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ก ำหนดกำร 

สัมมนำภำยในคณะมนุษยศำสตร์  “น ำเสนอควำมคบืหน้ำ 55 ผลงำนวจิยั” 
วนัที ่16 พฤษภำคม 2556 

ณ ห้องสัมมนำ อำคำร 5 ช้ัน 2 
     

9:00-9:30 ห้องสัมมนำอำคำร 5 ช้ัน 2    1) ลงทะเบียน    2) คณบดกีล่ำวเปิดงำน   3) แสดงควำมยนิด ีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ใหม่    4) ประธำนฝ่ำยวจิยัช้ีแจงเร่ืองกำรแบ่งกลุ่มย่อย 

9:30-9:45 รับประทำนอำหำรว่ำง  (หน้ำห้องสัมมนำอำคำร 5 ช้ัน 2) 
 กลุ่มที่ 1   ห้อง 5602    ผศ. ดร. จักริน จุลพรหม : ประธำนกำรประชุม     กลุ่ม 2  ห้อง 5603   ดร. ดรุณ ีดุจสิค : ประธำนกำรประชุม กลุ่ม 3   ห้อง 5604    ผศ. ดร. อุสำ สุทธิสำคร : ประธำนกำรประชุม 

9.45-10.15 กำรศึกษำเทียบภำษำจีนกบัภำษำไทยเพือ่ประโยชน์ในกำรสอนและ 
กำรแปล : กรณศึีกษำ  ‘ค ำบอกเวลำ’ 
 
ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภำดำ/ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ/ดร.ดลฤทัย ขำวดเีดช 

(9:45-10:05) 
A Study on EFL Teachers’ Awareness and Tolerance of Thai Undergraduate 
Students’ Syntactic Writing Errors 
ดร.ตัก๊วา โบวสุ์วรรณ์  /  ผูวิ้พากษ ์ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน 

ปรัชญำในคณติศำสตร์ไทยสมัย รัชกำลที่  3 
 
 
ผศ.จริยำ นวลนิรันดร์ 

10.15-10.30 กำรสืบทอดลีลำและท่ำร ำตัวละครนำง: องค์ควำมรู้นำฏศิลป์ไทยของ
คุณครูบุนนำค ทรรทรำนนท์ 
 
ผศ.ดร.กติติศักดิ์ เกดิอรุณสุขศรี 

(10:05-10:25) 
The Use of ICTs in English Reading of Thai 
EFL MBA StudentsStudying in Thailand/  
ดร.ณุวีร์ ชมพชูาติ /  ผูวิ้พากษ ์ดร. ณฐาพร ศรีจ านง 

อทิธิพลของกำรอบรมเลีย้งดูแบบเอำใจใส่และกำรสนับสนุนทำง
สังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอือ้ต่อสังคมโดยมีควำมร่วมรู้สึกเป็นตัว
แปรส่งผ่ำน 
ผศ.ดุลยำ จิตตะยโศธร 

10.30-10.45 อคติชำติพนัธ์ุในส่ือภำพยนตร์ไทยหลังวกิฤติเศรษฐกจิ 2540 
 
อ.ฐนธัช กองทอง 

(10:25-10:45) 
A Genre Analysis of Research Article Discussions in Applied Linguistics 
ดร. ดรุณี ดุจสิค / ผูวิ้พากษ ์ดร.จนัทร์ฉาย วงศโ์พธิสาร 

กำรสืบทอดควำมเป็นจีนผ่ำนกำรท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยและ
สัญลกัษณ์ทำงศำสนำของชำวจีนสู่ลูกหลำนชำวไทย 
รศ.เรือนแก้ว ภทัรำนุประวตัิ 

10.45-11.00 ภำษำและเนือ้หำในเพลงเกีย่วกบัน ้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554 :  
ภำพสะท้อนสังคมไทย 
 
ผศ.ตวงรัตน์ คูหเจริญ 

(10:45-10:55) 
Activating English Learning of ESL/EFL Learners with Performance-based 
Learning: Framework, Discussion, and Implications 
ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน 

บทบำทภำครัฐในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมเพือ่กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมของโครงกำรหรือกจิกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่ำงรุนแรง 
อ.สุกญัญำ สุขวบูิลย์ 

11.00-11.15 เร่ืองเล่ำคนชำยขอบต่ำงชำติพนัธ์ุในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 
พ.ศ.2545-2555 
ดร. ธนิกำญจน์ จินำพนัธ์ 

(10:55-11:05) 
 
ดร. ณฐาพร ศรีจ านง 

ธุรกจิและอุตสำหกรรมกบั CSR เพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
อ.สุจรรยำ จันทรศิริ 
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 กลุ่มที่ 1   ห้อง 5602    ผศ. ดร. จักริน จุลพรหม : ประธำนกำรประชุม     กลุ่ม 2  ห้อง 5603   ดร. ดรุณี ดุจสิค : ประธานการประชุม กลุ่ม 3   ห้อง 5604    ผศ. ดร. อุสำ สุทธิสำคร : ประธำนกำรประชุม 

11.15-11.30 ต ำรำกำรสอนภำษำไทยให้ชำวต่ำงชำติในมหำวทิยำลยัไทย 
 
ดร.ดลฤทัย ขำวดเีดช 

(11:05-11:15) 
Developing Learner Autonomy Through the Use of Out-of-Class Blogging Projects 
ดร.จนัทร์ฉาย วงศโ์พธิสาร 

กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริจำคโลหิตของผู้ที่มำบริจำคโลหิต ณ 
ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 
ผศ. ดร.อุสำ สุทธิสำคร 

11.30-11.45 ลกัษณะเด่นของร้อยกรองกำรเมืองช่วง พ.ศ. 2550-2555 
 
 
ผศ.ปรมำภรณ์ ลมิป์เลศิเสถียร 

(11:15-11:25) 
A Study of Test Scores Scaling and Equating, and the Concurrent Validity of 
UTCC Business English Standard Test (UTCC BEST) 
ดร. จนัทร์ปรียา บุณยรัตพนัธ์ 

กำรศึกษำประเภทเสียงและควำมหมำยของค ำในกลุ่ม
ภำษำต่ำงประเทศ 
 
อ.นิวฒัน์ นิมมำนวรวงศ์ 

11.45-12.00 บทเพลงเพื่อแม่ : วรรณกรรมค ำสอนร่วมสมัย 
 
 
ผศ.สุนันท์ ภคัภำนนท์ 

(11:25-11:35) 
Critical Thinking of Thai students Evaluated from English Language Reading 
Tasks: Looming or Shining phenomena? 
ดร.วนิดา พลอยสงัวาลย ์

กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรแปลส ำนวนสุภำษติในเฟิงเสินเหยีย่นอีก้บั
ห้องสินฉบับพำกย์ไทยสมัยรัชกำลที่สองและส ำนวนแปลของววิฒัน์ 
ประชำเรืองวทิย์    
ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ /  ผู้วพิำกษ์ ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภำดำ 

  (11:35-11:45) 
ดร.สมฤดี เดชอมร 

 

  (11:45-12:00) 
 How did you come up with your research topic(s)? 
 How do you work on your research happily? 

 

12:00-13:00 รับประทำนอำหำรกลำงวนั  (หน้ำห้องสัมมนำอำคำร 5 ช้ัน 2)  
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 กลุ่มที่ 1   ห้อง 5602    ผศ. ดร. จักริน จุลพรหม : ประธำนกำรประชุม     กลุ่ม 2  ห้อง 5603   ดร. ดรุณี ดุจสิค : ประธานการประชุม กลุ่ม 3   ห้อง 5604    ผศ. ดร. อุสำ สุทธิสำคร : ประธำนกำรประชุม 

13.00-13.15 กำรยกระดบัหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม : กรณหีมู่บ้ำนดอนแก้ว 
 
 
ผศ.สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์ 

A Study of the Relationship of Test-Takers’ Language Ability and their Test-
Taking Strategies in Doing a Multiple-Choice English Reading  Comprehension 
Test 
ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธ์ิ 

อำควิกับคนไทย 
 
 
ดร. จินดำพร พนิพงทรัพย์ 

13.15-13.30 กลวธิีกำรใช้ภำษำแฝงอำรมณ์ขันในหนังสือ พอ็กเกตบุ๊คสมัยใหม่ 
แนวข ำขัน 
ผศ.สุวรรณำ งำมเหลอื 

มายาคติในหนงัสือท่องเท่ียวไทยLonely Planet 
 
อ.นฤมล จนัทรศุภวงศ ์

กำรศึกษำทฤษฎีกำรแปลภำษำไทยเป็นจีนและภำษำจีนเป็นไทย 
 
ดร. จุรี สุชนวนิช  /  ผู้วพิำกษ์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวลิ 

13.30-13.45 ภำพลักษณ์ชำวต่ำงชำติในสมัยพระบำทสมเดจ็พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว:
กำรศึกษำจำกจิตรกรรมฝำผนัง 
ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม 

Language Learning in the Realms of Voice-Based Chat Rooms 
 
ดร.สุประวีณ์ สุขรัตน์ฤทธ์ิ 

สำรสนเทศส ำคญัที่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครต้องกำรจำก
เวบ็ไซต์ของร้ำนหนังสือมือสอง 
อ.นฤมล รุจิพร 

13.45-14.00 Constructing Green Discourses in a Multimodal Text: A Case 
Study of ‘Eat Am Are’ Programme 
ดร.ภำสกร เช้ือสวย 

A Comparative Study of Postmodifiers Used in Business News in Leading 
Newspapers in Thailand, USA and UK 
อ.พรพรรณ บุญพฒันาภรณ์ 

กำรจัดเก็บและค้นคนืสำรสนเทศ: สถำนภำพและบริบทของ
สำรสนเทศศึกษำในประเทศไทย 
อ.ศรีอร เจนประพำพงศ์และดร.จอมขวญั ผลภำษี 
 

14.00-14.15 Foreignization in Thai Translation of Alice in Wonderland 
อ.รสสุคนธ์ รัตนธำดำ 

 
ดร.รติกร สิริสถิต 

 

14:15-14:30        รับประทำนอำหำรว่ำง  (หน้ำห้องสัมมนำอำคำร 5 ช้ัน 2) 
14:30-15:30       1)  รศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์  เล่ำประสบกำรณ์และให้ก ำลงัใจในกำรท ำวจิยั    2)  ประธำนกลุ่มย่อย 3 ห้องสรุปเนือ้หำสำระของแต่ละกลุ่ม     3)   คณบดสีรุปภำพรวมของงำน 55 ผลงำนวจิยั 
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