การนาเสนอบทความประชุมวิชาการพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. อาคารหอประวัติ (วังแดง)
Room 1: อีสาน ลุ่มน้าโขง รัฐชาติ ในกระบวนการช่วงชิงความหมาย
Room 1 : อีสาน ลุ่มน้าโขง รัฐชาติ ในกระบวนการช่วงชิงความหมาย
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1

13.00-13.25 น.

2

13.25-13.50 น.

3

13.50-14.15 น.

4

14.15-14.40 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

8

16.05-16.30 น.

‘ไทบ้านเดอะซีรีส์’: “ผู้บ่าวไทบ้าน”
และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน
“เมือง” กับ“ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้
แรงงาน”: ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย: กรณีศึกษา
ผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร
ภาษาไทยกับการครอบงาของอาณานิคมสยามเหนือ
มณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ความหลากหลายทีไ่ ม่หลากหลายของวาทกรรมการ
พัฒนาพื้นที่หนองหารสกลนคร
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
ชุมชนจินตกรรมในประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรม:
การพัฒนากรอบความคิด
โส้ราลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
หน่วยงานรัฐในงานประเพณี
พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถิ่นจากลุม่ น้าโขงสู่ลุ่มน้ามูลและ
ลุ่มน้าสาขา
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่าน
คาลงท้าย “ละเบ๋อ”

ผู้นาเสนอ
สุเมธ รักษ์จันทร์
สมพงศ์ อาษากิจ
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ชาคริต ชาญชิตปรีชา จิตติ กิติ
เลิศไพศาล/ พสุธา โกมลมาลย์/
ชัยมงคล โชติวัฒน-ตระกูล
มนตรา พงษ์นิล
ภูริภมู ิ ชมพูนุช/ พสุธา โกมล
มาลย์
พงษ์เทพ บุญกล้า
กันยารัตน์ มะแสงสม

ผู้วิจารณ์บทความ
1.รศ.ดร.ไชยันต์
รัชชกูล ม.พะเยา
2.อ.ดร.แก้วตา
จันทรานุสรณ์
ม.ขอนแก่น

ผู้ดาเนินรายการ
อ.ชุติพงษ์
คงสันเทียะ
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ
อ.ปิยะนุช
พุทธวงศ์

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
วังแดง 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. อาคารหอประวัติ (วังแดง)
Room2: ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีลุ่มน้าโขง
Room 2 : ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีลุ่มน้าโขง
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1

13.00-13.25 น.

2
3

13.25-13.50 น.
13.50-14.15 น.

4

14.15-14.40 น.

5

14.50-15.15 น.

6
7

15.15-15.40 น.
15.40-16.05 น.

8

16.05-16.30 น.

การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชน
ภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม
ความสาคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้าง
โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาว
เขมรใน“พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้า
กรุงกัมพูชาธิบดี พระราชดาเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมีย
อัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906”
เอกสารใบลานวั ด กลางมิ่งเมื อ ง อ าเภอเมื อ งร้ อ ยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด : การสารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก
มายาคติ ว่ า ด้ ว ยความเป็ น ลาว ความก้ า วหน้ า และ
คอมมิวนิสต์
การเปลี่ยนศาสนาที่ปรากฏในจารึกเขมรโบราณ
พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแต่ฝั่งขวา : ว่าด้วยการเมืองใน
ประวัติศาสตร์ลาว-ไทย
“ความรักของชนชั้นกลางไทย” ในบทเพลง
สุนทราภรณ์ พ.ศ. 2482-2515

ผู้นาเสนอ
วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ธีระวัฒน์ แสนคา
กัณฐาภรณ์ ทองขาว

บุญชู ภูศรี
พระระพิน พุทธิสาโร
ทรงธรรม ปานสกุณ
สมฤทธิ์ ลือชัย
บุญพิทักษ์ เสนีบุรพทิศ

ผู้วิจารณ์บทความ

ผู้ดาเนินรายการ

1.รศ.ดร.ทวีศลิ ป์ สืบ
ผศ.ดร.ไกรฤกษ์
วัฒนะ
ศิลาคม
ม.มหาสารคาม
มรภ.อุดรธานี
2.รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ
ผศ.หัสดิน
แก้ววิชิต

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
วังแดง 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. อาคารหอประวัติ (วังแดง)
Room 3: ทุนนิยม แรงงานข้ามแดน ในโลกเสรีนิยมใหม่
Room 3 : ทุนนิยม แรงงานข้ามแดน ในโลกเสรีนิยมใหม่
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1
2

13.00-13.25 น.
13.25-13.50 น.

อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง:
้
ผลต่อภาคอีสาน
พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา

3

13.50-14.15 น.

ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่

4

14.15-14.40 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสญ
ั ชาติลาว และ
ผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในบริเวณพื้นที่
อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี”
และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว
การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสภาวะ โลกาภิวัตน์ท้องถิ่น
ข้ามท้องถิ่น

ผู้นาเสนอ

ผู้วิจารณ์บทความ

พิภู บุษบก
จตุพร ดอนโสม
พัชรินทร์ ลาภานันท์
รักชนก ชานาญมาก
สุภกาญจน์ แสนคา
รักชนก ชานาญมาก
พัชรินทร์ ลาภานันท์
พุทธินันทน์ บุญเรือง

1.ศ.ดร.อานันท์
กาญจนพันธุ์
ม.เชียงใหม่
2.ผศ.ดร.เบญจวรรณ
นาราสัจจ์ ม.ขอนแก่น

เบญจพร โคกแปะ
พัชรินทร์ ลาภานัน
ศุภกฤต ปิติพัฒน์
สุพจน์ สกุลแก้ว
ธันยมัย รังสิกรรพุม
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
พิสิษฐิกุล แก้วงาม

ผู้ดาเนินรายการ
อ.ชัยพงษ์
สาเนียง
ม.เชียงใหม่

ฝ่ายอานวยการ
อ.ธัชวรรธน์
หนูแก้ว

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
วังแดง 3

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. อาคารหอประวัติ (วังแดง)
Room 4: ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการแย่งชิงทรัพยากร
Room 4 : ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการแย่งชิงทรัพยากร
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1
2

13.00-13.25 น.
13.25-13.50 น.

3

13.50-14.15 น.

4

14.2514.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

เพศวิถีกับการค้ามนุษย์
อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระทา
รุนแรงในครอบครัว
การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา:
เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรีอีสาน
บทกลอนขับลากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่าน
พิธีกรรมการเหยาของกลุม่ ชาติพันธุ์ ผู้ไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน : แนวคิดการจัดการ
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันของ "แม่ญิง" ประมงพื้นบ้าน
หลังการสร้างเขื่อนราษีไศล
การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนภัยพิบัติ
อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้นาเสนอ

ผู้วิจารณ์บทความ

ผู้ดาเนินรายการ

ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
ยศวดี นิรารมย์

1.อ.ดร.พัชรินทร์
ลาภานันท์
ม.ขอนแก่น
2.ผศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
มรภ.อุดรธานี

อ.กิติมา ขุนทอง
มรภ.สกลนคร

ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
เกรียงไกร ผาสุตะ

ชัยณรงค์ ศรีรักษ์
เขวิกา สุขเอี่ยม
ปัทถาพร สุขใจ
วรรณภา วงษ์พินิจ
ณัฐพงษ์ ราชมี
จักรพันธ์ ผาพรม

ฝ่ายอานวยการ
อ.กัญญาภัค
บึงไสย์

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
วังแดง 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 6 ห้อง 1601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Room 5: การเมือง นโยบาย ธรรมาภิบาล
Room 5 : การเมือง นโยบาย ธรรมาภิบาล
ลาดับ
ช่วงเวลา
1

13.00-13.25 น.

2

13.25-13.50 น.

3

13.50-14.15 น.

4

14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

ชื่อบทความ

ผู้นาเสนอ

การประเมินความต้องการจาเป็นในการสร้าง
สมสมัย ไวถนอมสัตว์
เครือข่ายประชารัฐของประชาชน หมู่บ้านดง
ประทีป มากมิตร
ไม้แดง ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี
อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย: การทดลอง พิสิษฐิกุล แก้วงาม
วิเคราะห์จากห้องเรียน
ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
อภินันท์ ทะสุนทร
การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540- พุทธสุดา หนุดหละ
2556
การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารราย สุเนตร ม้าทอง
สัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง : ศึกษา
ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2557
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบาย
พระทานนุวัตร หัสดร
สาธารณะ
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้าง
ขวัญชัย อัตโณ
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เจนรบ พละเดช
ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
เจนรบ พละเดช
ประชาสังคม (ศูนย์นาร่อง) ในการต่อต้านการ
ขวัญชัย อัตโณ
ทุจริต สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต ๔ (ปปท.เขต ๔)

ผู้วิจารณ์บทความ
1.ผศ.ดร.กฤษฎา
ณ หนองคาย
มรภ.อุดรธานี
2.อ.ดร.เกรียงไกร
ธุระพันธ์
มรภ.อุดรธานี

ผู้ดาเนินรายการ
อ.ธนศักดิ์
โพธิ์ศรีคุณ
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ
ผศ.เอกชัย
จารุเนตรวิลาส

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
ชั้น 6
ห้อง 1601

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 6 ห้อง 1606 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Room 6: การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
Room 6 : การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1

13.00-13.25 น.

2
3
4

13.25-13.50 น.
13.50-14.15 น.
14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

8

16.05-16.30 น.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0

ผู้นาเสนอ

บุญช่วย กิตติวิชญกุล
พระทานนุวัตร หัสดร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ยุวเรศ หลุดพา
กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่
ภูกิจ ยลชญาวงศ์
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทาง พล เหลืองรังษี
การศึกษา อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมใน อิราวัฒน์ ชมระกา
องค์กร คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ที่ส่งผล กิ่งดาว จินดาเทวิน
ต่อความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาศิริ เขตปิยรัตน์
ภาครัฐในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมสั ง คหวั ต ถุ 4 ในการ จิรวัฒน์ ทิพยรส
พั ฒ นานั ก ศึ กษาบทม.593 สาขาวิ ชาการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานในสถาน ภูกิจ ยลชญาวงศ์
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงแรมในระดับ
เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ
5 ดาว กรณีศึกษาโรงแรมในย่านอโศก
กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจารณ์บทความ

ผู้ดาเนินรายการ

1.ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ ผศ.เชิดชาย บุตดี
มรภ.อุดรธานี
มรภ.อุดรธานี
2.อ.ดร.ณัชปภา วาสิงหน
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ
อ.ดร.จุฬาวดี
มีวันคา

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
ชั้น 6
ห้อง 1606

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 6 ห้อง 1605 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Room 7: เศรษฐกิจเพื่อการดารงชีพ
Room 7: เศรษฐกิจเพื่อการดารงชีพ
ลาดับ
ช่วงเวลา
1

13.00-13.25 น.

2

13.25-13.50 น.

3

13.50-14.15 น.

4

14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

8

16.05-16.30 น.

ชื่อบทความ

เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่ง
ทุนสังคมเพื่อความอยูร่ อดในศตวรรษที่ 21
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแล
ของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์
การทางานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุ
ไทย
อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่
อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ที่มีต่อ
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านอาชีพบนฐาน
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุพิการ
ร่วม
ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลูกทุเรียนหลงลับ
แล ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวใน
จังหวัดมหาสารคาม

ผู้นาเสนอ
ทศพร แก้วขวัญไกร
สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร
รักชนก คชานุบาล
สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล
ศิริกานดา แหยมคง
ธรรมเนียบ แก้วหอมคา

ประภัสสร ปรีเอี่ยม
วิไลวรรณ ศรีหาตา
ชลิดา แย้มศรีสุข

ผู้วิจารณ์บทความ

ผู้ดาเนินรายการ

1.รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผา อ.กิติยวดี สีดา
ชัยสวัสดิ์
มรภ.อุดรธานี
มรภ.เพชรบูรณ์
2.ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ
ผศ.ธนัญญา
ธีระอกนิษฐ์

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
ชั้น 6
ห้อง 1605

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 7 ห้อง 1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Room 8: วัฒนธรรมพื้นถิ่นข้ามพรมแดน
Room 8: วัฒนธรรมพื้นถิ่นข้ามพรมแดน
ลาดับ
ช่วงเวลา

ชื่อบทความ

1

13.00-13.25 น.

ประเพณีชนควาย: เกาะสมุย

2

13.25-13.50 น.

3
4

13.50-14.15 น.
14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

ความรู้อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้ายลาด
อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
เยาวชนลุ่มน้าโขงใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรม
พื้นบ้าน เรื่อง พระสุธน – มโนราห์
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
บุญประเพณีญ้อชายแดน : มิติทางวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน สองฝั่งโขง ไทย-ลาว

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

ผู้นาเสนอ
ณัฐดนัย พยัฆพันธ์
พิสิฐ นิลเอก
คมกริช บุญเขียว
กัลยา ยศคาลือ
ภานุวัฒน์ วรจินต์

อภิรดี แข้โส
อธิราชย์ นันขันตี
สุวิมล คาน้อย
การศึกษาเปรียบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและ วิชญ์ จอมวิญญาณ์
วัฒนธรรมริมแม่น้าโขง โดยใช้ข้อมูลระบบภูมิ
ชฎล นาคใหม่
สารสนเทศ กรณีศึกษา บ้านปากโสม อาเภอสังคม อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
จังหวัดหนองคายและบ้านลาดเจริญอาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
คมกริช บุญเขียว
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ผู้วิจารณ์บทความ
1.อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
ม.กาฬสินธุ์
2.อ.ใจสคราญ จารึกสมาน
มรภ.เพชรบูรณ์

ผู้ดาเนินรายการ

ฝ่ายอานวยการ

อ.สิริรตั น์ จันทร์มาลา อ.ศรันยา
มรภ.อุดรธานี
ฉัตรเดชา

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
ชั้น 7
ห้อง 1701

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 7 ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Room 9: สถานการณ์สุขภาพกับงานสาธารณสุขเชิงรุก
Room 9: สถานการณ์สุขภาพกับงานสาธารณสุขเชิงรุก
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1

13.00-13.25 น.

2

13.25-13.50 น.

3

13.50-14.15 น.

4

14.25-14.50 น.

5

14.50-15.15 น.

6

15.15-15.40 น.

7

15.40-16.05 น.

ลักษณะอาหารที่รับประทานและความเสีย่ งต่อการ
เกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ปัญหาทางช่องปาก
สถานการณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นด้านจุลินทรีย์
และมาตรฐานสุขาภิบาลของร้านกาแฟ ที่จาหน่าย
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิต
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่
ภาคใต้
สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
จังหวัดชายแดนภาคใต้
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิด
และด้านเจตคติ กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ตรัง
รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
ประสิทธิผลของการนวดไทยราชสานักต่อ
ความรูส้ ึกปวดของผู้ป่วยโรคไหล่ตดิ เรื้อรัง

ผู้นาเสนอ
อลงกต สิงห์โต
อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
นริศา เรืองศรี
ณัฐวดี ไพบูลย์
ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย
สาลินี ศรีวงษ์ชัย
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวน
ศรีเจริญ
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
เสาวลักษณ์ คงสนิท
ภัคณัฐ วีรขจร

ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรี
เจริญ
วิชาญ สายวารี
ธนนันท์ อัครวีรวัฒน์
ยุภาพร ยุภาส
อวิรุทธ์ สิงห์กุล
นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี
ไฟศอล มาหะมะ
กัสมัน ยะมาแล

ผู้วิจารณ์บทความ
1.ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
มรภ.อุดรธานี
2.ดร.ปิยพร แผ้วชานาญ
มรภ.อุดรธานี

ผู้ดาเนินรายการ
อ.ธนมลฑชนก
พรหมพินิจ
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ
อ.ศิริสิทธิ์
จิตรสุวรรณ

ห้อง
นาเสนอ
ห้องประชุม
ชั้น 7
ห้อง 1702

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 7 ห้อง 1705 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Room 10: การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
Room 10: การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1
13.00-13.25 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย : การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นที่ทาง
จิตวิญญาณ
2
13.25-13.50 น. การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
3
13.50-14.15 น. การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดทาระบบ
ภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4
14.25-14.50 น. รูปแบบและกระบวนการบริหารต่อการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
5
14.50-15.15 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อาเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
6
15.15-15.40 น. การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสาหรับการ
จาหน่ายในพื้นที่การท่องเที่ยว : กระปุกออมสินไม้
ไผ่เขียนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม จ.เลย
7
15.40-16.05 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคลังคาศัพท์ กลวิธีการอ่าน
และการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษา EFL
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นาเสนอ
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
ไทยโรจน์ พวงมณี
ไกรวุฒิ ชูวิลัย
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
คชา เชษฐบุตร
เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ

จตุพล ดวงจิตร

ณศิริ ศิริพมิ า
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
ไทยโรจน์ พวงมณี
อุไรวรรณ บุษทิพย์
ไทยโรจน์ พวงมณี
วิศรุต ไหลหาโคตร

ผู้วิจารณ์บทความ
1. ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง
มรภ.อุดรธานี
2.อ.ดร.รักชนก ชานาญมาก
ม.ขอนแก่น

ผู้ดาเนินรายการ
ผศ.ศศิพงษ์
ศรีสวัสดิ์
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ ห้องนาเสนอ
อ.คนางค์
ห้องประชุม
มาตรา
ชั้น 7
ห้อง 1705

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 7 ห้อง 1706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Room 11: ศิลปะ ดนตรี การแสดงร่วมสมัย
Room 11: ศิลปะ ดนตรี การแสดงร่วมสมัย
ลาดับ
ช่วงเวลา
ชื่อบทความ
1
13.00-13.25 น. กระบวนการผลิตซ้าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระ
ดินเผากรุนาดูน
2
13.25-13.50 น. ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และ
สุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาบ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3
13.50-14.15 น. นาฏมวยไทย การประยุกต์ศิลปะป้องกันตัวต่อสู้
แบบไทยผสมกับศิลปะการแสดงร่วมสมัย
4
14.25-14.50 น. ดนตรีสร้างสรรค์ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที)
5
14.50-15.15 น. การศึกษาหมอนขวานหัตถกรรมพื้นบ้านชาวอีสาน
สู่การออกแบบเบาะรองนั่งอเนกประสงค์
6
15.15-15.40 น. การยศาสตร์สมาธิสู่การออกแบบสมถกรรมฐาน
อาสนะ
7
15.40-16.05 น. เฉลวสู่การออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะ

ผู้นาเสนอ
กิตติกรณ์ บารุงบุญ
ไทยโรจน์ พวงมณี

ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์
ศุภชัย สุริยุทธ
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
อานนท์ พรหมศิริ
ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ

ผู้วิจารณ์บทความ
1.รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา
ม.ขอนแก่น
2.ดร.กุลจิต เส็งนา
มรภ.อุดรธานี

ผู้ดาเนินรายการ
อ. พงษ์ศักดิ์
อัครวัฒนากุล
มรภ.อุดรธานี

ฝ่ายอานวยการ ห้องนาเสนอ
อ.ณรงค์
ห้องประชุม
ขันดีศรีไพบูลย์ ชั้น 7
ห้อง 1706

