ปุน ประจําป 2009 และเก็บขอมูลวิจัย ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552
คณะกรรมการประชาสัมพันธคณะอักษรศาสตร
สงขาวประชาสัมพันธไดที่ น.ส.วลัยลักษณ ชอพันธุกุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com
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