
การน าเสนอบทความประชุมวิชาการพ้ืนถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี ครั้งท่ี 3  
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. อาคารหอประวัติ (วังแดง) 
Room 1: อีสาน ลุ่มน้ าโขง รัฐชาติ ในกระบวนการช่วงชิงความหมาย 

Room 1 : อีสาน ลุ่มน้ าโขง รัฐชาติ ในกระบวนการช่วงชิงความหมาย 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. ‘ไทบ้านเดอะซีรีส์’: “ผู้บ่าวไทบ้าน”  

และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน 
สุเมธ  รักษ์จันทร์ 1.รศ.ดร.ไชยันต์  

รัชชกูล  ม.พะเยา 
2.อ.ดร.แก้วตา   
จันทรานุสรณ์   
ม.ขอนแก่น 

อ.ชุติพงษ์  
คงสันเทียะ 
มรภ.อดุรธาน ี

อ.ปิยะนุช  
พุทธวงศ์ 

ห้องประชุม   
วังแดง 1 

2 13.25-13.50 น. “เมือง” กับ“ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้
แรงงาน”: ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย: กรณศีึกษา
ผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

สมพงศ์  อาษากิจ 

3 13.50-14.15 น. ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือ
มณฑลพายัพ ในสมัยสมบรูณาญาสิทธิ- 
ราชย์ 

ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ 

4 14.15-14.40 น. ความหลากหลายทีไ่ม่หลากหลายของวาทกรรมการ
พัฒนาพ้ืนท่ีหนองหารสกลนคร  

ชาคริต ชาญชิตปรีชา  จิตติ กิติ
เลิศไพศาล/ พสุธา โกมลมาลย/์
ชัยมงคล โชติวัฒน-ตระกูล 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. ชุมชนจินตกรรมในประเพณีประดษิฐ์และรัฐนาฏกรรม: 

การพัฒนากรอบความคดิ 
มนตรา พงษ์นิล 

6 15.15-15.40 น. โส้ร าลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของ
หน่วยงานรัฐในงานประเพณ ี

ภูริภมูิ ชมพูนุช/ พสุธา โกมล
มาลย ์

7 15.40-16.05 น. พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถิ่นจากลุม่น้ าโขงสู่ลุ่มน้ ามลูและ
ลุ่มน้ าสาขา 

พงษ์เทพ บุญกล้า 

8 16.05-16.30 น. 
 
 
 
 

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่าน
ค าลงท้าย “ละเบ๋อ” 
 
 

กันยารัตน์ มะแสงสม 
 

  



วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. อาคารหอประวัติ (วังแดง) 
Room2: ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีลุ่มน้ าโขง 

Room 2 : ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีลุ่มน้ าโขง 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชน

ภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม 
วศิน ปัญญาวุธตระกูล 1.รศ.ดร.ทวีศลิป์ สืบ

วัฒนะ 
ม.มหาสารคาม 
2.รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกลุ 
มรภ.อดุรธาน ี
 

ผศ.ดร.ไกรฤกษ์   
ศิลาคม  
มรภ.อดุรธาน ี

ผศ.หสัดิน  
แก้ววิชิต 

ห้องประชุม   
วังแดง 2 

2 13.25-13.50 น. ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้าง ธีระวัฒน์ แสนค า 
3 13.50-14.15 น. โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาว

เขมรใน“พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้า
กรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมีย
อัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

กัณฐาภรณ์ ทองขาว 

4 14.15-14.40 น. เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด : การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

บุญชู ภูศรี 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก 

มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และ
คอมมิวนิสต์  

พระระพิน พุทธิสาโร 

6 15.15-15.40 น. การเปลี่ยนศาสนาที่ปรากฏในจารึกเขมรโบราณ ทรงธรรม ปานสกุณ 
7 15.40-16.05 น. พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแต่ฝั่งขวา : ว่าด้วยการเมืองใน

ประวัติศาสตร์ลาว-ไทย 
สมฤทธ์ิ ลือชัย 

8 16.05-16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ความรักของชนช้ันกลางไทย” ในบทเพลง         
สุนทราภรณ์ พ.ศ. 2482-2515 
 
 
 

บุญพิทักษ์ เสนีบุรพทิศ 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

Room 3 : ทุนนิยม แรงงานข้ามแดน ในโลกเสรีนิยมใหม ่ 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง: ผลต่อภาคอีสาน พิภู บุษบก 1.ศ.ดร.อานันท์   

กาญจนพันธุ ์
ม.เชียงใหม่ 
2.ผศ.ดร.เบญจวรรณ  
 นาราสัจจ์ ม.ขอนแก่น 

อ.ชัยพงษ์  
ส าเนียง  
ม.เชียงใหม ่

อ.ธัชวรรธน์     
หนูแก้ว 

ห้องประชุม   
วังแดง 3 2 13.25-13.50 น. พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่

ชายแดนไทย-กัมพูชา 
จตุพร ดอนโสม 
 พัชรินทร์ ลาภานันท ์
 รักชนก ช านาญมาก 

3 13.50-14.15 น. ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม ่ สุภกาญจน์ แสนค า 
รักชนก ช านาญมาก 
พัชรินทร์ ลาภานันท ์

4 14.15-14.40 น. การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสญัชาติลาว และ
ผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ ในบริเวณพื้นท่ี
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอตุรดติถ ์

พุทธินันทน์ บุญเรือง 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
เบญจพร โคกแปะ 
พัชรินทร์ ลาภานัน 

6 15.15-15.40 น. การเปรยีบเทียบอัตราการขดูรดีระหว่าง “แรงงานเสรี” 
และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว 

ศุภกฤต ปิติพัฒน์  
สุพจน์ สกุลแก้ว 

7 15.40-16.05 น. การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสภาวะ       โลกาภิวัตน์ท้องถิ่น
ข้ามท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ธันยมัย รังสิกรรพุม 
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์  
พิสิษฐิกุล แก้วงาม 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

Room 4 : ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการแย่งชิงทรัพยากร  
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. เพศวิถีกับการค้ามนุษย ์ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ ์ 1.อ.ดร.พัชรินทร์             

ลาภานันท ์
ม.ขอนแก่น 
2.ผศ.ดร.สภุีร์  สมอนา 
มรภ.อดุรธาน ี

อ.กิติมา  ขุนทอง 
มรภ.สกลนคร 

อ.กัญญาภัค  
บึงไสย ์

ห้องประชุม   
วังแดง 4 2 13.25-13.50 น. อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท า

รุนแรงในครอบครัว 
ยศวดี นิรารมย ์

3 13.50-14.15 น. การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา: 
เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรีอีสาน 

ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน 

4 14.25- 
14.50 น. 

บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่าน
พิธีกรรมการเหยาของกลุม่ชาติพันธุ์ ผู้ไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

เกรียงไกร  ผาสตุะ 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน : แนวคิดการจัดการ

ความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ 
กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า จงัหวัดขอนแก่น 

ชัยณรงค์ ศรรีักษ์            
เขวิกา สุขเอี่ยม             
ปัทถาพร สุขใจ 

6 15.15-15.40 น. ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของ "แม่ญิง" ประมงพ้ืนบ้าน
หลังการสร้างเขื่อนราษไีศล 

วรรณภา  วงษ์พินิจ 

7 15.40-16.05 น. 
 
 
 

การบริหารจัดการภยัพิบัติในพื้นที่ชุมชนภัยพิบัติ  
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพงษ์ ราชมี 
จักรพันธ์ ผาพรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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   
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้าง

เครือข่ายประชารัฐของประชาชน หมู่บ้านดง
ไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุร ี

สมสมัย ไวถนอมสัตว์        
 ประทีป มากมิตร 

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

อ.ธนศักดิ์   
โพธิ์ศรีคุณ 
มรภ.อุดรธานี 

ผศ.เอกชัย  
จารุเนตรวิลาส 

ห้องประชุม 
ช้ัน 6  
ห้อง 1601 

2 13.25-13.50 น. อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย: การทดลอง
วิเคราะหจ์ากห้องเรียน 

พิสิษฐิกุล แก้วงาม        
ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 
 อภินันท์ ทะสุนทร 

3 13.50-14.15 น. การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540-
2556 

พุทธสุดา หนุดหละ 

4 14.25-14.50 น. การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารราย
สัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง : ศึกษา
ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2557 

สุเนตร ม้าทอง 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบาย

สาธารณะ 
พระทานนุวัตร หสัดร 

6 15.15-15.40 น. บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  

ขวัญชัย อัตโณ 
เจนรบ พละเดช 

7 15.40-16.05 น. ผลของการจดัตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการ
ทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต ๔ (ปปท.เขต ๔) 
 
 
 
 

เจนรบ พละเดช 
 ขวัญชัย อัตโณ 
 
 
 
 
 
 

  



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

Room 6 : การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 บุญช่วย กิตติวิชญกุล 

พระทานนุวัตร หสัดร 
1.ผศ.ดร.พนา  ดุลยพัชร์ 
มรภ.อุดรธานี 
2.อ.ดร.ณัชปภา  วาสิงหน 
มรภ.อุดรธานี 

ผศ.เชิดชาย บุตด ี
มรภ.อดุรธาน ี

อ.ดร.จุฬาวดี     
มีวันค า 

ห้องประชุม 
ช้ัน 6 
ห้อง 1606 2 13.25-13.50 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ยุวเรศ หลุดพา 

3 13.50-14.15 น. กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ ภูกิจ  ยลชญาวงศ ์
4 14.25-14.50 น. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทาง

การศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พล เหลืองรังษ ี

5 14.50-15.15 น. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ที่ส่งผล
ต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อิราวัฒน์ ชมระกา  
กิ่งดาว จินดาเทวิน  
ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
6 15.15-15.40 น. การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการ

พัฒนานักศึกษาบทม.593 สาขาวิชาการบริหาร
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 

จิรวัฒน์ ทิพยรส 

7 15.40-16.05 น. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

ภูกิจ ยลชญาวงศ ์

8 16.05-16.30 น. ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรมในระดับ   
5 ดาว กรณีศึกษาโรงแรมในย่านอโศก 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ 

  



วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 6 ห้อง 1605 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
Room 7: เศรษฐกิจเพื่อการด ารงชีพ 

Room 7: เศรษฐกิจเพ่ือการด ารงชีพ 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่ง

ทุนสังคมเพื่อความอยูร่อดในศตวรรษที่ 21 
ทศพร  แก้วขวัญไกร 1.รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผา

ชัยสวัสดิ์ 
มรภ.เพชรบูรณ์  
2.ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล 
มรภ.อุดรธานี 
 
 
 
 
 

อ.กิติยวดี  สีดา  
มรภ.อดุรธาน ี

ผศ.ธนัญญา          
ธีระอกนิษฐ ์

ห้องประชุม 
ช้ัน 6 
ห้อง 1605 2 13.25-13.50 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแล

ของผู้บริโภคในจังหวดัอุตรดิตถ ์
สมเกียรติ  จิระวงศ์เสถยีร 

3 13.50-14.15 น. การท างานกับความมั่นคงดา้นรายได้ของผู้สูงอายุ
ไทย 

รักชนก คชานุบาล   
สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกลุ 

4 14.25-14.50 น. อิทธิพลขององค์การสีเขียวท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

ศิริกานดา แหยมคง 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. วิเคราะหผ์ลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่า

ด้วยสญัญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่
อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคมุสญัญา พ.ศ. 2561 ท่ีมีต่อ
ผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

ธรรมเนยีบ แก้วหอมค า 

6 15.15-15.40 น. การสร้างชุมชนการเรยีนรู้ด้านอาชีพบนฐาน
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุพิการ
ร่วม 

ประภสัสร ปรีเอี่ยม 

7 15.40-16.05 น. ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลกูทุเรียนหลงลับ
แล ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

วิไลวรรณ ศรีหาตา 

8 16.05-16.30 น. พื้นที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวใน
จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 

ชลิดา แย้มศรีสุข 

  



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

Room 8: วัฒนธรรมพื้นถิ่นข้ามพรมแดน 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. ประเพณีชนควาย: เกาะสมยุ ณัฐดนัย พยฆัพันธ์ 

พิสิฐ นิลเอก 
1.อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ ์
ม.กาฬสินธุ ์
2.อ.ใจสคราญ  จารึกสมาน 
มรภ.เพชรบูรณ์ 

อ.สิริรตัน์ จันทร์มาลา  
มรภ.อดุรธาน ี

อ.ศรันยา  
ฉัตรเดชา 

ห้องประชุม 
ช้ัน 7 
ห้อง 1701 2 13.25-13.50 น. ความรู้อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้ายลาด  

อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี
คมกริช  บุญเขียว 

3 13.50-14.15 น. เยาวชนลุ่มน้ าโขงใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น กัลยา ยศค าลือ 
4 14.25-14.50 น. ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรม

พื้นบ้าน เรื่อง พระสุธน – มโนราห์ 
ภานุวัฒน์ วรจินต ์

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. บุญประเพณญี้อชายแดน : มิติทางวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน สองฝั่งโขง ไทย-ลาว 
อภิรดี แข้โส 
 อธิราชย์ นันขันตี 
สุวิมล ค าน้อย 

6 15.15-15.40 น. การศึกษาเปรยีบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและ
วัฒนธรรมรมิแม่น้ าโขง โดยใช้ข้อมูลระบบภมูิ
สารสนเทศ กรณีศึกษา บ้านปากโสม อ าเภอสังคม 
จังหวัดหนองคายและบ้านลาดเจรญิอ าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

วิชญ์ จอมวิญญาณ์         
ชฎล นาคใหม่  
อรุณศรี อื้อศรีวงศ ์

7 15.40-16.05 น. กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี
 
 
 
 
 
 

คมกริช  บุญเขียว 

 

  



วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 7 ห้อง 1702 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
Room 9: สถานการณ์สุขภาพกบังานสาธารณสุขเชิงรุก 

Room 9: สถานการณ์สุขภาพกบังานสาธารณสุขเชิงรุก 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้อง

น าเสนอ 
1 13.00-13.25 น. ลักษณะอาหารที่รับประทานและความเสีย่งต่อการ

เกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ปัญหาทางช่องปาก 

อลงกต สิงห์โต  
อุไรภรณ์ บรูณสุขสกลุ  
นริศา เรืองศร ี

1.ผศ.ดร.อัจฉรา  จินวงษ ์
มรภ.อุดรธานี 
2.ดร.ปิยพร  แผ้วช านาญ 
มรภ.อุดรธานี 

อ.ธนมลฑชนก   
พรหมพินิจ 
มรภ.อดุรธาน ี

อ.ศิริสิทธ์ิ       
จิตรสุวรรณ 

ห้องประชุม 
ช้ัน 7 
ห้อง 1702 

2 13.25-13.50 น. สถานการณ์ความปลอดภัยเบื้องตน้ด้านจุลินทรยี์
และมาตรฐานสุขาภิบาลของร้านกาแฟ ที่จ าหน่าย
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

ณัฐวดี ไพบลูย ์
ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย 
สาลินี ศรีวงษ์ชัย 

3 13.50-14.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิต
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นที่
ภาคใต ้

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวน 
ศรีเจริญ 
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  
เสาวลักษณ์ คงสนิท 

4 14.25-14.50 น. สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ภัคณัฐ วีรขจร 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิด

และด้านเจตคติ กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ตรัง 

ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรี
เจริญ 
 วิชาญ สายวาร ี
 ธนนันท์ อัครวีรวัฒน์ 

6 15.15-15.40 น. รูปแบบการส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม   

ยุภาพร ยภุาส 

7 15.40-16.05 น. ประสิทธิผลของการนวดไทยราชส านักต่อ
ความรูส้ึกปวดของผู้ป่วยโรคไหลต่ดิเรื้อรัง 

อวิรุทธ์ สิงห์กุล 
นัสรลุเลาะห์ เจะ๊ยะหล ี
ไฟศอล มาหะมะ 
กัสมัน ยะมาแล 

 

  



วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-17.00 น. ชั้น 7 ห้อง 1705 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
Room 10: การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

Room 10: การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้องน าเสนอ 

1 13.00-13.25 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไทด า บ้านนาป่าหนาด อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย : การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและพื้นท่ีทาง
จิตวิญญาณ 

อิสริยาภรณ์  ชัยกุหลาบ   
ไทยโรจน์  พวงมณ ี

1. ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง 
มรภ.อุดรธานี 
2.อ.ดร.รักชนก  ช านาญมาก 
ม.ขอนแก่น 

ผศ.ศศิพงษ์   
ศรีสวัสดิ์ 
มรภ.อุดรธานี 

อ.คนางค์  
มาตรา 

ห้องประชุม 
ช้ัน 7 
ห้อง 1705 

2 13.25-13.50 น. การศึกษาเชิงพื้นที่เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธาน ี

ไกรวุฒิ ชูวิลัย 
อรุณศรี อื้อศรีวงศ ์
คชา เชษฐบุตร 

3 13.50-14.15 น. การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดท าระบบ
ภูเขาเปียกวดัทิพย์สุคนธาราม ต าบลดอนแสลบ 
อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ 

4 14.25-14.50 น. รูปแบบและกระบวนการบริหารตอ่การขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จตุพล ดวงจิตร 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ อ าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย 

ณศิริ  ศิริพมิา                  
ศรีจิตรา  นวรัตนาภรณ์             
ไทยโรจน์ พวงมณ ี

6 15.15-15.40 น. การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับการ
จ าหน่ายในพ้ืนท่ีการท่องเที่ยว : กระปุกออมสินไม้
ไผ่เขยีนลวดลายวิถีชีวิตและศลิปวฒันธรรม จ.เลย 

อุไรวรรณ  บุษทิพย์  
ไทยโรจน์  พวงมณ ี

7 15.40-16.05 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคลังค าศัพท์ กลวิธีการอ่าน 
และการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษา EFL 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 
 

วิศรุต ไหลหาโคตร 
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Room 11: ศิลปะ  ดนตรี  การแสดงร่วมสมัย 
ล าดับ ช่วงเวลา ชื่อบทความ ผู้น าเสนอ ผู้วิจารณ์บทความ ผู้ด าเนินรายการ ฝ่ายอ านวยการ ห้องน าเสนอ 

1 13.00-13.25 น. กระบวนการผลติซ้ าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระ
ดินเผากรุนาดูน 

กิตติกรณ์ บ ารุงบุญ 1.รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์ค า 
ม.ขอนแก่น 
2.ดร.กุลจิต  เส็งนา 
มรภ.อุดรธานี 

อ. พงษ์ศักดิ์  
อัครวัฒนากุล 
มรภ.อดุรธาน ี

อ.ณรงค์           
ขันดีศรีไพบูลย ์

ห้องประชุม 
ช้ัน 7 
ห้อง 1706 2 13.25-13.50 น. ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และ

สุนทรียภาพกับการกลายเป็นสินคา้ทางการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธ์ุไทด าบ้านนาป่าหนาด 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ไทยโรจน์ พวงมณ ี

3 13.50-14.15 น. นาฏมวยไทย การประยุกตศ์ิลปะป้องกันตัวต่อสู้
แบบไทยผสมกับศลิปะการแสดงรว่มสมัย 

ตรีธวัฒน์  มีสมศักดิ ์

4 14.25-14.50 น. ดนตรสีร้างสรรค์ในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธาน ี

ศุภชัย สุริยุทธ 

พักรับประทานอาหารว่าง (10นาที) 
5 14.50-15.15 น. การศึกษาหมอนขวานหตัถกรรมพื้นบ้านชาวอีสาน

สู่การออกแบบเบาะรองนั่งอเนกประสงค ์
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต ์

6 15.15-15.40 น. การยศาสตรส์มาธสิู่การออกแบบสมถกรรมฐาน
อาสนะ 

อานนท์ พรหมศิร ิ

7 15.40-16.05 น. เฉลวสู่การออกแบบท่ีนั่งในพื้นที่สาธารณะ ณัฐวุฒิ ก่ิงตระการ 
 

 

 

 

 

 


