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กาํหนดการ 

การประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติ 

สรรพศาสตร ์สรรพศิลป์ ประจาํปี 2561 
วนัพฤหสับดทีี 28 มถิุนายน 2561 

ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร ์

 

เวลา (น.) กิจกรรม 

08.00 – 09.00  ลงทะเบยีน 

09.00 – 09.20 พธิเีปิดการประชุม ณ หอ้ง 107-108 หอ้งรมินํา ชนั   

คณะศลิปศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

09.20 – 09.30 พธิมีอบเกยีรตบิตัรและรางวลัการนําเสนอบทความดเีดน่ 

ณ หอ้ง 107-108 หอ้งรมินํา ชนั  คณะศลิปศาสตร์ ท่าพระจนัทร ์

09.30 – 10.30  การปรบัตวัและการปรบัปรงุหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาในยุค 

Thailand 4.0 

ณ หอ้ง 107-108 หอ้งรมินํา ชนั  คณะศลิปศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

วิทยากร: 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาล ีเจรญิลาภนพรตัน์  

(รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธติ ิ 

(คณบดคีณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล) 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.จเร สงิหโกวนิท์  

(คณบดคีณะภาษาและการสอืสาร สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร)์ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อนิทจามรรกัษ์ 

(รองคณบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยันเรศวร) 

ผูด้าํเนินรายการ: 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เออืรกัสกลุ 

(คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

10.30 – 10.45  พกัรบัประทานอาหารว่างและเครืองดืม 

ณ หอ้ง 107-108 หอ้งรมินํา ชนั 1 คณะศลิปศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์
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เวลา (น.) กิจกรรม 

10.45 – 12.00  

  

การนําเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที 1 

กลุ่ม 1 (ห้อง LA 206 – 207 ) 

บทความ เรอืง “ระบบเสยีงภาษาลาวบา้นสบคาํ ตําบลเวยีง  

อําเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย” 

นําเสนอโดย: เหมอืนฝัน พู่พนัธ ์

บทความ เรอืง “การศกึษาขอ้ผดิพลาดในการแปลประโยคภาษาจนี

เป็นภาษาไทยของนกัศกึษาจนีแลกเปลยีน” 

นําเสนอโดย: Hong Nie 

บทความ เรอืง “วเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดการเขยีนเรยีงความภาษาไทยของ

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ทมีภีาษามลายูเป็นภาษาแม่ : การศกึษา

ในพนืทสีามจงัหวดัชายแดนใต”้ 

นําเสนอโดย: นูรลุฮูดา หะยสีะนิ 

บทความ เรอืง “การศกึษาการออกเสยีงพยญัชนะทา้ยคาํเสยีงเดยีวใน

ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชาวมง้ชนัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีน

บา้นรม่เกลา้ จงัหวดัพษิณุโลก” 

นําเสนอโดย: พระหลา้ มหาวงศกลู 

เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี

กลุ่ม 2 (ห้อง LA 202 – 203) 

บทความ เรอืง “ความเขา้ใจและการปฏบิตัติามหลกัธรรมเรอืง 

ความสนัโดษของนกัศกึษามหาปชาบดเีถรวีทิยาลยั อําเภอปักธงชยั 

จงัหวดันครราชสมีา” 

นําเสนอโดย: พรรณพพิา มนี้อย 

บทความ เรอืง “การบนสงิศกัดสิทิธขิองชาวพุทธในสงัคมไทย” 

นําเสนอโดย: ยุพารกัษ์ ชนะบวรวฒัน์ 

บทความ เรอืง “คณุคา่ของพระอุโบสถในวดัประจํารชักาลท ี1  

วดัประจํารชักาลท ี5 และวดัประจํารชักาลท ี9” 

นําเสนอโดย: ศภุชยั รุง่เรอืงอุไร 

เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี
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เวลา (น.) กิจกรรม 

กลุ่ม  (ห้อง LA 201) 

บทความ เรอืง “การใชค้ํากรยิาของผูเ้รยีนภาษาญีปุ่ นชาวไทย 

กรณีศกึษา การใชอ้กรรมกรยิาและสกรรมกรยิาทมีคีู”่ 

นําเสนอโดย: ณฐัวด ีโฆรวสิ 

บทความ เรอืง “การศกึษาปัญหาการออกเสยีงและการรบัรูเ้สยีง

พยญัชนะเดยีวภาษาญปีุ่ นของผูเ้รยีนชาวไทยถนิใต”้ 

นําเสนอโดย: ชยัยศ รองเดช 

บทความ เรอืง “การศกึษากลวธิกีารใชส้รรพนามบรุษุท ี  ของผูเ้รยีน

ภาษาไทยชาวญปีุ่ น” 

นําเสนอโดย: กานต์ภพ จํารญูวงษ์ 

บทความ เรอืง “สอืผสมวจันภาษาของเดก็ไทย: กรณีศกึษาเชงิ

พฒันาการต่อเนืองในเดก็ไทยวยั 0-6 ปี” 

นําเสนอโดย: ผศ.ดร.สธุาสนิี ปิยพสนุทรา 

 เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี

12.00 – 13.00  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  

ณ หอ้ง 107-108 หอ้งรมินํา ชนั  คณะศลิปศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

13.00 – 14.00 

  

 

การนําเสนอผลงานวิชาการ (ต่อ) 

กลุ่ม 1 (ห้อง LA 206 – 207 ) 

บทความ เรอืง “Timeless Discrimination: Sexism and its Global 

Development” 

นําเสนอโดย: ณธกร เสถยีรชยากร 

บทความ เรอืง “Textbooks:  Beyond just knowledge – Identity 

Construction in Textbooks” 

นําเสนอโดย: แสงพลอย วรรณประเสรฐิ 

บทความ เรอืง “Transitivity Analysis of Children’s Classics – Five 

of the Classic Tales by Beatrix Potter and a Modern Little Red 

Riding Hood as Test Cases for “The Full-Time Mother”” 

นําเสนอโดย: กลุรดา ชรีนรวนิชย์ 

เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี
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เวลา (น.) กิจกรรม 

กลุ่ม 2 (ห้อง LA 202 – 203) 

บทความ เรอืง “คนเอเชยีในบงัคบัต่างประเทศกบัการสรา้งความเป็น

พลเมอืงของสยามสมยัใหม”่ 

นําเสนอโดย: ศวิศลิป์ จุย้เจรญิ 

บทความ เรอืง “บทวเิคราะห์ทมีาและพลวตัรแนวความคดิทางการ

เมอืงไทยเรอืง “พ่อขนุ”” 

นําเสนอโดย: อทิธเิดช พระเพช็ร 

บทความ เรอืง “ชเินเรยี: คนัฉ่องสอ่งอตัลกัษณ์” ขนุนางสเปน 

นําเสนอโดย: ดร.เปียมศกัด ิหงสจ์ํารสัศลิป์ 

เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี

กลุ่ม  (ห้อง LA 201) 

บทความ เรอืง “บทบาทของขนมปังดาํต่อระบบชนชนัของรสัเซยี

ในชว่งศตวรรษท ี19-20” 

นําเสนอโดย: ดร.กณัฐศัศา พงษ์หริญั 

บทความ เรอืง ““สภาพสงัคมและจติวญิญาณของคนในชนบทสมยั

สหภาพโซเวยีต”ผา่นทางผลงานวรรณกรรมของ Vasily Shukshin 

เรอืง The Villagers” 

นําเสนอโดย: ปิยาภรณ์ คงแสงภกัด ิ

บทความ เรอืง “การสอืสารเรอืงมารยาทสาํหรบันกัท่องเทยีวจนีผา่น

คูม่อืท่องเทยีวไทย” 

นําเสนอโดย: Guangyi Wu 

 เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี

14.00 – 14.30  รบัประทานอาหารว่างและเครืองดืม  

ณ หอ้ง 107-108 หอ้งรมินํา ชนั  คณะศลิปศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

14.30 – 16.00 

  

 

การนําเสนอผลงานวิชาการ (ต่อ) 

กลุ่ม 1 (ห้อง LA 206 – 207 ) 

บทความ เรอืง “ทมีาของชอืคลองในพนืทฝัีงธนบรุ ีจงัหวดั

กรงุเทพมหานคร” 

นําเสนอโดย: อญัชลนิ ปานทอง 
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เวลา (น.) กิจกรรม 

บทความ เรอืง “ขอ้ความในสมัพนัธสารคาํทํานายดวงชะตาใน

หนงัสอืพมิพ์ภาษาไทย” 

นําเสนอโดย: อรรคกานต์ สนธชิ่วย 

บทความ เรอืง “ลลิติพระลอ: กลวธิกีารใชค้ําและการใชภ้าพพจน์

เปรยีบเทยีบในบทพรรณนาคราํครวญ” 

นําเสนอโดย: ปารชิาต ิคลฉีายยา 

บทความ เรอืง “การตคีวามฉาก “ตลาด” ในฐานะพนืทจีากนวนิยาย

องิประวตัศิาสตรเ์รอืงบพุเพสนันิวาส” 

นําเสนอโดย: วรณุญา อจัฉรยิบด ี

เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี

กลุ่ม 2 (ห้อง LA 202 – 203) 

บทความ เรอืง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครยีดในงาน วฒันธรรม

องคก์าร ความเชอือํานาจควบคมุและคุณภาพชวีติในการทํางานของ

เจา้หน้าทอีาสาสมคัรทหารพราน สงักดักรมทหารพรานท ี44  

จ.ปัตตานี” 

นําเสนอโดย: อสิรชยั หงษ์ชาต ิ

บทความ เรอืง “การรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองค์การ ความผกูพนัต่อ

องคก์าร พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทดีขีององคก์ารและความสขุใน

การทํางานของเจา้หน้าทตีํารวจ: กรณีศกึษาเจา้หน้าทตีํารวจสงักดั

กองกาํกบัการ  กองบงัคบัการตํารวจสนัตบิาล 

นําเสนอโดย: สชุนา ฟองอนนัตรตัน์ 

บทความ เรอืง “กระบวนการสรา้งมารยาทของสงัคมไทย” 

นําเสนอโดย: ปกรณ์สทิธ ิฐานา 

บทความ เรอืง “ประเทศไทยกบัการบรหิารจดัการลุ่มนําโขงวา่ดว้ย

แผนพฒันาการเดนิเรอืระหว่างประเทศในแมนํ่าลา้นชา้ง-แมนํ่าโขง 

พ.ศ. 2558-2568” 

นําเสนอโดย: วชริวชัร งามละมอ่ม 

เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี
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กลุ่ม  (ห้อง LA 201) 

บทความ เรอืง “ภาพลกัษณ์สาวน้อย Neko Musume ทปีรากฏ

ออกมาในผลงานGeGeGe no Kitaro” 

นําเสนอโดย: ธารทพิย์ มว่งโมรา 

บทความ เรอืง “กลวธิปีฏเิสธคาํชกัชวน : ศกึษาเปรยีบเทยีบการ

โกหกในภาษาญปีุ่ น – ไทย” 

นําเสนอโดย: พรรษวชัร ์อนิทาภริตั 

เสวนาแลกเปลยีนเรยีนรูแ้ละตอบขอ้ซกัถามช่วงทา้ย  

ประมาณ 15 – 20 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


