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ขาวจากโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง สํานวนเยอรมันนารู
ผูแตง รศ.ดร.วรรณา แสงอรามเรือง
ราคาปก 950 บาท / ราคาลด 807.50 บาท
บทคัดยอ
สํานวนเยอรมันนารู Redewendungen im Deutschen สํานวนใน
ภาษาหนึ่งๆ ไมสามารถแปลตรงตัวหรือแปลคําตอคําได และจะตองใชให
ถูกที่ถูกเวลา กลาวคือ ตองใชใหถูกตองกับสถานการณการสื่อสารและ
เจตนารมณของผูพูด ถาผูใชไมเขาใจความหมายและวิธีใชอยางถองแท
ยอมเกิดปญหาดานการสื่อสารได เชน
สํานวน Das ist nicht mein Bier. ไมไดเกี่ยวของกับเบียร แตหมายความวา ไมใชเรื่องของฉัน
สํานวน Viele Koche verderben den Brei. ก็ไมไดเกี่ยวกับพอครัว แตมีความหมายคลายสํานวน
ในภาษาไทยวา มากหมอมากความ
หนังสือ "สํานวนเยอรมันนารู" เลมนี้ ไดรวบรวมสํานวน คําพังเพย และสุภาษิตเยอรมันกวา 7,500
สํานวน มีการยกตัวอยางประกอบ เปนตัวอยางที่ทันสมัยและมีการใชงานจริง เพื่อใหผูใชหนังสือเลมนี้เห็น
บริบทในการใชอยางเดนชัด และสามารถนําสํานวนเยอรมันไปใชไดอยางถูกตองตรงกับสถานการณการ
สื่อสารและใชอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไมเกิดความเขาใจผิดในดานการสื่อสาร อีกทั้งทําใหสามารถเขาถึง
ความคิดความอานของคนเยอรมัน เนื่องจากสํานวนภาษาเปนเครื่องสะทอนวัฒนธรรมและความคิดพื้นฐาน
ของเจาของภาษา
หนังสือ "สํานวนเยอรมันนารู" เลมนี้ เปนประโยชนตอคนไทยทั้งดานการเรียนภาษาเยอรมัน
การเรียนการสอนแปลภาษาเยอรมัน ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือสําหรับคนไทยที่ใชชวี ติ
ในประเทศเยอรมันหรือใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ
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ใคร ทําอะไร ที่ไหน
 รองศาสตราจารยจารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ใหเขารวมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเพลงไทยนมัสการ ระหวางวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2555 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 75 ป สภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
 รองศาสตราจารย พ รรั ต น ดํ า รุง ภาควิ ช าศิ ล ปการละคร ได รับ เชิ ญ จากคณะศิ ล ปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับใชละครเปนสื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก ระหวางวันที่ 27-28 เมษายน 2555 เวลา 09.00–17.00 น. ณ หอง IT สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 อาจารยดังกมล ณ ปอมเพชร ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากราชบัณฑิตยสถาน ใหเขารวม
เปนคณะกรรมการประกวดราคาจางโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเปน
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และรางเอกสารการประกวดราคา
ตามคําสั่งราชบัณฑิตยสถานที่ 48/2555
 รองศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย และรองศาสตราจารยพรรัตน ดํารุง
ภาควิชาศิลปการละคร ไดรับเชิญจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม ใหเขารวมประชุมผูทรงคุณวุฒิการจัดทํา
คลังขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 08.30–16.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 1 กรมสงเสริมวัฒนธรรม
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดรับเชิญจาก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหเปนผูทรงคุณวุฒิวพิ ากษหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม) เมื่อวันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2555
เวลา 9.00-16.00 น. ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ภาควิชาภาษาตะวันออก ไดรับเชิญจากคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 วิชา ญ.261
วรรณกรรมญี่ปุนเบื้องตน ตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน -10 กันยายน 2555 ทุกวันจันทร เวลา 13.30-16.30 น.
รวมเวลาบรรยาย 33 ชั่วโมง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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 ศาสตราจารย ดร.สมภาร พรมทา และรองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ ภาควิชาปรัชญา
ไดรับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย เปนวิทยากรการอบรมวิชาการประจําป 2555
เรื่องนิติรัฐกับปรัชญา ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ศาสตราจารย ดร.สมภาร พรมทา เปนวิทยากรในหัวขอ “นิติรัฐในพุทธปรัชญาและปรัชญา
อินเดีย” เมื่อวันเสารที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30–11.00 น.
2. รองศาสตราจารย ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ เปนวิทยากรในหัวขอ “นิติรัฐในทัศนะของ Jürgen
Habermas” เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.30–14.00 น.
 อาจารย ดร.ดินาร บุญธรรม ภาควิชาประวัติศาสตร ไดรับเชิญจากราชนาวิกสภา กองทัพเรือ ใหเขา
รวมเปนกรรมการตัดสินบทความ ในโครงการประกวดบทความชิงรางวัลราชนาวิกสภา ในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ไดรับเชิญจากคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30–12.30 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 ตึกคณะศิลปศาสตร
 อาจารย ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน ภาควิชาภูมิศาสตร ไดรับเชิญจากหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ
ดานโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัย เปนอาจารยสอนในรายวิชา 2013602 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สําหรับ
การจัดการโซอุปทาน จํานวน 48 ชัว่ โมง ทุกวันเสาร ระหวางวันที่ 14 กรกฏาคม–22 กันยายน 2555 เวลา
09.00–16.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 2 อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี คณะวิทยาศาสตร
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