รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation)
ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลาดับ

ชื่อผลงาน
RINAC01 บทสารวจสถานการณ์และการอนุรักษ์หมอลากลอนสินไซ ตาบลโนนฆ้อง อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย
สุภาภรณ์ คานวณดี

กลุม่ สาขา
ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC02 “บุญซาฮะ” อิทธิพลทางความเชื่อที่มีต่อการดาเนินชีวิตของชาวอีสาน

ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC03 การฟ้อนราอันศักดิ์สิทธิ์บูรณาการสู่การแสดงราอัปสรามรดกการร่ายราแถบอีสาน

ภัสสร มิ่งไธสง

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC04 เครื่องมือดักจับสัตว์ : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทบรู

มานิตย์ โศกค้อ

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC05 พระพุทธรูปสกุลช่างเมืองอุบลราชธานี : ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่น

ปกรณ์ ปุกหุต

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ

สุทัศน์ ประทุมแก้ว

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC07 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนหมู่ที่ 1- 8 ตาบลหญ้าปล้อง อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ธันยพงศ์ สารรัตน์

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC08 เส้นทางท่องเที่ยวและแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามลุ่มน้าโขงไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดนครพนม

ประจวบ จันทร์หมื่น

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

ถึงจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงคาม่วนถึงแขวงจาปาสัก
RINAC09 วรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่ในฐานะที่เป็นทุนทางสังคมของคนอีสาน

ศาริศา สุขคง

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC10 การเดินทางในบริบทวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติไทย

กิตติราช พงษ์เฉลียว

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC11 ภาพแทนบ้านกับการประกอบสร้างทางสังคมในโฆษณาที่อยู่อาศัยทางสื่อสังคมออนไลน์

ปฏิญญา บุญมาเลิศ

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอผลงานประเภทบรรยาย (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อผลงาน
RINAC12 บทบาทของพระสีวลีกับความสัมพันธ์ในความเชื่อเรื่องโชคลาภที่ปรากฏในสังคมไทย

ผู้วิจัย
พระชรันดร์ สาระกูล

กลุม่ สาขา
ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC13 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านพิมาน ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

อภิรดี แข้โส

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC14 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทสาหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จีน

นิลวรรณ สายสมบัติ

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC15 ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธาจังหวัดอุบลราชธานี

วีณา วีสเพ็ญ

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ทัศนีย์ บัวระภา

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC17 เพศสภาพกับการประกอบสร้างตัวตนของผู้หญิงเวียดนามในบริบทสังคมวัฒนธรรม

หนึ่งฤทัย จันทรคามิ

ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

RINAC18 การศึกษาของวิเศษจากนิทานวัดเกาะ

ณมน ปุษปาพันธุ์

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC19 การสื่อความหมายด้านอวัจนภาษาในพิธีทาขวัญเรือยาว

ภควัต รัตนราช

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC20 การสร้างวาทกรรมการเกลียดชังทางการเมือง ในสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย

สรรพัชญ์ เจียระนานนท์

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC21 บทบาทของพามิลาตามแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายวงศาคณาญาติ

พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC22 กลวิธีทางวาทศิลป์กับการสร้างอุดมการณ์ทันสมัยในนิตยสารลาวสมัยใหม่

สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสทุ ธิ์

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC23 ช้างและม้าในมหาชาติอีสานกัณฑ์มหาราช

สุทธินนั ท์ ศรีอ่อน

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC24 การศึกษาพฤติกรรมสตรีในละครโทรทัศน์เรื่อง ข้างหลังภาพ นาคี และบุพเพสันนิวาสเปรียบเทียบกับสุภาษิตสอนหญิง พระมหาศรายุทธ เจตรา

วรรณกรรมกับสังคม

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอผลงานประเภทบรรยาย (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

RINAC25 การรับรู้เวสสันดรชาดกกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมของชาวเมืองปากเซ แขวงจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
RINAC26 สุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง: อนุภาคตัวละครกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม

กอบชัย รัฐอุบล

กลุม่ สาขา
วรรณกรรมกับสังคม

ดลยา แก้วคาแสน

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC27 วาทกรรมการพัฒนาในนิทานลาวยุคหลังอาณานิคม

ปียกนิษฐ์ สาธารณ์

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC28 กลวิธีทางภาษาในการนาเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครพนม

ปุณชญา ศิวานิพัทน์

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC29 การเมืองเรื่องเพศในนวนิยายแนวสยองขวัญเรื่องนางครวญของภาคินัย

รังสรรค์ นัยพรม

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC30 แฟนตาซีทางเพศและปมแห่งการตอนในนวนิยายเรื่องสิเนหามนตาแห่งลานนา

อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC31 การเปรียบเทียบระบบสียงภาษาไทยถิน่ ตาบลหนองเรือกับภาษาไทยมาตรฐาน

อัญชลี รัตนธรรม

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC32 การเมืองของมายาคติภายใต้คาว่า “วัฒนธรรม” บนความหมายและความจริง

บัญชา พุฒิวนากุล

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC33 การเปรียบเทียบโลกทัศน์ในวรรณกรรมคาสอน : สอนหญิงในวรรณกรรมอีสานกับคาสุภาษิตเกี่ยวกับผู้หญิงของญี่ปนุ่

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

วรรณกรรมกับสังคม

RINAC34 ความเชื่อ: การรักษาโรคที่ปรากฏในหนังสือบุดตารายาภาคใต้

วิทยา บุษบงค์

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC35 “ตานานมหาสักขาดโลก” พุทธทานายของกลุ่มชาติพันธุไ์ ท

จตุพร เพชรบูรณ์

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC36 “แซนสน๊อป” พิธีกรรมไหว้ครูบรมครูช่างตีปะเกือมเงินโบราณ : กรณีศึกษาครูป่วน เจียวทอง ปราชญ์ท้องถิ่น จังหวัด
สุรินทร์

กฤษนันท์ แสงมาศ

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC37 การศึกษาเปรียบเทียบบททาขวัญไทยกับบททาขวัญเขมร

ศุภชัย จังศิริวิทยากร

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC38 อาหารโรงครัวหลวง : จดหมายเหตุบันทึกวัฒนธรรมการกิน

ยุวเรศ วุทธีรพล

ภาษาและจารึกศึกษา

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอผลงานประเภทบรรยาย (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

RINAC39 จารึกฐานพระพุทธรูป : คลังพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลาพูน

วชรพร อังกูรชัชชัย

กลุม่ สาขา
ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC40 ความเชื่อว่าด้วยพืน้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ในตานานอุรังคธาตุ

ชาญยุทธ สอนจันทร์

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC41 ร้อยเรียงใบลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น : ภูมิปัญญาในการสร้างและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดนากว้าว ตาบลป่าตัน
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
RINAC42 ช้างกับผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อที่มีต่อชนกลุ่มชาวไทยกูยจังหวัดสุรินทร์

ตุลาภรณ์ แสนปรน

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC43 แซนพนม : ภูมิปัญญาเขมรโบราณมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งแวดล้อม กรณีชุมชนรอบเขาพนมรุ้ง

สุริยา คลังฤทธิ์

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC44 แซนพนม พิธีกรรมบูชาภูเขาของกลุ่มชาวไทยเขมรบ้านตะโก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สาเริง อินทยุง

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC45 “จวมกรูกาเนิด”มรดกทางวัฒนธรรมที่กาลังเลือนหายมรดกภูมปิ ัญญาของชาวไทยเขมร

พระวัชระ เกิดสบาย

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC46 “พิธีแซนกะโม๊ย” กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนรากฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์

ทิตยาวดี อินทรางกูล

ภาษาและจารึกศึกษา

ยโสธารา ศิริภาประภากร ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC47 “จวมกรู” สัญลักษณ์เชื่อมต่ออานาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยเขมรกับการพัฒนาให้เป็นผลิตผลทางความเชื่อที่ยั่งยืน สุพัตรา วะยะลุน
บ้านตะโก ตาบลโคกย่าง อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC48 การศึกษาประเพณีโฎนตา ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์กับการบูรณาการลงสู่หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
RINAC49 การรักษาภาษากวยและวัฒนธรรมลงสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

ฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารี ภาษาและจารึกศึกษา
พระครูโสภณธรรมรังสี

ภาษาและจารึกศึกษา

RINAC50 การศึกษาความเชื่อทางไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาและคุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในวรรณคดี
เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน

พระรชต มาตรสอน

ภาษาและจารึกศึกษา

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

RINAC51 การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากชลอม โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน อาเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์
RINAC52 การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ผลงานภาพพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิกเชิงสุนทรีศาสตร์เรื่อง นึกถึงอาจารย์ถวัลย์

พนมพร สารสิทธิยศ

RINAC53 กระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษาสู่ระดับปริญญาตรีโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา

RINAC54 ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ : กรณีศึกษาในหมู่บ้านหล่ายใหม่ ตาบลออย อาเภอปง จังหวัดพะเยา

อรทัย สุขจ๊ะ

RINAC55 การศึกษาการสร้างคาสแลงในแฟนเพจอีจัน

ปวีณา ขัตปิ ัญญา
อรทัย สุขจ๊ะ
นัขนลิน อินทนุพัฒน์

RINAC56 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านโคกสนวน ตาบลกุดหวาย อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
RINAC57 การประกอบสร้างวีรบุรุษจ่าแซม : ความทรงจาร่วมปฏิบัติการถ้าหลวงในข่าวออนไลน์
RINAC58 ประวัติศาสตร์สังคมทีป่ รากฏในสมุดหมายเหตุโรงเรียนบ้านเกษม ตาบลเกษม อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
RINAC59 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาไทย รหัส ท 31101
เรื่องรักใดเปี่ยมค่าล้ารักเจ้าเอย สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
RINAC60 ผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
RINAC61 ซาระบับและคว้านหม้อ : เครื่องแต่งกายทีบ่ ่งบอกถึงยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสูส่ ามัญชน

อภินันท์ ปานเพชร

กุสุมา สุ่มมาตร์
พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา)
เจนจิรา สารผล , ชนนิกานต์ เบิกบาน,
พิชญา ผิวละมุน, นิโลบล นาคพลังกูล
และบุญชู ภูศรี
นิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพนั ธุ์
ชลิตรัฐ สุรฤทธิพงศ์
คมกฤช ฤทธิ์ขจร

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

RINAC62 ทัศนศิลป์ปริทัศน์ : นิทรรศการศิลปะ 3 มิติ กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

วรยุทธ จันทมูล

RINAC63 การศึกษาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

พระทองคา กตปุณโญ

RINAC64 เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ : แนวทางการจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม

อัจฉรี จันทมูล

RINAC65 การนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหอมด้วยสมุนไพร
RINAC66 ฮูปแต้ม : ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบบนผนังสิมอีสาน วัดป่าเรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม
RINAC67 การจัดเก็บกฤตภาคศิลปวัฒนธรรมอีสาน งานสารสนเทศ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิ่มนวล จันทรุญ
สถิตย์ เจ็กมา , กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์
และบุญชู ศรีเวียงยา
ภานุ พรมเทศ

