การนาเสนอผลงานโครงการประชุมวิ ชาการระดับชาติ “ศิ ลปกรรมวิ จยั ” ครัง้ ที่ 4
“อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น
เวลา

กลุม่ สาขาทัศนศิลป์
ห้องราชพฤษ์ 1

ผูท้ รงคุณวุฒ:ิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง รองศาสตราจารย์ ดร.สุวฒ
ั น์ แสนขัตยิ รัตน์
ผูด้ าเนินรายการ: อาจารย์วทิ ยา วุฒไิ ธสง
รหัส
ชือ่ เรือ่ ง
การนาเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20

FAR101 จิตรกรรมสร้างสรรค์ มนุษย์ สภาวะ และความทรงจา
FAR102 จิตรกรรม อานาจ และความยอกย้อนของสัญญะแห่งสีในนวนิยายเรื่อง “นิรมิต”
FAR103 ศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์ทางศิลปะแบบผสมผสานระหว่าง
ศิลปะและเทคโนโลยี
FAR104 การสร้างสรรค์แสงสียามค่ าคืนบนพืน้ ที่สถาปั ตยกรรม มทร.ล้านนาด้วยเทคนิควีดโี อแมพปิ้ ง
FAR105 งานสร้างสรรค์ส่อื มัลติมเี ดียในรูปแบบ Installation ด้วยเทคนิค Connected Color ของโนบุมชิ ิ อา
ไซ
FAR106 ทัศนศิลป์ ที่ใช้ส่อื วัสดุและกลวิธจี ากภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้านอีสาน
FAR107 ผลการจัดการเรียนรูศ้ ลิ ปศึกษาบนฐานทางเลือกที่มตี ่อการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 4
FAR108 ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการสร้างงานจิตรกรรมประเพณีจนี ด้วยวิธกี ารดิจติ อล
เพ้นท์
FAR109 ขณะหนึ่งแห่งความสุข

นักวิจยั

ทวิชนม์ ชมทวีวริ ุตม์
อรวรรณ ฤทธิ ์ศรีธร
ศิรกิ ลั ยา โชติมณี
อนุสรณ์ คาบเพชร
ธารงชาติ วงศ์อารีย์
อลงกต เพชรศรีสุก
ณชนก หล่อสมบูรณ์
Chun Liu
สุภาวิตา สุดอ่อน

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20
10.30-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20

FAR110 จุดสังเกตบางประการของความแตกต่างระหว่างลายรดน้ากับลายคา
FAR111 การวิเคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต้ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่า
สาหรับเยาวชน
FAR112 การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม: การถอดลวดลายเครื่องเบญจรงค์สู่ศลิ ปะกึง่
นามธรรม
FAR113 พืน้ ที่ความสุขในความทรงจา
FAR114 สุนทรียภาพที่ปรากฏในผลงานประติมากรรมร่วมสมัยในสวนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร
FAR115 การสร้างสรรค์และศึกษาพัฒนาการของงานจิตรกรรมฝาผนังอีสาน : จากฮูปแต้มสู่ศลิ ปะร่วมสมัย
FAR116 การสร้างสรรค์จติ รกรรม ชุดความงามและความสงบสุขแห่งท้องทุ่งอีสาน

นฤทธิ ์ วัฒนภู
ธีติ พฤกษ์อุดม
เปศล อัศวปรมิตชัย
เรืองศักดิ ์ ปั ดถาวะโร
อดุลย์ บุญฉ่ า
จีรเดช เจริญชนม์
อาพร แสงไชยา

การนาเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation
วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
09.00-16.30

FAR117 การสร้างสรรค์จติ รกรรมร่วมสมัย : พฤติกรรมการปรับแต่งภาพลักษณ์ของวัยรุน่ หญิงจากสื่อสังคม
ออนไลน์
FAR118 การศึกษาภาระแห่งชีวติ ของสตรีสูงอายุในชนบทอีสาน เพื่อสร้างสรรค์เป็ นผลงานจิตรกรรมร่วม
สมัย
FAR119 การศึกษาศิลปกรรมร่วมสมัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
FAR120 การสร้างสรรค์ประติมากรรมประกอบไม้ ชุด ความงามแห่งท้องทุ่งอีสาน
FAR121 ภาพถ่ายในกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ในประเทศไทย (พ.ศ. 2510 -2558)
FAR122 ความเชื่อชุมชนที่มตี ่อปราสาทหินเปื อยน้อย สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปัน้ ดินเผาร่วมสมัย
FAR123 การสร้างสรรค์จติ รกรรมร่วมสมัย: ภาพสะท้อนวิถชี วี ติ ของกรรมกรภายใต้สงั คมทุนนิยม

สโรชา พลเหลือง
ชนกเนตร นิลบาลัน
บุรนิ ทร์ เปล่งดีสกุล
ศรีพฒ
ั น์ เทศารินทร์
สุรศักดิ ์ สอนเสนา
นัชชารัชต์ คาพิลา
ประเชิญ เหลาฤทธิ ์

FAR124 ความย้อนแย้งในกบฎผูม้ บี ุญภาคอีสาน(กรณีศกึ ษา หมอลาน้อยชาดา) สู่การสร้างสรรค์ศลิ ปะ
สื่อผสม
FAR125 เจดียท์ ราย
FAR126 บทสวดไตรสรณคมน์อาเซียน
FAR127 การศึกษาสถาบันการประกวดศิลปะระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
FAR128 รูปทรงความงามเครื่องครัวในชนบทอีสาน

เวลา

เจด็จ ทองเฟื่ อง
คเณศ ศีลสัตย์
คเณศ ศีลสัตย์
นภาวรรณ ปุรสิ า
ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด

กลุม่ สาขาออกแบบ
ห้องราชพฤษ์ 2

ผูท้ รงคุณวุฒ:ิ รองศาสตราจารย์นิรชั สุดสังข์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์ เขียวมัง่
ผูด้ าเนินรายการ: อาจารย์ภาคินี เปล่งดีสกุล
รหัส
ชือ่ เรือ่ ง
การนาเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20

FAR201
FAR202
FAR203
FAR204

14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40

FAR205
FAR206
FAR207

15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40

FAR208
FAR209
FAR210

16.40-17.00
17.00-17.20
17.20-17.40

FAR211
FAR238
FAR251

การศึกษาและออกแบบเครื่องตัดแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ สาหรับวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่
การพัฒนาเครื่องประดับลูกปั ดเซรามิกด้วยเทคนิคการตกแต่งใต้เคลือบและในเคลือบ
การใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์มาเป็ นวัตถุดบิ หลักทาน้าเคลือบสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั ้นดินเผาฯ
การออกแบบระบบป้ ายสัญลักษณ์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศกึ ษาแหล่ง
โบราณสถานเวียงท่ากาน
การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ สถาปั ตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกสี
การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรูว้ รรณคดีรามเกียรติ ์ ศึกเทพเทวะ
การศึกษาลวดลายเครื่องประดับปิ่ นเงินบ้านวัวลาย เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบปิ่ นเงินสตรีตาม
สมัยนิยม
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมด้วยการประยุกต์ลายผ้าปั กโขนกลุ่มจันทร์โสมา
การสร้างสรรค์ภาพวาดดิจติ อลเทคนิคสีน้าชุด “แม่หญิงงามล้านนาในอดีต”
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมอีสาน กรณีศกึ ษาชาใบหม่อน
ม่านทิพย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอพืน้ เมือง กรณีศกึ ษาบ้านสองห้องเหนือ จ.มหาสารคาม
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจากวัสดุทอเสื่อกก
การพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปี ยกเป็ นดินเทียมด้วยเทคนิคลูกกลิง้ ความร้อนแบบด้วยการแปลง
หน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพมให้เป็ นแนวทางปฎิบตั แิ ละหลักการแก้ไขปั ญหาเชิงประดิษฐ์กรรม

นักวิจยั
สุดธิดา นื่มนวล*
อภิญญา วิไล*
ไพบูลย์ หล้าสมศรี*
ไตรรัตน์ ปั ตตะพงศ์
หทัยรัตน์ บุญเนตร*
รินรดา สันติอาภรณ์*
สุพจน์ ใหม่กนั ทะ*
จุฑากนก เพชรศรีสุก
สุรพล มโนวงศ์*
ภาคินี เปล่งดีสกุล
ปาริชาติ ศรีสนาม
อัษฎางค์ รอไธสง
ทรงวุฒ ิ เอกวุฒวิ งศา

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
09.00-09.20
09.20-09.40

11.00-11.20

FAR212 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สบู่น้ามันสะเดา 7 สูตร
FAR213 การออกแบบคู่มอื ท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ “แทนความห่วงใยสุข
ใจตลอดทริป”
FAR214 การออกแบบอินโฟกราฟฟิ กวิวฒ
ั นาการกล้องถ่ายภาพ
FAR215 การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าสาหรับผลิตภัณฑ์โอทอป จากวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ อีสานสู่รูปแบบ
ความร่วมสมัย
FAR216 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่องปั ้นดินเผาชุดพระสกุลลาพูน กลุ่มเครื่องปั ้นดินเผาบ้านป่ าตึงงาม
FAR217 การออกแบบชุดตัวอักษรล้านนาร่วมสมัย กรณีศกึ ษาเวียงเจ็ดลินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
FAR218 อัตลักษณ์เครื่องปั ้นดินเผาบ้านเชียง เพื่อนามาออกแบบโคมไฟภายในโฮมสเตย์

11.30-11.40
11.40-12.00
13.00-13.20
13.20-13.40

FAR219
FAR220
FAR221
FAR222

09.40-10.00
10.00-10.20
10.30-10.40
10.40-11.00

13.40-14.00

การสร้างสรรค์ส่อื โฆษณาและการจัดแสดงสินค้า สาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
การออกแบบและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องหอม โดยใช้เทคนิคตกแต่งจากดีบุก
การออกแบบชุดนิทานเพื่อสร้างจินตนาการสาหรับเด็ก
แนวคิดเชิงอัตลักษณ์ภายใต้องค์ประกอบสถาปั ตยกรรมชนเผ่ากะตู เพื่อสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
แฟชั ่นร่วมสมัย
FAR223 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์งานฝีมอื เพื่อสตรีผสู้ ูงอายุ

สิฐพร พรหมกุลสิทธิ ์*
เพ็ญศรี จุลกาญจน์*
สิรกิ านต์ มีธญ
ั ญากร*
มาริญา ทรงปั ญญา
ภัทรกร ออแก้ว*
เกษตร แก้วภักดี*
กนิษฐา เรืองวรรณ
ศักดิ ์
จันทร์จริ า นที*
อรนุตฎฐ์ สุธาคา*
ทวีศกั ดิ ์ แสนสง่า*
ธนกฤต แก้วพิลารมย์
ขวัญพงษ์ สมมิตร*

14.00-14.20

FAR224 การถ่ายทอดความรูเ้ ชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์แบบมีสว่ นร่วมกลุ่มผ้าทอจกบ้านแม่ขมี้ ูกตาบลบ้านทับ ณงค์นุช นทีพายัพ
จ.เชียงใหม่
ทิศ*

14.40-15.00

FAR225 การออกแบบอาคารสาหรับเก็บเครื่องมือทางการเกษตร ชุมชนในเขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก
FAR226 การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์เสื่อกก
FAR227 การสร้างสรรค์ภาพเวกเตอร์ชุด “วิถชี วี ติ อีสาน” จากฮูปแต้มอีสานในจังหวัดมหาสารคาม
FAR228 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ตน้ แบบ กรณีศกึ ษาโคมศรีลา้ นนา จังหวัดลาปาง
FAR229 สัตว์บูชา : รากเหง้าทางจิตวิญญาณดัง้ เดิมเรื่องการเคารพธรรมชาติของบรรพชนแห่งอารยธรรม
ลุ่มน้าโขง สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนบ้านเชียง
FAR230 การออกแบบพืน้ ที่จดั แสดงและสื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กบั ศูนย์การเรียนรูเ้ ฮือนหลวงมหาวรรณ์ฯ
FAR231 อีสานคิวบิส : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเชิงวัฒนธรรมจากขิดอีสาน

15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-17.20
17.20-17.40

FAR232 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมุมมองทัศนียภาพเพื่อการออกแบบทางผลิตภัณฑ์อย่างยั ่งยืน
FAR233 การออกแบบลวดลายกราฟิ กบนผลิตภัณฑ์จากปัจจัยทางวัฒนธรรมพืน้ ถิน่
กรณีศกึ ษา บ้านอ่างเตย หมู่ 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ชาติชาย จันทร์
ประทีป*
เทพิญ แก้ววรสูตร
ธัญญรัตน์ อัศวนนท์
วรุต มณีมาโรจน์*
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย
มณีกาญจน์ ไชยนนท์
ณัฏฐพงศ์ พรหม
พงศธร
รัฐไท พรเจริญ
สมศักดิ ์ ทองแก้ว

การนาเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation
วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
09.00-16.30

FAR234 การศึกษาวิถชี วี ติ ชนเผ่าเยอจังหวัดศรีสะเกษ สู่การออกแบบหนังสือภาพประกอบ
FAR235 การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมสร้างธาตุทงั ้ 5 ตามคัมภีรอ์ จี้ งิ ฉบับโจวอี้
FAR236 การออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
FAR237 การออกแบบและพัฒนากระเบือ้ งปูพนื้ และกระเบือ้ งบุผนัง โดยใช้เคลือบจากขีเ้ ถ้าต้นกก
FAR239 ขันหมากเบ็ง: รูปแบบและคติความเชื่อ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา
FAR240 หอกว๊าน ชนเผ่ากะตู สปป.ลาวตอนใต้ : รูปแบบ ลวดลาย เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หตั ถ
อุตสาหกรรม
FAR241 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ลวดลายผ้าไหมบุรรี มั ย์ดว้ ยรูปลอกเซรามิกส์
FAR242 การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีสสี นั ผ้าทอลวดลายเซโปน(กรณีศกึ ษาการทอผ้าผูไ้ ทบ้าน
โพนม่วงสปป.ลาว)
FAR243 การพัฒนาเนื้อดินพืน้ บ้านสาหรับการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ดว้ ยการหล่อน้าดิน
FAR244 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย กลุ่มชุมชนโคกล่ามแสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี
FAR245 ออกแบบสื่อการเรียนรูก้ ารย้อมสีธรรมชาติจากภูมปิ ั ญญา กรณีศกึ ษากลุ่มเกษตรยั ่งยืน จ.
มหาสารคาม
FAR246 แนวทางการออกแบบลวดลายผ้าขาวม้า กรณีศกึ ษา บ.สองห้องเหนือ อ.วาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม
FAR247 นางอัปสร สัญลักษณ์ผนู้ าแฟชั ่นในศิลปะนครวัด ปราสาทนครวัด
FAR248 กราฟิ กอินโฟอัตลักษณ์ไทดาบ้านนาป่ าหนาดอาเภอเชียงคานจังหวัดเลย
FAR249 การออกแบบของที่ระลึกจากวัฒนธรรมตงปา
FAR250 การศึกษาพัฒนาการศิลปการแสดงหมอลาซิง่ เพื่อผลิตภาพยนตร์เรื่อง "หมอลามาเนีย เขย่าลูกคอ
รอให้เธอมารัก"
FAR251 การพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปี ยกเป็ นดินเทียมด้วยเทคนิคลูกกลิง้ ความร้อนแบบด้วยการแปลง
หน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพมให้เป็ นแนวทางปฎิบตั แิ ละหลักการแก้ไขปั ญหาเชิงประดิษฐ์กรรม

เวลา

กลุม่ สาขาดนตรีและการแสดง
ห้องคอนเวนชัน่ 3
ผูท้ รงคุณวุฒ:ิ ศาสตราจารย์พงษ์ศลิ ป์ อรุณรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

กมลวรรณ คาเพราะ
YAN ZHANG
ณัฐกาญ ธีรบวรกุล*
ปราโมทย์ ปิ่ นสกุล
ขวัญหทัย ธาดา
ประทักษ์ คูณทอง
กฤษดากร เชื่อมกลาง
คนัมพร เปศรี
นรพล รามฤทธิ ์
พิชชากร ฤทธิขนั ธ์
กัญจน์ชญา จันทรังษี
ปาริชาติ ศรีสนาม
ชินานาง สวัสดิ ์ร้มย์
อิสริยาภรณ์ ชัย
กุหลาบ
huhan Yang
นันทวุธ ภูผาสุข
ทรงวุฒ ิ เอกวุฒวิ งศา

ผูด้ าเนินรายการ: อาจารย์ปิตสิ นั ต์
รหัส
การนาเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

ชือ่ เรือ่ ง

FAR301
FAR302
FAR303
FAR304
FAR305
FAR306
FAR307

การสร้างสรรค์ผลิตบทเพลงด้วยกระบวนการดิจติ อลของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
การประยุกต์เทคนิค Countertenor ในการฝึกซ้อมเพลงป๊ อบในประเทศจีน
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยให้กบั คนไทยในประเทศไอซ์แลนด์
วิวฒ
ั นาการของนาฏศิลป์ กับละครโทรทัศน์ยุคปั จจุบนั
“สคิสโซฟรีนิแอค” กับดนตรีฟรีแจ๊ส
ชุดการสอนเทคนิค Tremolo กีตาร์คลาสสิกสาหรับผูเ้ รียนวิชากีตาร์คลาสสิกขันพื
้ น้ ฐาน
รูปแบบบุคคลจากใบเสมาสมัยทวารวดีในภาคอีสาน : การแสดงนาฏศิลป์ ร่วมสมัย ชุด
รอยเสมาทวารวดี
FAR311 การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้สมองเป็ นฐาน
(Brain-Based Learning : BBL)

นักวิจยั
จิรฐั มัธยมนันทน์
Yanxi Chang
ทวีศกั ดิ ์ ศรีผ่อง*
นิศารัตน์ สิงห์บุราณ*
ธีรชั เลาห์วรี ะพานิช*
คทาวุธ ศรีมนตรี:
ดารณี จันทมิไซย
จิตติวทิ ย์ พิทกั ษ์

การนาเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation
วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
09.00-16.30

FAR308 การศึกษานาร่อง การพัฒนากิจกรรมการตีกลองสาหรับผูส้ งู อายุและผูด้ แู ล
FAR309 ละครหุน่ อีป๊อก เมืองหลวงพระบาง : การฟื้ นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในยุค
โลกาภิวตั น์
FAR310 สังคีตลักษณ์และแนวคิดการด้นกีตาร์ในเพลง Missile Blues ของ เวส มอนท์โกเมอรี่

เวลา

จารุวฒ
ั น์ สมยา
ธวัชชัย ศิลปโชค
กฤษฎา วงศ์คาจันทร์

กลุม่ สาขาวัฒนธรรม
ห้องราชพฤษ์ 3

ผูท้ รงคุณวุฒ:ิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
ผูด้ าเนินรายการ: อาจารย์เศกสันต์ วิชยั พล
รหัส
ชือ่ เรือ่ ง
การนาเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
09.00-09.20
09.20-09.40
09.40-10.00
10.00-10.20
10.30-10.40
10.40-11.00

FAR401
FAR402
FAR403
FAR404
FAR405
FAR406

11.00-11.20
11.30-11.40
11.40-12.00

FAR407 พัฒนาการของกระจกแก้วสีในสิมอีสาน
FAR408 จิตรกรรมฝาผนังวัดสีพุดทะบาด : คุณค่าและความสัมพันธ์สยาม-หลวงพระบาง
FAR409 “บุญบัง้ ไฟภูเขาทอง หนึ่งเดียวในภาคใต้”: การประกอบสร้างประเพณีให้กลายเป็ นสินค้าในกระแส
การท่องเที่ยว
FAR416 ชนเผ่าเย้า : เสน่หง์ ามตา ณ เมืองหลวงพระบาง
FAR411 การถอดรหัสสัญลักษณ์ลวดลายในศาสนาคารเมืองหลวงพระบาง
FAR412 บุญคูณลานปราสาทรวงข้าว:ศักยภาพในการอนุรกั ษ์และการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนตาบลเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเทีย่ วถ้านรก
การสืบสานภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรมเครื่องปั ้นดินเผาบ้านเทอดไทย
รูปเคารพพระภิกษุสงฆ์ขนาดใหญ่:ระบบการสืบทอดศรัทธา ผ่านกระบวนการสร้างความหมาย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของบ้านภูโฮมสเตย์
สภาพการณ์ปัจจุบนั ของสินค้าของที่ระลึกเมืองหลวงพระบาง
“ศิลปะบนผืนน้า”: ชุมชนกัมปงไอร์เยอร์ ประเทศบรูไนดารุสสาลามกับการกลายเป็ นสินค้า

นักวิจยั

ไทยโรจน์ พวงมณี
ขวัญชนก อาภา*
นุสรา จิตตเกษม*
คุณากร สายลวดคา
กฤษณ์ วิไลโอฬาร
เจตน์สฤษฎิ ์ สังข
พันธ์*
นิตยา ป้ องกันภัย
สุรนิ ทร์ ศรีสงั ข์งาม
เก็ตถวา บุญปราการ*
จุรรี ตั น์ โยธะคง
ธนสิทธิ ์ จันทะรี
ทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา
กิตติศกั ดิ ์ สินธุโคตร

การนาเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation
วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
09.00-16.30

FAR414 การศึกษาอัตลักษณ์ผา้ ฝ้ ายสู่งานออกแบบเครื่องแต่งกายสากล
FAR415 ทุนนิยมกับการเข้ามาของซุปเปอร์ฮโี ร่ในวัดศาลาลอย

ยุทธพงษ์ ต้นประดู่
ชาญชัย รอดเลิศ

FAR410 บทบาททางสังคมของผีเมืองหลวงพระบางในงานบุญปี ใหม่
FAR417 เสน่หห์ ม้อนิล...ศาสตร์และศิลป์ ในหลวงพระบาง
FAR418 หม้อ: ส่วนประกอบของเสาอาคาร จากรูปแบบสถาปั ตยกรรมภาพจาหลักในเสมาหิน สมัยทวารวดี
อีสาน
FAR419 พระอรุณ พระยาครุฑเทพพาหนะแห่งองค์พระวิษณุ
FAR420 ความสัมพันธ์ของเครื่องเคลือบบุรรี มั ย์ท่สี ง่ ผลต่อภาพสลักนูนต่ า ปราสาทพนมรุง้

เวลา

13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.40-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40

อัษฎางค์ รอไธสง
ปราโมทย์ ปิ่ นสกุล

กลุม่ นานาชาติ
ห้องราชพฤษ์ 3

ผูท้ รงคุณวุฒ:ิ Dr.Michael Hudson Dr.Dylan Eugene Southard
ผูด้ าเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ภัทร คชภักดี
รหัส
ชือ่ เรือ่ ง
การนาเสนอแบบบรรยาย Oral Presentation
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
13.00-13.20

ลัดดาวัลย์ สีพาชัย
กัญจน์ชญา จันทรังษี
ปรีชาวุฒ ิ อภิระติง

FAR501 STILL On MOVE: The study of still image mix Method with moving image in Thai Portrait
Photography.
FAR502 ละครแบบมีสว่ นร่วมกับสภาวะของเด็กป่ วยเรือ้ รัง
FAR503 คราม : การรือ้ สร้างภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ สู่สากล
FAR504 ประวัตแิ ละสภาพปั จจุบนั ของชุมชนจีนใหม่ในห้วยขวางกรุงเทพฯ
FAR505 A Common Identity of Hakka Shrienes in Bangkok
FAR506 พัฒนาการของวงโปงลางสว่างแดนดินศิลป์ อีสาน
FAR507 The Impact of Globalization towards the Future Perspective in Place Identity to the
Adolescent Student in Rural China
FAR508 The Impact of Ethnic Cultural Selection Based on Dali' Sakura' Bar's
Travelers Involvement
FAR509 A Brief Introduction to the History, Necessity, and Issues Related to Film Preservation and
Film Archives
FAR510 Rural Development Through Rock Climbing: The Opportunities and challenges of climbing
development in Northeast Thailand

นักวิจยั
Pichak
Thananchaibut
เศกสันต์ วิชยั พล
ชุตมิ า ภูลวรรณ
JIAXIU LIU
วิชยั อิม่ สุขสม
วรัญญา เจริญเหล่า
Chuanchen
Wei Yang
Yang Wei
Dr. Chuanchen
Robert Bell
Matthew Foley
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09.00-16.30

FAR511 Chinese Culture in traditional Vietnam Music

Xiumei Bian

