
 

กําหนดการกิจกรรมสานเสวนาทางวิชาการ 
ในโครงการสานเสวนาเพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร 

คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
ศุกรท่ี 17 สิงหาคม 2561 

 
ชวงเชา   ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
08.00 น.-08.30 น. ลงทะเบียนเขารวมโครงการ ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

(พรอมแจกอาหารวาง) 
08.30 น.-09.00 น. พิธีกรนําเขาสูการแสดงชุด “ลําเพลินสาเกตนคร” (ไพบูลย เสียงทอง) 

และการแสดงชุด “ลําเตยเท่ียวชมจังหวัดรอยเอ็ด” (พวงพันธ เสียงเรไร) 
09.00 น.-09.20 น. กลาวรายงานโครงการฯ (คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร)  

    กลาวเปดโครงการฯ (ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด) 
09.20 น.-09.35 น. กลาวตอนรับผูเขารวมโครงการฯ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด) 
09.35 น.-09.50 น.    มอบของท่ีระลึกและถายภาพรวมกัน 
09.50 น.-11.30 น.    เสวนาพิเศษหัวขอ “การบูรณาการแนวคิดทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร  

และนิติศาสตร เพ่ือการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต”1  
- ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง (ผูเสวนา) 
- พลเอก ดร.จิระ  โกมุทพงศ (ผูเสวนา) 
- ดร.นพพร จันทรถง (ผูเสวนา) 
- อาจารย ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง (ผูดําเนินการเสวนา) 

11.30 น.-12.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรูกับผูเสวนาท้ัง 3 ทาน 
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน2 

                                                             
1 การเสวนาพิเศษ แบงออกเปน 3 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1   - “รัฐประศาสนศาสตร” กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
 (ใชเวลา 30 นาที) - “นิติศาสตร” กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (พลเอก ดร.จิระ  โกมุทพงศ) 

- “รัฐศาสตร” กับการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต (ดร.นพพร จันทรถง) 
 รอบท่ี 2  - การบูรณาการ “รัฐประศาสนศาสตร” กับนิติศาสตร/รัฐศาสตรเพ่ือการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต  

(ใชเวลา 30 นาที)  (ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
   - การบูรณาการ “นิติศาสตร” กับรัฐประศาสนศาสตร/รัฐศาสตรเพ่ือการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต  

(พลเอก ดร.จิระ  โกมุทพงศ) 
- การบูรณาการ “รัฐศาสตร” กับรัฐประศาสนศาสตร/นิติศาสตรเพ่ือการขับเคล่ือนประเทศไทยในอนาคต  
(ดร.นพพร จันทรถง) 

รอบท่ี 3   - สรุปการบูรณาการแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 
 (ใชเวลา 15 นาที) - สรุปการบูรณาการแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (พลเอก ดร.จิระ  โกมุทพงศ) 
   - สรุปการบูรณาการแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (ดร.นพพร จันทรถง) 
2อาหารกลางวัน บริเวณหอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  



ชางบาย   ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 1, 2, 3  
และหอง 1606 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 
13.00 น.-13.15 น. ลงทะเบียนเขารวมโครงการบริเวณหนาหองเสวนากลุมยอย3 (พรอมแจกอาหารวาง) 
13.15 น.-15.45 น. เสวนาทางวิชาการกลุมยอยรวมกับเครือขายท้ัง 13 สถาบัน4  

- หองเสวนากลุมยอยดานนิติศาสตร5 
- หองเสวนากลุมยอยดานรัฐศาสตร6 
- หองเสวนากลุมยอยดานรัฐประศาสนศาสตร7  
- หองนําเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ8 

15.45 น.-16.00 น. ปดโครงการ พรอมมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแกผูเขารวมโครงการ  
(ในหองเสวนาทางวิชาการกลุมยอย) 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
- โตะจีน  สําหรับผูเสวนา แขกผูมีเกียรติ ผูบริหาร คณาจารย และคณาจารยในสถาบันเครือขายท้ัง 13 สถาบัน และสื่อมวลชน 
- อาหารกลอง  สําหรับนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตรและนักศึกษาจาก 13 สถาบัน  

3 หองเสวนาประเด็นทาง “นิติศาสตร”   ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 1 

 หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐศาสตร”   ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 2 
 หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐประศาสนศาสตร”  ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 3 
 หองนําเสนอบทความ (Oral Presentation)  ณ หอง 1606 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
4เครือขายทั้ง 13 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด, มหาวิทยาลัย     มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอิสาน 
5 หองเสวนาประเด็นทาง “นิติศาสตร”  

เสวนาหัวขอ   ความเปนสวนตัวกับโลกออนไลนในยุคไทยแลนด 4.0 
 ผูนําการเสวนา  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ บูรรุงโรจน และ ผูชวยศาสตราจารยชยธร ไชยวิเศษ 
6 หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐศาสตร”  

เสวนาหัวขอ  พลเมืองรุนใหมบนเสนทางประชาธิปไตยที่ย่ังยืน 
 ผูนําการเสวนา อาจารยวุฒิชัย ตาลเพชร และ อาจารยวาท่ีรอยตรีพงศสวัสดิ์ ราชจันทร 
7 หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐประศาสนศาสตร”  

เสวนาหัวขอ  การปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชนภายใตกระแสไทยแลนด 4.0 
 ผูนําการเสวนา อาจารยธรรมรัตน สินธุเดช และ อาจารยเสกสรร สนวา 
8 หองนําเสนอบทความ (Oral Presentation) ณ หอง 1606 (มีการคัดเลือกการนําเสนอบทความดีเดนและมอบรางวัลภายในหองยอย) 

พิธีกร   อาจารย ดร.วรฉัตร วริวรรณ 
 ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ  รองศาสตราจารย ดร.ปาริชา มารีเคน และ รองศาสตราจารย ดร.สัญญา เคณาภูมิ 

 


