
 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง การใช้วิธีสอนโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

วารสาร UMT-POLY  Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์ ดร.ปิติณชั  ไศลบาท 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเด็กในโครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ เขตบริการบ้านโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  

วารสารสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 - 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์ ดร.ปิติณชั  ไศลบาท 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  

วารสารสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 - 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์ ดร.ปิติณชั  ไศลบาท 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

วารสารสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 - 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วสิิฏฐ์  คิดค าส่วน 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง แนวทางการฟ้ืนฟูและบิหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ต าบลโคกหินแฮร่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารยณ์รงค์ฤทธ์ิ  สมุาลี 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ าโขง 

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์อานันท์นิตย์  มโนรมย ์
 

ไดน้ าเสนอบทความวิจัยในต่างประเทศ 

เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษด้านยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นโดยใช้วัฒนธรรมไทโส้และสื่อการเรียนรู้จริงในการสอนภาษาอังกฤษ 

ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th GMSARN International Conference 2019  

ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์คณิน  เชือ้ดวงผุย 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง ปัจจัยที่ท าให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลยัทักษิณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์จฑุาลักษณ ์ แสนโท 
 

ได้ร่วมน าเสนอบทความวิชาการระดับชาติ  

เรื่อง ผลกระทบที่คนพิการได้รับจากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา : บ้านพิมานท่า ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยื 

น” ในวันท่ี 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์กฤติมา  จรรยาเพศ 
 

ได้ร่วมน าเสนอบทความวิชาการระดับชาติ  

เรื่อง Pragmatics and power : Doctor-patient interactions at Nakhonpanom Hospiital 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2562 “ราชธานีวิชาการ คร้ังที่ 4” ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์อนวุัฒน์  พลทิพย ์
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบรุี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์พัชรวด ี เพ็งสระเกตุ 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบรุี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์พัชรวด ี เพ็งสระเกตุ 
 

ได้ร่วมเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

เรื่อง การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบรุี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสภาพร  คงเกษม 
 

ไดร้ับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร : หัวหน้าส านักงานของแต่ละคณะหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์ ดร.ปิติณชั  ไศลบาท 
 

ไดน้ าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Session 2)  

การประชุมวิชาการวิทยาการส่ิงแวดล้อมระดับชาติ 2562 

ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์ ดร.ปิติณชั  ไศลบาท 
 

ไดน้ าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Session 1)  

การประชุมวิชาการวิทยาการส่ิงแวดล้อมระดับชาติ 2562 

ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์ ดร.ปิติณชั  ไศลบาท 
 

ไดน้ าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Session Chair)  

การประชุมวิชาการวิทยาการส่ิงแวดล้อมระดับชาติ 2562 

ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

อาจารย์ ดร.ปิติณชั  ไศลบาท 
 

ไดน้ าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Session 3)  

การประชุมวิชาการวิทยาการส่ิงแวดล้อมระดับชาติ 2562 

ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป 

ให้ไว้ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
( ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์ ) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 


