ตารางการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 สมาคมญีป่ นุ่ ศึกษาแห่งประเทศไทย "จากเฮเซสู่เรวะ"
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
A
ผู้ดาเนินรายการ: ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
13.30 - 14.00

Room 1
(LA 201)

การฟืน้ ฟูท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น:
ศึกษาเปรียบเทียบ “คุโระคะเบะสแควร์
โมเดล” จังหวัดชิกะ กับพืน้ ที่เมืองเก่าย่าน
“หับโห้หิ้น”จังหวัดสงขลาและพืน้ ที่เมือง
เก่าตาบลในเวียง จังหวัดแพร่

ผู้วิพากษ์: รศ.ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ

14.00 -14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 16.00

Buddhist Image Carvers in
นโยบายและสภาพปัจจุบัน
The Benefits of Studying in
ตัวละครอมนุษย์กบั วัฒนธรรมศึกษา
Modern and Contemporary Japan: ในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัย Japan and the Achievements of
ในมังงะญี่ปุ่น
Matsuhisa Hōrin
ในประเทศญี่ปุ่น
Thai Students Receiving
a Japanese Government
(Monbukagakusho-MEXT)
Scholarship from
1954 to 2014

ผู้วิพากษ์: ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต

ผู้วิพากษ์: ผศ.ดร.นรีนุช ดารงชัย

Alin Gabriel Tirtara

ฉันทนา จันทร์บรรจง

เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง

อ.ดร.ทรายแก้ว ทิพากร

ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์

สุพัตรา โพธิ์ทอง

ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา

15.00 - 15.30
การศึกษานาร่องการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
ของผู้เรียนชาวไทย
กรณีศึกษาการอ่านด้วยกลวิธี
Slash Reading

15.30 - 16.00
การเปรียบเทียบลักษณะทาง
กลสัทศาสตร์ของเสียงสระสั้นยาวใน
ภาษาญี่ปุ่น
ที่ออกเสียงโดย
ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเหตุ: นาเสนอผลงาน บทความละ 20 นาที และวิพากษ์บทความประมาณ 10 นาที

B

Room 2

ผู้ดาเนินรายการ: ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
13.30 - 14.00
ประสิทธิผลของภาษาที่ใช้ใน
การเล่าเรือ่ งและระดับความสามารถ
ทางภาษาในการอ่านภาษาที่สอง

14.00 -14.30
การวิเคราะห์สานวนคันจิประสม 4
ตัวอักษรที่มี
ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น

(LA 202-203)

14.30 - 15.00
การแสดงการรับผลประโยชน์ของกริยา
"ให้" ในภาษาไทยที่
ทาหน้าที่เป็นคาบุพบท :
เปรียบเทียบกับกริยาช่วย
「〜てあげる/〜てくれる/
てもらう」

ผู้วพิ ากษ์: ผศ.ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์

ผู้วพิ ากษ์: ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

ธัญญารัตน์ สงวนศรี

ในภาษาญี่ปุ่น

ผู้วพิ ากษ์: อ.ดร.ธวัช คาทองทิพย์

นภสินธุ์ แผลงศร

สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล

ผู้วพิ ากษ์: รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

ผู้วพิ ากษ์: ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกชุ ิม่า

ธิตสิ รณ์ แสงอุไร

ชัยยศ รองเดช

15.00 - 15.30

15.30 - 16.00

หมายเหตุ: นาเสนอผลงาน บทความละ 20 นาที และวิพากษ์บทความประมาณ 10 นาที

C
ผู้ดาเนินรายการ: ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา
13.30 - 14.00

Room 3
(LA 206-207)

14.00 -14.30

14.30 - 15.00

Iwaya Sazanami’s Views on
Children’s Literature and
Education as Tools for
Nation Building

บทบาทของความฝันใน
บันทึกซะระฌินะ

ความเป็นมนุษย์ในอมุษย์
โทโนะโมะโนะกะตะริ
ของมิสุกิ ชิเกะรุ

ผู้วิพากษ์: ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล

ผู้วิพากษ์: ผศ.ดร.กณภัทร รื่นภิรมย์

Lisa Maria Sara Anna Beké

ผู้วิพากษ์: ผศ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

อรรถยา สุวรรณระดา

ภัทร์อร พิพัฒนกุล

หมายเหตุ: นาเสนอผลงาน 20 นาที และวิพากษ์และถามตอบ 10 นาที
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ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่มีอิทธิพล
การเปรียบเทียบการใช้คา
ต่อชนชั้นนักรบ
แทนตัวคู่สนทนาในภาษาญี่ปุ่นและ
และความสัมพันธ์นาย-บ่าว
ภาษาไทย: กรณีศึกษาในเรือ่ งสั้น
ในนิยายสงครามสมัยกลาง
ญี่ปุ่นแปลไทย
ของญี่ปุ่น
ผู้วิพากษ์: อ.ดร.นาใส ตันติสขุ

สุวภา ธีรกิตติกุล

ผู้วิพากษ์: ผศ.ดร.ชมนาด ศีตสิ าร

ร้อยแก้ว สิรอิ าชา

