
 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ กำรพัฒนำชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจ ำปี 2557  

หัวข้อ  “Rethink : Social Development for Sustainability in ASEAN Community” 
ระหว่ำงวันที่ 11-13 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 

ณ  โรงแรมเซ็นทำรำ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

วันที่  11 มิถุนำยน  2557  
 
 ภำคเช้ำ 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
09.00 – 11.00 น. พิธีเปิดการประชุม (ชุดการแสดง) 

กล่าวรายงาน  
โดย  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พิธีเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ 
หัวข้อ : “Rethink : Social Development for Sustainability in ASEAN 
Community” 
โดย  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

11.00 - 12.30 น. เสวนาโต๊ะกลมเวทีอาเซียน  
เรื่อง “Social Development for Sustainability in ASEAN Community : Laos, 
Vietnam and Thailand” 
โดย  

 นางสุพัน แก้วค าเพ็ด   ที่ปรึกษาทูตเศรษฐกิจและการค้า  
 ประจ าสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 นายเหงียน ฮิว ดิ๊น (NGUYEN HUU DINH)กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามประจ าจังหวัดขอนแก่น   

 นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์  รองอธิบดีกรมอาเซียน 
ด าเนินรายการโดย นางสุมาลี สุวรรณกร บรรณาธิการศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน 

12.30 - 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภำคบ่ำย 

 

13.15 – 13.30 น. ชุดการแสดง 
13.30 –  15.30 น. การเสวนาวิชาการ   

หัวข้อ “ทำงออก ทำงรอดชนบทไทยในกระแสอำเซียน” 
โดย   พ่อค าเดื่อง  ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
        รศ. ปาริชาติ  วลัยเสถียร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด าเนินการเสวนา โดย  รศ. ดร.สุจินต์  สิมารักษ์   

15.30  -  16.30 น. การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   
16.30 – 18.30  น. Campus tour มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
18.30 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรองพาแลง ณ คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มข.(ชมการแสดงทางวัฒนธรรม)  

 
  



วันที่  12 มิถุนำยน พ.ศ.  2557  
ภำคเช้ำ  
08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 

08.30  -  10.30 น. เสวนาโต๊ะกลม เวทีชาวบ้าน ชุมชน นักพัฒนา rethink /3 from community 
grassroots people  
เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการตนเองในชุมชนอาเซียน” 
โดย   นายบ ารุง คะโยธา  ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ. กาฬสินธุ์ 
        นายสมคิด สิงสง   คณะท างานลุ่มน้ าโขง 
        นายพลากร  วงศ์กองแก้ว ผอ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ด าเนินการเสวนา โดย ผศ.สมพันธ์  เตชะอธิก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. 

10.30 - 10.40 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.40  - 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย 

 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  
 การพ่ึงตนเองของชุมชน  
 อาหารและการเกษตร  
 การเสริมสร้างสุขภาพของคนและชุมชน  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 อาณาบริเวณศึกษาในประชาคมอาเซียน 

12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ภำคบ่ำย  
13.00  - 16.30  น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย(ต่อ) 
 
 
วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2557   
ภำคเช้ำ  
08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน 

08.30  -  10.30 น. การให้ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ      

 บรรณาธิการกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 รศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร     

 บรรณาธิการกลุ่มการเสริมสร้างสุขภาพของคนและชุมชน 
 รศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์     

บรรณาธิการกลุ่มการพ่ึงตนเองของชุมชน 
ด าเนินรายการโดย   ผศ.ดร.ดารณี หอมดี 

10.30  -  11.00 น. มอบรางวัลการน าเสนอผลงาน 
11.00  -  12.00 น. สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม  

โดย  ศ.นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. 

12.00 - 13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 


