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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หอง ศร.3 – 202
ประธาน
เลขานุการ
เวลา
13.00 – 13.25 น.

13.25 – 13.50 น.

13.50 – 14.15 น.

14.15 – 14.40 น.

14.40 – 15.05 น.

ผศ.ดร.กังสดาล เชาววัฒนกุล
อาจารยอังกูร หงษคณานุเคราะห

เรื่อง
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝง
บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
(มน.สค.10/O109)
โดย ประพิม ปยางสุ และกัลยา วัฒยากร
การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ําเสีย
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง (มน.สค.24/O208)
โดย สัคพัศ แสงฉาย
ความขัดแยงจากการพัฒนาโครงการ วอเตอรฟรอนท
พัทยา ไทยแลนด (มน.สค.8/O100)
โดย นุชนา สกุลสถาพร และจุฑารัตน ชมพันธุ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา โรงไฟฟาพระนครใต
จังหวัดสมุทรปราการ (มน.สค.11/O117)
โดย ปรียานุช เลิศรัศมีมาลา และจุฑารัตน ชมพันธุ
ปญหากฎหมายอันเกี่ยวดวยเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุทางการแพทยเมื่อชายหรือหญิงคูสมรสถึงแกความตาย
(มน.สค.4/O30)
โดย วิณัฏฐา แสงสุข
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ประธาน
เลขานุการ
เวลา
15.05 – 15.30 น.

15.30 – 15.55 น.

15.55 – 16.20 น.

16.20 – 16.45 น.

16.45 – 17.10 น.

ดร.ปุรินทร นาคสิงห
อาจารยอมต จันทรังษี

เรื่อง
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร
(มน.สค.21/O189)
โดย ศาสตรินทร ตันสุน
การจัดการองคกรหนังสือพิมพทองถิ่นในเขตภาคใต
(มน.สค.16/O150)
โดย พิกุลทิพย ยุระพันธุ และอัตนันท เตโชพิศาลวงศ
ผลการสังเคราะหโครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาตนแบบ
การจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มน.สค.15/O149)
โดย วัชระ ขาวสังข และคณะ
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครปากเกร็ด (มน.สค.7/O92)
โดย ชัยรัตน วงศกิจรุงเรือง และคณะ
การเห็นคุณคาในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มน.สค.26/O224)
โดย เฉลิมขวัญ สิงหวี
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สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หอง ศร.3 – 204
ประธาน
เลขานุการ
เวลา
13.00 – 13.25 น.

13.25 – 13.50 น.

13.50 – 14.15 น.

14.15 – 14.40 น.

ผศ.วัชราภรณ อาจหาญ
ดร.สุรียรัตน บํารุงสุข

เรื่อง
นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี: การถายทอดเรื่องเลาพื้นบาน
ในอุษาคเนย (มน.สค.22/O192)
โดย รัตนพล ชื่นคา และคณะ
ลักษณะรวมอันเปนสากลของมนุษยชาติในนิทานพื้นบานอาเซียน
และเกาหลีใต: กรณีศึกษานิทานพื้นบานไทยเรื่องปลาบูทอง
และนิทานพื้นบานเกาหลีใตเรื่องคงจวีผัดจวี (มน.สค.6/O267)
โดย รัญวรัชญ พูลศรี และปพนพัชร กอบศิริธีรวรา
นิราศหนองคายฉบับสมุดฝรั่ง: การใชภาษาเชิงขบขัน
(มน.สค.19/O173)
โดย อรรถพร ดีที่สุด และเสาวณิต วิงวอน
การศึกษาความเชื่อมโยงระหวางคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติกับ
บทเรียนในหนังสือวรรณคดีวิจักษ เลม 4 – 6 (มน.สค.12/O121)
โดย อนุศักดิ์ เนตรานนท
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14.40 – 14.50 น.
14.50 – 15.15 น.
15.15 – 15.40 น.
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พักรับประทานอาหารวาง
เดี่ยวจะเขทะแย สามชั้น (มน.สค.9/O107)
โดย ณรงค เขียนทองกุล
การศึกษาวิเคราะหละครโทรทัศนเรื่อง “แรงเงา”
ตามแนวพุทธจริยศาสตรเถรวาท (มน.สค.25/O221)
โดย ธเนศ บรรทมสินธุ และวิทยา ศักยาภินันท
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หอง ศร.3 – 205

น

ประธาน
เลขานุการ
เวลา
13.00 – 13.25 น.

13.25 – 13.50 น.

)
13.50 – 14.15 น.

ดร.คเชนทร ตัญศิริ
ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี

เรื่อง
การเปรียบเทียบการแปรของเสียงวรรณยุกตภาษาญอ
ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสกลนคร (มน.สค.13/O138)
โดย ชณัญภิชา ภักดีไทย และอุมาภรณ สังขมาน
การศึกษารูปแบบการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
(มน.สค.30/O237)
โดย สินีนาฎ รัตนพันธุ และพุทธชาติ โปธิบาล
การศึกษาการใชภาษาในการเขียนเลาเรื่องของนักเรียน
ที่บกพรองทางการเรียนรู (มน.สค.18/O167)
โดย พิมลพร ลบบํารุง และพุทธชาติ โปธิบาล
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14.15 – 14.40 น.

14.40 – 14.50 น.
14.50 – 15.15 น.

15.15 – 15.40 น.

15.40 – 16.05 น.

การหลอมรวมสื่อของสื่อมวลชนทองถิ่น: กรณีศึกษาฝายขาว
สถานีโทรทัศนเอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มน.สค.5/O65)
โดย ขจร ฝายเทศ
พักรับประทานอาหารวาง
การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
ระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลก (มน.สค.28/O228)
โดย วิริยา หลาเพชร
A Study of Functional Categorization of Four-Word
Lexical Bundles in Ten ASEAN Key Persons’ One
Hundred Written-Speech Discourses (มน.สค.2/O20)
By Issariya Thaveesilpa
A Corpus-based Study of Metadiscoursal Boosters
in the Abstracts of Linguistics and Applied Linguistics
Theses Written in Thailand and in Inner-circle Countries
(มน.สค.1/O18)
By Krittaya Ngampradit

