
COPs 55 projects วิจัย 

 

ขั้นตอนการท างาน มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ต้นปีการศึกษา 2555 ช่วงเดือน พค.-มิย.55    รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 55 projects วิจัย โดย

คณะเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมท าวิจัยในหัวข้อที่อาจารย์สนใจเพื่อน ามาเขียนบทความท าให้คณะมี

ผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2555 คณะมีเป้าหมายว่าจะมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการถึง 

55 โครงการ แล้วน าหัวข้อต่างๆ ที่อาจารย์มีโครงการจะท ามารวบรวมเข้าด้วยกัน 

2. น าหัวข้อที่อาจารย์จะท าวิจัยเหล่านั้นมารวบรวมเข้าด้วยกัน พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน      คน  

43 คนแต่บางคนท าวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง ท าให้สามารถรวบรวมผลงานตีพิมพ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้

จ านวน   55  ผลงาน  

3. ขั้นตอนการลงมือท าวิจัย ใช้เวลาตั้งแต่ มิย.55- มิย.56 

4. ขั้นตอนการเขียนบทความและตีพิมพ์ มิย.55- มิย.56 

5. ขั้นตอนการน าเสนอผลงานวิจัย ในเดือนพฤษภาคม ส ารวจงานวิจัยที่พร้อมจะน าเสนอในการประชุม

คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น 

39  โครงการ ทั้งนีเ้พ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ท าวิจัยด้วยกันและผู้ฟัง โดยการแบ่งกลุ่ม

เป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะสาขาวิชา ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

    กลุ่ม 1 ห้อง 5602  เป็นกลุ่มสาขาภาษาไทย มีผศ.ดร. จักริน จุลพรหม เป็นประธานการประชุม  

มีการน าเสนองานวิจัยจ านวน 13 เรื่อง งานวิจัยที่น าเสนอจ าแนกเป็น 4 ประเด็นคือ 

1. งานวิจัยวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมผ่านสื่อ ได้แก่   

1.1  งานวิจัยวิเคราะห์คติชาติพันธุ์ : อคติชาติพันธุ์ในสื่อภาพยนตร์ไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

2540 โดย อ.ฐนธัช กองทอง 

1.2  งานวิจัยปรากฎการณ์ในเรื่องสั้น:เรื่องเล่าคนชายขอบต่างชาติพันธุ์ในวรรณกรรมไทย 

ร่วมสมัย  พ.ศ.2545-2555 โดย ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ 

1.3  งานวิจัยภาษาและเนื้อหาในเพลงเกี่ยวกับน้ าท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554 : ภาพ 



สะท้อนสังคมไทย  โดยผศ.ตวงรัตน์ คูหเจริญ 

2. งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ อาทิ การสืบทอดลีลาและท่าร าตัวละครนาง: องค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย

ของคุณครูบุนนาค ทรรทรานนท์  โดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี 

3. งานวิจัยปรากฎการณ์ทางภาษา วรรณกรรม  อาทิ  

3.1 การศึกษาเทียบภาษาจีนกับภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการสอนและการแปล : กรณีศึกษา  ‘ค า

บอกเวลา’  โดย ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา/ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล/ดร.ดลฤทัย ขาวดีเดช  

3.2 ลักษณะเด่นของร้อยกรองการเมืองช่วง พ.ศ. 2550-2555 โดย ผศ.ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร 

3.3 กลวิธีการใช้ภาษาแฝงอารมณ์ขันในหนังสือ พ็อกเกตบุ๊คสมัยใหม่ แนวข าขัน โดยผศ.สุวรรณา 

งามเหลือ  

3.4 Constructing Green Discourses in a Multimodal Text: A Case Study of ‘Eat Am Are’ 

Programme โดย ดร.ภาสกร เชื้อสวย 

3.5 Foreignization in Thai Translation of Alice in Wonderland โดย อ.รสสุคนธ์ รัตนธาดา 

4. งานวิจัยการค้นหาทางเลือก อาทิ 

4.1 การยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีหมู่บ้านดอนแก้ว โดย ผศ.สุรีย์วรรณ เสถียร

สุคนธ์ 

4.2  ต าราการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยไทย โดยดร.ดลฤทัย ขาวดีเดช 

กลุ่ม 2 ห้อง 5603 เป็นกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษ มีดร.ดรุณี ดุจสิค เป็นประธานการประชุม มีผู้น าเสนอ

งานวิจัยทั้งหมด 13 คนมีผู้ที่ท างานวิจัยเรียบร้อยแล้วจ านวน 3 คน 7 คนอยู่ในระหว่างด าเนินการและอีก 3 

คนก าลังคิดหัวข้อใหม่ งานวิจัยที่น าเสนอมีงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative) เชิงคุณภาพ (qualitative) 

และแบบผสม (mixed methodology) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

1. ด้านการสอน 

 A Study on EFL Teachers’ Awareness and Tolerance of Thai Undergraduate 

Students’ Syntactic Writing Errors น าเสนอโดย ดร. ตั๊กวา โบว์สุวรรณ ์

 The Use of ICTs in English Reading of Thai EFL MBA Students Studying in Thailand 

น าเสนอโดย ดร. ณุวีร์ ชมพูชาติ 

 Activating English Learning of ESL/EFL Learners with Performance-based Learning: 

Framework, Discussion, and Implications น าเสนอโดย ดร. ฐนิษญา จิริยะสิน 



  Developing Learner Autonomy Through the Use of Out-of-Class Blogging Projects 

น าเสนอโดย ดร. จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร 

 Critical Thinking of Thai Students Evaluated from English Language Reading Tasks: 

Looming or Shining Phenomena? น าเสนอโดย ดร. วนิดา พลอยสังวาลย์ 

 Language Learning in the Realms of Voice-Based Chat Rooms น าเสนอโดย ดร. พรประ

วีณ์ สุขรัตน์ฤทธิ์  

2. ด้านการวิเคราะห์ภาษาและสังคม 

 A Genre Analysis of Research Article Discussions in Applied Linguistics น าเสนอโดย 

ดร. ดรุณี ดุจสิค 

 มายาคติในหนังสือท่องเที่ยวไทย Lonely Planet น าเสนอโดย อ. นฤมล จันทรศุภวงศ์ 

3. ด้านการประเมินและวัดผล 

 A Study of Test Scores Scaling and Equating, and the Concurrent Validity of UTCC 

Business English Standardized Test (UTCC BEST) น าเสนอโดย ดร. จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธ์  

 A Study of the Relationship of Test-Takers’ Language Ability and their Test-Taking 

Strategies in Doing a Multiple-Choice English Reading Comprehension Test 

 

ทั้งนี้อาจารย์ผู้น าเสนองานวิจัยข้างต้นมีวิธีเลือกหัวข้อวิจัยดังนี้ 

 เลือกแนวที่ตนเองมีความถนัดหรือมีความสนใจ 

 ต้องการหาวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนและการสอน  

 เน้นที่ประโยชน์และการน าไปใช้  

 ต่อยอดงานวิจัยปริญญาเอก 

 วิเคราะห์สิ่งพิมพ์ใกล้ตัวเช่น หนังสือท่องเที่ยว  

การน าเสนองานวิจัยในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ท าวิจัยและอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ในการท าวิจัย ซึ่งน าไปสู่มุมมองใหม่ๆและแรงกระตุ้นในการท าวิจัยในอนาคต 

กลุ่ม 3 ห้อง 5604 เป็นกลุ่มสาขาการศึกษาทั่วไปและภาษาจีน มีผศ.ดร. อุสา สุทธิสาคร เป็นประธานการ

ประชุม มีการน าเสนองานวิจัยจ านวน 12 เรื่อง งานวิจัยที่น าเสนอจ าแนกเป็น 4 ประเด็นได้แก่ 



1. งานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา ได้แก่  

1.1 ปรัชญาในคณิตศาสตร์ไทยสมัย รัชกาลที่  โดยผศ.จริยา นวลนิรันดร์ 

1.2 การสืบทอดความเป็นจีนผ่านการท าความเข้าใจความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนา    ของ

ชาวจีนสู่ลูกหลานชาวไทย โดย รศ.เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ 

2. งานวิจัยเชิงปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

2.1 บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือ 

กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โดยอ.สุกัญญา สุขวิบูลย์ 

2.2 ธุรกิจและอุตสาหกรรมกับ CSR เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย อ.สุจรรยา จันทรศิริ 

3. งานวิจัยเชิงจิตวิทยา ได้แก่   

3.1 อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

เอ้ือต่อสังคมโดยมีความร่วมรู้สึกเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยผศ.ดุลยา จิตตะยโศธร 

3.2 การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย โดย ผศ. ดร.อุสา สุทธิสาคร 

4. งานวิจัยด้านภาษา วรรณกรรมจีนและการแปล 

4.1 การศึกษาประเภทเสียงและความหมายของค าในกลุ่มภาษาต่างประเทศ อ.นิวัฒน์ นิมมานว

รวงศ ์

4.2 การศึกษาเปรียบเทียบการแปลส านวนสุภาษิตในเฟิงเสินเหยี่ยนอี้กับห้องสินฉบับพากย์ไทย

สมัยรัชกาลที่สองและส านวนแปลของวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์   โดย ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล /  

ผู้วิพากษ์ ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 

4.3 อาคิวกับคนไทย โดยดร. จินดาพร พินพงทรัพย์ 

4.4 การศึกษาทฤษฎีการแปลภาษาไทยเป็นจีนและภาษาจีนเป็นไทย โดยดร. จุร ีสุชนวนิช  /  ผู้

วิพากษ์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล 

5. งานวิจัยด้านสารสนเทศ ได้แก ่

5.1 สารสนเทศส าคัญที่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต้องการจากเว็บไซต์ของร้านหนังสือมือ

สอง โดยอ.นฤมล รุจิพร 

5.2 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ: สถานภาพและบริบทของสารสนเทศศึกษาในประเทศไทย 

โดย อ.ศรีอร เจนประพาพงศ์และดร.จอมขวัญ ผลภาษี 



สรุป 

จากการน าความรู้มาแลกเปลี่ยนกันท าให้รุปได้ว่า คณะมนุษยศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้

ความสามารถหลายด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสังคม  ๒) ด้านศิลปะ ๓ ด้านภาษาและการแปล ๔) ด้านการเรียนการ

สอน และเม่ือน าความรู้แต่ละด้านมาน าเสนอแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ท าให้อาจารย์มีความคิดที่หลากหลายและ

ขยายเขตความรู้ทางวิชาการมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

เมื่อคณะมนุษยศาสตร์เห็นภาพรวมของความรู้ที่อาจารย์แต่ละท่านมีและกระจัดกระจายอยู่ แต่ได้ถูก

รวมมาไว้และจัดหมวดหมู่แล้ว คณะสามารถต่อยอดความรู้เหล่านี้ได้ ๓ วิธี คือ 

๑) สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาวิจัยในด้านที่แต่ละท่านมีความสนใจอย่างจริงจัง  

๒) บูรณาการหรือผสานความรู้เหล่านั้นเป็นชุดความรู้ใหม่โดยอาจก าหนดกรอบงานวิจัยจากประเด็น

ที่อาจารย์สนใจอยู่แล้ว แต่ขยายขอบเขตมากข้ึน และผลักดันให้มีการท างานเป็นทีมมากข้ึน  

๓) คณะก าหนดกรอบงานวิจัยที่เป็นเป้าหมายหลักของคณะเพ่ือให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจัยภายใต้กรอบ

ที่ชัดเจน ซึ่งไม่กว้างจนเกินไป 

 

 

 


