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กำหนดกำร
สัมมนำภำยในคณะมนุษยศำสตร์ “นำเสนอควำมคืบหน้ ำ 55 ผลงำนวิจยั ”
วันที่ 16 พฤษภำคม 2556
ณ ห้ องสัมมนำ อำคำร 5 ชั้น 2
9:00-9:30
9:30-9:45

ห้ องสัมมนำอำคำร 5 ชั้น 2 1) ลงทะเบียน 2) คณบดีกล่ ำวเปิ ดงำน 3) แสดงควำมยินดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ใหม่ 4) ประธำนฝ่ ำยวิจยั ชี้แจงเรื่องกำรแบ่ งกลุ่มย่ อย
รับประทำนอำหำรว่ ำง (หน้ ำห้ องสัมมนำอำคำร 5 ชั้น 2)

9.45-10.15

กลุ่มที่ 1 ห้ อง 5602 ผศ. ดร. จักริน จุลพรหม : ประธำนกำรประชุ ม
กำรศึกษำเทียบภำษำจีนกับภำษำไทยเพือ่ ประโยชน์ ในกำรสอนและ
กำรแปล : กรณีศึกษำ ‘คำบอกเวลำ’

10.15-10.30

ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ ภำดำ/ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล/ดร.ดลฤทัย ขำวดีเดช
กำรสืบทอดลีลำและท่ ำรำตัวละครนำง: องค์ควำมรู้ นำฏศิลป์ ไทยของ
คุณครูบุนนำค ทรรทรำนนท์

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุ ขศรี
อคติชำติพนั ธุ์ในสื่ อภำพยนตร์ ไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540
อ.ฐนธัช กองทอง
ภำษำและเนือ้ หำในเพลงเกีย่ วกับน้ำท่ วมประเทศไทย พ.ศ. 2554 :
ภำพสะท้ อนสั งคมไทย
ผศ.ตวงรัตน์ คูหเจริญ
เรื่องเล่ ำคนชำยขอบต่ ำงชำติพนั ธุ์ในวรรณกรรมไทยร่ วมสมัย
พ.ศ.2545-2555
ดร. ธนิกำญจน์ จินำพันธ์

กลุ่ม 2 ห้ อง 5603 ดร. ดรุ ณี ดุจสิ ค : ประธำนกำรประชุม
(9:45-10:05)
A Study on EFL Teachers’ Awareness and Tolerance of Thai Undergraduate
Students’ Syntactic Writing Errors
ดร.ตัก๊ วา โบว์สุวรรณ์ / ผูว้ ิพากษ์ ดร.ฐนิษญา จิริยะสิ น

กลุ่ม 3 ห้ อง 5604 ผศ. ดร. อุสำ สุ ทธิสำคร : ประธำนกำรประชุ ม
ปรัชญำในคณิตศำสตร์ ไทยสมัย รัชกำลที่ 3

(10:55-11:05)

ผศ.จริยำ นวลนิรันดร์
อิทธิพลของกำรอบรมเลีย้ งดูแบบเอำใจใส่ และกำรสนับสนุนทำง
สั งคมที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมเอือ้ ต่ อสั งคมโดยมีควำมร่ วมรู้ สึกเป็ นตัว
แปรส่ งผ่ำน
ผศ.ดุลยำ จิตตะยโศธร
กำรสืบทอดควำมเป็ นจีนผ่ ำนกำรทำควำมเข้ ำใจควำมหมำยและ
สั ญลักษณ์ ทำงศำสนำของชำวจีนสู่ ลูกหลำนชำวไทย
รศ.เรือนแก้ ว ภัทรำนุประวัติ
บทบำทภำครัฐในกำรส่ งเสริมกำรมีส่วนร่ วมเพือ่ กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมของโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อ
ชุมชนอย่ ำงรุ นแรง
อ.สุ กญ
ั ญำ สุ ขวิบูลย์
ธุรกิจและอุตสำหกรรมกับ CSR เพือ่ สั งคมและสิ่งแวดล้อม

ดร. ณฐาพร ศรี จานง

อ.สุ จรรยำ จันทรศิริ

(10:05-10:25)
The Use of ICTs in English Reading of Thai
EFL MBA StudentsStudying in Thailand/
ดร.ณุวีร์ ชมพูชาติ / ผูว้ ิพากษ์ ดร. ณฐาพร ศรี จานง
(10:25-10:45)
A Genre Analysis of Research Article Discussions in Applied Linguistics
ดร. ดรุ ณี ดุจสิ ค / ผูว้ ิพากษ์ ดร.จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร
(10:45-10:55)
Activating English Learning of ESL/EFL Learners with Performance-based
Learning: Framework, Discussion, and Implications
ดร.ฐนิษญา จิริยะสิ น
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11.15-11.30

กลุ่มที่ 1 ห้ อง 5602 ผศ. ดร. จักริน จุลพรหม : ประธำนกำรประชุ ม
ตำรำกำรสอนภำษำไทยให้ ชำวต่ ำงชำติในมหำวิทยำลัยไทย

11.30-11.45

ดร.ดลฤทัย ขำวดีเดช
ลักษณะเด่นของร้ อยกรองกำรเมืองช่ วง พ.ศ. 2550-2555

11.45-12.00

ผศ.ปรมำภรณ์ ลิมป์ เลิศเสถียร
บทเพลงเพื่อแม่ : วรรณกรรมคำสอนร่ วมสมัย

ผศ.สุ นันท์ ภัคภำนนท์

กลุ่ม 2 ห้อง 5603 ดร. ดรุ ณี ดุจสิ ค : ประธานการประชุม
(11:05-11:15)
Developing Learner Autonomy Through the Use of Out-of-Class Blogging Projects
ดร.จันทร์ฉาย วงศ์โพธิสาร
(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. จันทร์ปรี ยา บุณยรัตพันธ์
(11:25-11:35)
Critical Thinking of Thai students Evaluated from English Language Reading
Tasks: Looming or Shining phenomena?
ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์
(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

รับประทำนอำหำรกลำงวัน (หน้ ำห้ องสัมมนำอำคำร 5 ชั้น 2)

กลุ่ม 3 ห้ อง 5604 ผศ. ดร. อุสำ สุ ทธิสำคร : ประธำนกำรประชุ ม
กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริจำคโลหิตของผู้ที่มำบริจำคโลหิต ณ
ศู นย์ บริกำรโลหิตแห่ งชำติ สภำกำชำดไทย
ผศ. ดร.อุสำ สุ ทธิสำคร
กำรศึกษำประเภทเสี ยงและควำมหมำยของคำในกลุ่ม
ภำษำต่ ำงประเทศ
อ.นิวฒ
ั น์ นิมมำนวรวงศ์
กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรแปลสำนวนสุ ภำษิตในเฟิ งเสิ นเหยีย่ นอีก้ บั
ห้ องสินฉบับพำกย์ไทยสมัยรัชกำลที่สองและสำนวนแปลของวิวฒ
ั น์
ประชำเรืองวิทย์
ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล / ผู้วพิ ำกษ์ ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ ภำดำ
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13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.15
14:15-14:30
14:30-15:30

กลุ่มที่ 1 ห้ อง 5602 ผศ. ดร. จักริน จุลพรหม : ประธำนกำรประชุ ม
กำรยกระดับหมู่บ้ำนท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีหมู่บ้ำนดอนแก้ว

ผศ.สุ รีย์วรรณ เสถียรสุ คนธ์
กลวิธีกำรใช้ ภำษำแฝงอำรมณ์ ขันในหนังสือ พ็อกเกตบุ๊คสมัยใหม่
แนวขำขัน
ผศ.สุ วรรณำ งำมเหลือ
ภำพลักษณ์ ชำวต่ ำงชำติในสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ ำเจ้ ำอยู่หัว:
กำรศึกษำจำกจิตรกรรมฝำผนัง
ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม
Constructing Green Discourses in a Multimodal Text: A Case
Study of ‘Eat Am Are’ Programme
ดร.ภำสกร เชื้อสวย
Foreignization in Thai Translation of Alice in Wonderland
อ.รสสุ คนธ์ รัตนธำดำ

กลุ่ม 2 ห้อง 5603 ดร. ดรุ ณี ดุจสิ ค : ประธานการประชุม
A Study of the Relationship of Test-Takers’ Language Ability and their TestTaking Strategies in Doing a Multiple-Choice English Reading Comprehension
Test
ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิ ทธิ์
มายาคติในหนังสื อท่องเที่ยวไทยLonely Planet
อ.นฤมล จันทรศุภวงศ์
Language Learning in the Realms of Voice-Based Chat Rooms
ดร.สุประวีณ์ สุขรัตน์ฤทธิ์
A Comparative Study of Postmodifiers Used in Business News in Leading
Newspapers in Thailand, USA and UK
อ.พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์

กลุ่ม 3 ห้ อง 5604 ผศ. ดร. อุสำ สุ ทธิสำคร : ประธำนกำรประชุ ม
อำคิวกับคนไทย

ดร. จินดำพร พินพงทรัพย์
กำรศึกษำทฤษฎีกำรแปลภำษำไทยเป็ นจีนและภำษำจีนเป็ นไทย
ดร. จุรี สุ ชนวนิช / ผู้วพิ ำกษ์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
สำรสนเทศสำคัญที่ผ้ บู ริโภคในเขตกรุ งเทพมหำนครต้ องกำรจำก
เว็บไซต์ ของร้ ำนหนังสือมือสอง
อ.นฤมล รุ จิพร
กำรจัดเก็บและค้นคืนสำรสนเทศ: สถำนภำพและบริบทของ
สำรสนเทศศึกษำในประเทศไทย
อ.ศรีอร เจนประพำพงศ์ และดร.จอมขวัญ ผลภำษี

ดร.รติกร สิ ริสถิต

รับประทำนอำหำรว่ ำง (หน้ ำห้ องสัมมนำอำคำร 5 ชั้น 2)
1) รศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ เล่ ำประสบกำรณ์ และให้ กำลังใจในกำรทำวิจยั 2) ประธำนกลุ่มย่ อย 3 ห้ องสรุปเนือ้ หำสำระของแต่ละกลุ่ม 3) คณบดีสรุปภำพรวมของงำน 55 ผลงำนวิจยั
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